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[1972, nummer 1]
[Inhoud]
Voor de keus gesteld..., p. 3
In democratische staten dienen de bestuurderen niet alleen te weten waarheen ze
willen koersen, maar ook rekening te houden met de wil van de kiezers. De auteur
analyseert de omstandigheden waaronder in verschillende landen tussentijdse
verkiezingen zullen worden gehouden, zoals bv. ook in Nederland, terwijl de
Amerikaanse verkiezing dit jaar eveneens een bijzonder cachet heeft.

De Jezus-Revolutie in de U.S.A., p. 16
De auteur, die over het fenomeen van de Jezus-Beweging in Amerika onlangs een
boek heeft geschreven, Jesus-Revolution, made in U.S.A. (Ed. du Cerf, Paris), vat
hier zijn bevindingen samen. De Beweging neemt ook in Europa hand over hand
toe. Wil men zich er een oordeel over vormen, dan zal dat in ieder geval moeten
steunen op een gedegen informatie.

Opkomst van een tegencultuur, p. 27
Het boek van Roszak handelt niet over het jeugdprobleem, maar over de oorzaken
die tot een generatieconflict leiden: de opstand tegen de technocratie. Een
detailtoepassing op het onderwijs maakt deze bespreking voor de dagelijkse ervaring
relevant.

Communes, basisgemeenschappen, kleine groepen, p. 36
Steeds meer mensen gaan dromen van of experimenteren met nieuwe vormen van
samen-leven en van geloofsgemeenschap. Het verschijnsel heeft reeds een dergelijke
uitbreiding genomen, dat vele congressen en honderden publikaties eraan gewijd
worden. Misschien is het nog te vroeg om al uit te maken of het hier alleen maar om
een voorbijgaand crisis-gebeuren gaat of om een blijvende sociale grondverschuiving.
Het artikel wil slechts enkele bakens plaatsen.

Materialistische kunstkritiek, p. 45
Een bloemlezing van marxistische teksten over kunst wordt hier niet op de ‘gewone’
manier besproken. Liever dan de bijdragen van de verschillende auteurs (Adorno,
Brecht, Enzensberger, Lukács, Marcuse, Marx) afzonderlijk te
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beoordelen en ze zo onschadelijk te maken, probeert P. Claes te doen wat deze auteurs
vragen: het cultuurvoorwerp (het boek) in zijn materieel-economische en
communicatief-ideologische context te plaatsen.

Emancipatie zonder alternatief, p. 49
Wij verstaan gewoonlijk onder emancipatie de strijd waardoor een persoon of een
groep zich bevrijdt van een overheersende macht. Een vergelijking met de
oorspronkelijke betekenis van emancipatie doet de auteur tot de conclusie komen,
dat een bestrijding van machten die niet tegelijk een ontmythisering is van elke macht,
dus ook van de eigenmachtigheid, zichzelf de toegang beneemt tot elke vorm van
vrijheid die groei en creativiteit mogelijk maakt.

De buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie 1945-1970, p. 54
Sinds 1955 hebben de Russen de NATO-bondgenoten ervan trachten te overtuigen
dat er geen Sovjet militaire dreiging bestaat en dat handhaving van de NATO een
werkelijke ontspanning verhinderde. Zij beoogden daarmee een desintegratie van
het westelijke defensiesysteem, maar waren niet bereid een dergelijke evolutie te
dulden in het Sovjet blok.
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Voor de keus gesteld....
Hans Hermans
Staatsmanskunst is stuurmanskunst. De kunst van de politieke navigatie. Een
staatsman moet de zeëen van de politiek kunnen bevaren. Hij moet de zeekaarten
kunnen lezen - de kaarten van de politieke verhoudingen in binnen- en buitenland.
Hij moet stromen en tegenstromen kennen, klippen en kolken vermijden, voortdurend
de naderende weersomstandigheden in het oog houden. Hij moet weten hoever zijn
brandstof reikt en om kunnen springen met zijn officieren en zijn bemanning. Hij
moet kunnen laveren, zijn koers kunnen verleggen zonder zijn einddoel, zijn
bestemmingshaven uit het oog te verliezen.
Dit laatste is het belangrijkste. Hij moet weten waar hij heen wil. Politieke navigatie
mag een boeiend en een ernstig spel zijn, het mag nooit een doel op zichzelf worden,
hoezeer het ook de tijd, de aandacht en de werkkracht van de staatsman in beslag
neemt. Hoofdzaak blijft het bereiken van de bestemmingshaven, die de staatsman
door zijn beginselen, door zijn program, door zijn mandaat aangewezen heeft
gekregen. Waar is zijn navigatie, waar is zijn streven op gericht - dat is de kardinale
vraag in de politiek.
Dictatoren, autoritaire kapiteins op het schip van staat, hebben het niet moeilijk
met die vraag. Hun doel, hun streven, bepalen zij zelf. Soms uit pure machtswellust
of eigenbelang; soms in de overtuiging, dat ‘de ouwe’ het beste weet wat goed is
voor de gemeenschap, waarover hij regeert. Hij vertegenwoordigt niet de volkswil:
hij ís de volkswil. Het volk moet naar hém luisteren; niet hij naar het volk. Hij
belichaamt het streven van het volk. Waar hij heen koerst is het best. ‘Vader weet
het allemaal wel’.
Voor staatslieden in een democratisch bestel ligt het allemaal niet zo eenvoudig.
Hun doel, hun streven, wordt hun min of meer opgelegd door hun kiezers. Zij krijgen
bij het verlaten van de thuishaven een opdracht mee, een mandaat, een program waar
de meerderheid van het volk zich mee heeft verenigd. Op de inhoud en de formulering
van dat program kunnen zij zelf bij het voeren van een verkiezingscampagne wel
invloed oefenen; zij kunnen hun eigen ideeën aan het kiezersvolk voorhouden en
hun eigen oplossingen aanbieden voor de problemen der gemeenschap. Maar hun
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succes daarbij hangt af van de mate waarin zij aanvoelen wat er binnen die
gemeenschap leeft en streeft. Charismatische leidersfiguren als Roosevelt, Churchill,
de Gaulle en Kennedy bezaten althans op de hoogtepunten van hun staatsmanschap
de gave om trefzeker de gevoelige snaren in het kiezersvolk te raken. Voor anderen,
die dat charisma, dat intuïtief harmonisch samenklinken met de stem van het volk
missen, blijft dat aanvoelen van waar hun wereld naar streeft een moeizaam speuren.
Sommigen houden daarbij bokkig vast aan hun vooropgezette eigen meningen;
anderen draaien mee met ieder vleugje wind dat zij menen waar te nemen; weer
anderen gokken er gewoon op. Allemaal met hetzelfde resultaat: afwachten wat er
uit de bus komt rollen. Uit de stembus.
De stembus is hun lastgever, die bepaalt waar zij het schip van staat heen moeten
koersen.
Hoe zeker zijn de democratische staatslieden in de wereld van vandaag dat zij de
juiste koers volgen; de koers, die overeenstemt met het streven van hun kiezers?
Weerspiegelt zich de algemene onzekerheid over het streven in de wereld ook in hun
eigen onzekerheid?
Het lijkt er wel op.
Overal immers hangen verkiezingen in de lucht: in Amerika, in West- Duitsland,
in Frankrijk, in Nederland en als het een beetje wil, komen straks ook nog Engeland
en Italië aan de beurt. Met uitzondering van Amerika, waar tussentijdse verkiezingen
constitutioneel nu eenmaal niet mogelijk zijn, gaat het overal om verkiezingen buiten
het normale, grondwettelijk voorgeschreven tijdsschema. Om verkiezingen dus,
afgedwongen door de onzekerheid van de zittende bewindslieden over de vraag of
de koers die zij volgden, wel overeenstemt met de wil, met het streven van het volk.
Over de vraag of hun mandaat nog wel geldig is.

De Verenigde Staten
En eigenlijk maakt Amerika op deze regel geen uitzondering.
Weliswaar gaat het daar om een regelmatig, iedere vier jaar terugkerend treffen
tussen twee presidentskandidaten, maar de omstandigheden waaronder dit treffen
thans plaats vindt, zijn wel zeer uitzonderlijk. Men moet niet minder dan veertig
jaren, tien verkiezingsperioden, teruggaan om in de politieke geschiedenis van
Amerika een vergelijkbare situatie aan te treffen. Amerika zat toen in een
onvoorstelbaar zware economische crisis en de zittende President, Herbert Hoover,
die zich voor een tweede termijn kandidaat stelde, had vier jaar lang niet anders
gedaan dan voorspellen dat de welvaart ‘om de hoek’ lag. Hij meende gemakkelijk
spel te hebben tegen de toen nog betrekkelijk jonge en weinig bekende Franklin
Roosevelt, die
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door de Democraten kandidaat was gesteld niet omdat zij hem zo sterk, maar omdat
zij hem zo onbeduidend vonden. Roosvelt echter bleek die benijdenswaardige gave
van het charisma te bezitten. Hij kende de noden van het volk en hij wist hoop op te
wekken. Beter dan Hoover, die maar steeds die hoek, waarachter de welvaart zich
volgens hem verschool, niet om kon slaan. Het unieke feit deed zich toen voor, dat
een zittende President verslagen werd door een nieuwkomeling.
De omstandigheden waaronder Amerika de verkiezingen van november
tegemoetgaat, lijken enigszins op de omstandigheden van 1932. Aan de ene kant
weer een zittende President, die een tweede ambtstermijn nastreeft en die al vier jaar
lang zit te voorspellen dat het einde van de oorlog in Vietnam ‘om de hoek’ ligt. Aan
de andere kant een nieuweling, die aanvankelijk door de Democraten werd beschouwd
als een bijlopertje in de race om de kandidatuur - een begerenswaardig bijlopertje
weliswaar, omdat hij mogelijk de jongeren aan de partij zou kunnen binden, maar
volkomen kansloos tegen de leden van de oude garde, mannen als Muskie en
Humphrey. Een bijlopertje, dat echter al in een eerder stadium dan eertijds Roosevelt
blijk gaf een onmiskenbaar charisma te bezitten. Roosevelt ontplooide zijn
charismatische gaven pas nadat hij de kandidatuur had verworven; McGovern bevocht
er de kandidatuur mee tegen ieders verwachting in.
Vraag is nu: kan hij met dat charisma nu ook de verkiezingen winnen tegen de
zittende President, Richard Nixon?
Nee, zeggen de Republikeinen; en de beroepsmatige opiniepeilers, die al hun leven
lang graag achter de Republikeinen aan lopen, zeggen het met hen. Zij vergelijken
de situatie niet met die van 1932 maar met die van 1964. Toen waren het de
Republikeinen die met een nieuweling kwamen opzetten, met Senator Barry
Goldwater, die evenals thans McGovern door een groep doelbewuste en handig
doorduwende jongeren op het schild was verheven, maar het smadelijk moest afleggen
tegen de zittende President Johnson. Een lapsus van de Republikeinen, die nu
geëvenaard gaat worden door een soortgelijke lapsus van de Democraten.
Maar gaat die vergelijking wel op?
Het is inderdaad waar dat McGovern zijn uitverkiezing tot Democratisch kandidaat
voor het presidentschap grotendeels te danken heeft aan de jongeren, die zich voor
hem hebben ingezet. Maar die inzet was van een heel andere aard en van een heel
ander kaliber dan die van de Republikeinse jongeren in 1964. Wat de jongeren in
1964 deden was de Republikeinse Conventie door een uitstekend georganiseerde
coup overrompelen; de Democratische jongeren hebben het grondwerk gedaan in de
voorverkiezingen en de overgrote meerderheid van de partijleden die aan deze
voorver-
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kiezingen deelnamen, achter hun kandidaat weten te scharen. Zij hebben niet
gemanipuleerd maar overtuigd. Zij hebben bovendien een veel grotere achterban dan
de jongeren achter Goldwater. Dit jaar voor het eerst treedt in Amerika een
amendement op de Grondwet in werking, dat de kiesgerechtigde leeftijd van 21 op
18 jaar brengt. Dit betekent dat dit jaar niet minder dan zeven jaarlichtingen die in
1968 nog geen stemrecht hadden, mee naar de stembus gaan oprukken. Dat zijn
enkele tientallen miljoenen kiezers. Kiezers allemaal van 18 tot 25 jaar. Jongeren.
Jongeren die waarschijnlijk in meerderheid achter McGovern staan, anders dan de
kleine minderheid die indertijd Goldwater steunde. Jongeren die zich bovendien veel
meer politiek bewust zijn geworden en veel meer politieke bedrevenheid aan de dag
leggen dan de Democratische jongeren die in 1968 Senator Eugene McCarthy
steunden. Jongeren die uit hun campagne voor McCarthy hun lering hebben getrokken.
McGovern gaat in feite oogsten wat McCarthy indertijd zaaide.
Het is óók waar dat McGovern in de Democratische partij evenzeer een nieuwkomer
is als Goldwater dat was in de Republikeinse partij. Hij is echter van een heel andere
statuur dan Goldwater. Hij heeft zich op de Conventie al een even doorgewinterd
politicus getoond als Roosevelt. Hij heeft even wat pech gehad met de keuze van
zijn partner voor het vicepresidentschap, maar daar heeft hij zich aardig
doorheengeslagen. Hij bleek ook een uitstekend organisator. Heel wat beter dan
Goldwater, die tijdens zijn campagne reeds de wanhoop werd van zijn aanhangers
door de onverantwoordelijke manier waarop hij erop los kletste in zijn redevoeringen.
Zozeer, dat zijn propagandaleiders hem tenslotte huisarrest moesten opleggen, omdat
hij alles dreigde te bederven wat zij moeizaam opbouwden. Zo iets hoeft men van
McGovern niet te verwachten. Hij is zijn eigen propagandaleider en hij hééft het in
de vingers.
Wáár is tenslotte ook, dat zijn program in hoge mate idealistische trekken vertoont.
Dáár lag de aantrekkingskracht van zijn program voor de jongeren. Maar of een
dergelijk program nu alléén maar jongeren aanspreekt en de rijpere kiezers afstoot,
zoals de cynische Republikeinen beweren, is een open vraag en zal tot de
verkiezingsdag wel een open vraag blijven. Amerikanen gaan door voor uitgekookte
materialisten, voor pragmatisten in de politiek, die instinctmatig wantrouwend staan
tegenover alles wat zich als idealisme aandient. Maar wie daarop rekent, kan zich
deerlijk vergissen. Ergens in zijn hart is iedere Amerikaan een idealist. Een erfgenaam
van de Pilgrim Fathers, de Quakers en zoveel anderen, die uit overwegingen van
idealisme de Oude Wereld de rug toekeerden en de grote oversteek waagden. De
wereld van vandaag zou er heel anders uitzien als dat latente idealisme van de
Amerikaan niet af en toe de overhand had verworven in
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de politiek van zijn land. Als hij werkelijk alleen maar de dollar-aanbidder was
waarvoor hij doorgaat.
Dat latente idealisme komt de laatste tijd hoe langer hoe meer aan de oppervlakte
omdat hoe langer hoe duidelijker blijkt, dat het ideaalbeeld dat de gemiddelde
Amerikaan zich heeft gevormd van zijn eigen land, steeds minder overeenkomst
vertoont met de werkelijkheid. Dat zijn land in de wereld aanzien zou genieten omdat
het de verplichtingen nakwam die het verdragsmatig op zich had genomen om zwakke
landen tegen agressie in bescherming te nemen, is door het verloop van die vervloekte
Vietnamoorlog een illusie geworden. Amerika wordt om deze oorlog meer gehaat
dan ooit. Dat Amerika het land bij uitstek zou zijn van de onbeperkte mogelijkheden,
het land waar niemand zonder eigen schuld armoe zou hoeven te lijden, is óók een
illusie gebleken; enkele miljoenen Amerikanen leven op het ogenblik beneden de
minimum-bestaansgrens zonder dat het hun aan goede wil om hard te werken
ontbreekt. De struggle for life, waar de gemiddelde Amerikaan altijd een hoge
karaktervormende waarde aan toekende, ontaardt zienderogen in allerlei vormen van
geweldpleging, die niets met karaktervorming doch alles met ordinaire criminaliteit
te maken hebben. De trots van Amerika, zijn gigantisch industrieel apparaat, vervuilt
steeds meer de bodem, die de Pilgrim Fathers kusten toen zij voet aan wal zetten.
De steden dreigen nog schrikkelijker poelen van verderf te worden dan de Europese
oorden van ellende en verderf, waar diezelfde Pilgrim Faters en zovele anderen met
hen slechts met afschuw en verachting aan terugdachten. De gemiddelde Amerikaan
voelt zich hoe langer hoe onbehaaglijker in zijn eigen land, waar hij zijn kinderen
zelfs overdag nauwelijks meer over de straat durft te laten gaan en zich als hij ook
maar enige welstand geniet, moet wapenen en barricaderen tegen de niets ontziende
misdaad.
Wáár vindt hij nog iets van zijn oude geloof in de goedheid van Amerika terug?
Waar vindt hij nog iets terug van het latente idealisme, dat in hem sluimert? Bij
Richard Nixon soms?
Het is de onbehaaglijkheid van de gemiddelde Amerikaan, zijn nostalgie naar
verloren gegane ethische waarden, die in het voordeel van McGovern werkt. Of hij
daar steun genoeg in vindt, laat zich moeilijk voorspellen. De columnisten en de
beroeps-opiniepeilers proberen dat wel, maar zij hebben al zo vaak gefaald. Er kan
nog zo veel gebeuren eer het 7 november is...

West-Duitsland
Verkiezingen ook in West-Duitsland. Verkiezingen waar Bondskanselier Willy
Brandt noodgedwongen toe moest besluiten, omdat het doordrijven
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van zijn buitenlands beleid, zijn beleid met name van toenadering tot de landen van
het Oostblok, zijn meerderheid in de Bondsdag, die tóch al niet bijster groot was, tot
het uiterst mogelijke minimum deed slinken.
Daarmee is Willy Brandt in een hachelijke positie terecht gekomen.
Dat buitenlands beleid, dat een heel nieuwe opstelling inhield tegenover Rusland,
de met Rusland verbonden Staten en vooral Oost-Duitsland, vormde het kernpunt
van zijn program. Dáármee hoopte deze oud-burgemeester van Berlijn, opgeklommen
tot staatsman van nationaal formaat, erkenning te verwerven als staatsman ook van
internationale, van wereld-allure. Gedurende de drie jaren van zijn bewind heeft hij
alles op die éne kaart van zijn ‘Ostpolitik’ gezet.
Een sterke kaart zonder enige twijfel. Een verbetering van de betrekkingen met
Oost-Europa en vooral met het bloedverwante Oost-Duitsland lag het Westduitse
volk misschien niet zó na aan het hart als Willy Brandt zelf, maar het lokte wel aan.
Het appelleerde wel aan een zeker streven in het hart van het Duitse volk. De oppositie
in de Bondsdag had er dan ook een harde kluif aan en moest zich nogal in bochten
wringen om haar tegenstand tegen Brandts verdragen met de Oostlanden voor het
volk aannemelijk te maken. Zij kón nauwelijks anders dan zich met Brandts
toenaderingspolitiek in beginsel akkoord verklaren en haar kritiek richten op de
details der gesloten verdragen. Zij zou anders het Duitse volk tegen de haren in
hebben gestreken.
Dat zij nét niet bij machte bleek om Brandt zijn verdragen uit de hand te slaan,
kon achteraf wel eens blijken haar geluk te zijn. Brandt heeft gewonnen, maar hoe?
Hij heeft verkiezingen moeten uitschrijven, maar wat heeft hij nu nog achter de hand
om zijn kiezers aan te bieden in ruil voor een vertrouwensvotum? Had hij met zijn
‘Ostpolitik’ een nederlaag geleden in de Bondsdag, dan had hij bij de verkiezingen
waarschijnlijk op rozen gezeten; dan had hij zijn hoogste troefkaart voor de kiezers
kunnen uitspelen en het hele land kunnen afreizen met het vaandel van zijn
‘Ostpolitik’. Maar nu hij die troefkaart uitgespeeld hééft en zijn slag heeft
binnengehaald, kan hij daar moeilijk meer op dóórmeieren. De strijd om zijn
‘Ostpolitik’ is verleden tijd geworden en dankbaarheid mag geen deugd van koningen
zijn, zij is het ook niet van kiezers. Dat heeft Churchill ervaren toen zíjn grote strijd
voorbij was. Brandt zou hetzelfde kunnen overkomen - tenzij hij nog sterke troeven
achter de hand heeft.
Maar hééft hij die? Een van zijn naaste medewerkers in het kabinet, zijn topminister
voor Economische Zaken, Schiller, heeft hem duidelijk onder de neus gewreven dat
hij - naar Schillers mening althans - geen been meer heeft om op te staan. Schiller
heeft hem een ontslagbrief gestuurd die er niet om liegt. De Bondskanselier heeft
zich, aldus Schiller, gedurende
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de drie jaren van zijn bewind dermate in beslag laten nemen door zijn geliefde
‘Ostpolitik’, dat hij de binnenlandse en met name de economische politiek volkomen
heeft verwaarloosd. Zijn economisch beleid kwam - letterlijk volgens Schiller - neer
op een ‘na mij de zondvloed!’ Schiller hoopte klaarblijkelijk nog dat Brandt, toen
hij zijn verdragen met de Oostbloklanden eenmaal in veilige haven had geloodst,
eindelijk zijn aandacht eens aan de economische politiek zou gaan besteden. Dat
bleek echter niet het geval. Voor het feit gesteld dat hij nieuwe verkiezingen moest
uitschrijven, concentreerde Brandt zijn aandacht helemaal op dat samentreffen met
de kiezers. Dat was voor Schiller de druppel die de emmer deed overlopen. ‘De
Regering heeft de plicht over de drempel van de verkiezing heen te kijken en het
volk bijtijds te zeggen wat er gepresteerd en wat er geëist moet worden. Maar deze
strategie, die ik herhaaldelijk heb aanbevolen, is tot nu toe in het kabinet zelfs niet
inleidend ter sprake gekomen, laat staan aanvaard’. Brandt beschouwde die hele
economische politiek als een soort strafwerk, waar hij zich als het even kon in de
laatste minuten van zijn kabinetsvergaderingen gauw, gauw even van af maakte. Het
was voor Brandt een zware klap, dat uitgerekend een man van zo groot gezag als
Schiller uit de boot stapte; een klap die nog erger aankwam, toen een Duits weekblad
Schillers ontslagschrijven letterlijk publiceerde. Of hij daarna zelf de hand heeft
gehad in het organiseren van een grootscheepse huiszoeking in de redactiebureaus
van dat weekblad - wat hij zelf heftig ontkende - doet weinig terzake; die huiszoeking
was een blunder, die hem politiek nog eens extra kan opbreken.
Bij dit alles komt nog, dat zich in West-Duitsland dezelfde situatie voordoet als
in Amerika. Ook dáár is de kiesgerechtigde leeftijd van 21 tot 18 jaar verlaagd en
ook dáár komen ettelijke miljoenen nieuwe kiezers naar de stembus. Kakelverse
kiezers. In de letterlijke zin van het woord: kakelen kúnnen zij. En Brandt voelt zich
ernstig verontrust door hun gekakel. Hij heeft zijn woordvoerder een niets aan
duidelijkheid te wensen overlatende verklaring laten afleggen over de houding die
hij bij de Jongsocialisten veronderstelde. Een verklaring dat het de Jongsocialisten
een zorg zal zijn of de partij bij de komende verkiezingen wint of niet en dat zij
bereid zijn een nederlaag op de koop toe te nemen als gevolg van hun activiteit in
de partij. Met veel misbaar van verontwaardiging hebben de Jongsocialisten deze
suggestie van de hand gewezen. Zij hebben daar uitdrukkelijk een verklaring van
loyaliteit jegens de partij tegenover gesteld. Erg overtuigend echter klonk hun
tegenspraak niet. Brandts woordvoerder liet namelijk in het midden op welke manier
de Jongsocialisten een verkiezingsoverwinning van de partij aan hun laars zouden
lappen. Eén manier zou zijn de partij de rug toekeren wanneer de eisen van de
Jongsocialisten niet tot hun genoegen
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in het verkiezingsprogram zouden worden erkend. Dát voornemen hebben zij als een
valse aantijging gebrandmerkt. Maar er is ook nog een andere manier. Zij kunnen
hun vérgaande eisen ook zo doldriftig in het partijprogram pompen, dat zij een groot
deel van de kiezers daarmee afstoten. En dáár zijn zij druk mee bezig. Zij roeren zich
met name in de kandidaatstelling. Zij willen zoveel mogelijk afgevaardigden in de
Bondsdag tillen die zij zelf hun vertrouwen waard achten. Geen mensen dus met
gevestigde reputaties van politieke ervaring of van bezadigd oordeel. Geen jaknikkers
van de partijleiding of van de Bondskanselier. Geen lieden die veel beloven maar
als het op stemmen aankomt compromissen sluiten met hun program of met hun
beginselen. Geen zwijgers, die niemand voor het hoofd willen stoten. Afgevaardigden
die bereid zijn een min of meer radicaal program niet alleen te onderschrijven maar
ook door te drukken. Dit is de Jongsocialisten bittere ernst. Zij onderwerpen
aspirant-kandidaten voor de Bondsdag aan verhoren die, zoals een der Duitse bladen
opmerkte, doen denken aan de dagen van de Inquisitie. Wie niet ten genoege van de
Jongsocialisten kan waarmaken dat hij aan hún eisen beantwoordt, krijgt hen, ongeacht
zijn politieke ervaring en zijn verdiensten voor de partij, onherroepelijk tegen zich.
Het is natuurlijk de vraag of hun tegenstand voldoende effect zal sorteren en of zij
erin zullen slagen opruiming te houden onder de oudgedienden in de politiek, wier
namen bij de kiezers nog altijd aanslaan. Slagen zij daarin, dan roepen zij het gevaar
op, dat de partij straks met kandidatenlijsten voor de dag komt waarop tal van kiezers
de namen missen van degenen aan wie zij altijd al hun vertrouwen schonken en in
de plaats daarvan namen vinden van mensen die zich hebben vastgelegd op een beleid
waar zij huiverig tegenover staan. Dát is waar Brandts woordvoerder op doelde - en
dát zou de SPD op 3 december de overwinning wel eens kunnen kosten.
Nee: benijdenswaardig is Brandts positie allerminst.

Frankrijk
Ook Frankrijk staan verkiezingen te wachten. Verkiezingen die, evenals in
West-Duitsland, het gevolg zijn van een achteraf onhandig gebleken manoeuvre op
het politieke schaakbord.
Evenals Brandt heeft President Pompidou een hoge troef uitgespeeld toen hij zijn
referendum uitschreef over de uitbreiding van de Europese Gemeenschap. Eigenlijk
waren de Fransen het met die uitbreiding in overgrote meerderheid wel eens, net als
de Duitsers het principe van Brandts ‘Ostpolitik’ wel wilden aanvaarden. De
Gaullisten hadden wel bewonderend opgezien naar hun idool zolang de Generaal
Engelands toetreding tot de
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EEG afweerde, maar nu hun nieuwe leider, Pompidou, van koers was veranderd,
zwaaiden zij braaf mee. En de oppositie had tegenover de Generaal nooit anders dan
de toetreding van Engeland verdedigd en kon dus nu moeilijk nee zeggen. Pompidou
verwachtte dus niet anders dan een overweldigende meerderheid van ja-stemmers
en het zou een koud kunstje voor hem zijn geweest om daaruit een even
overweldigende meerderheid voor zijn beleid te constueren.
Daarin heeft hij zich echter misrekend. De oppositie wist even goed als hijzelf dat
de uitslag van het referendum niet van haar afhing. Ook zonder haar medewerking
zou de uitslag positief voor de uitbreiding van de EEG uitvallen - alleen de
meerderheid van de ja-stemmers zou veel kleiner worden dan Pompidou hoopte en
verwachtte. Zij gaf dus het wachtwoord uit: wegblijven van de stembus. Pompidou
kréég zijn ja-woord, maar met de duidelijke complimenten van een groot aantal
kiezers dat Engeland wat hen betrof best in de EEG mocht komen, maar dat het beleid
van de Predent hun gestolen kon worden.
Verkiezingen moeten hem nu helpen om zijn aldus geschonden image weer wat
op te halen. Maar hoe?
Als de tekenen niet bedriegen gaat Pompidou het zoeken in een terugkeer naar het
onversneden Gaullisme.
Frankrijk heeft deze oud-bankier en fijnproever van de Franse poëzie enkele jaren
geleden de soldatenmantel van de Gaulle omgehangen, maar zijn optreden wekte
duidelijk de indruk dat hij zich in die mantel niet erg wennig voelde. Hij stelde zich
heel wat soepeler op dan zijn grote voorganger. Hij dacht genuanceerder dan de
Gaulle en zijn beleid vormde daarvan de weerspiegeling. Kreten als die van generaal
de Gaulle, dat La France ‘zijn geliefde, zijn vrouw, zijn Madonna’ was, liet Pompidou
niet aan de omheining van zijn tanden ontglippen - maar dat was nu juist wat zijn
aanhang van hem wilde horen. Dat hij de Gaulle's weerstand tegen Engelands
toetreding tot de EEG had opgegeven, daar kon men nog wel vrede mee hebben, te
meer omdat de Generaal zelf in zijn nadagen op dit punt ook al wat meer
inschikkelijkheid had getoond. Zij gaven hem het ja-woord op zijn referendum, maar
zijn souplesse zinde hun niet. Evenmin bleek die souplesse enige wervende uitwerking
te hebben bij de oppositie; de uitslag van het referendum liet daar geen twijfel over
bestaan. Voor Pompidou was er maar één conclusie mogelijk: terug naar de harde
lijn van de Gaulle om daardoor tenminste zijn eigen aanhang steviger aan zich te
binden.
Die terugkeer is duidelijk merkbaar in zijn houding tegenover de EEG. Op het
punt van Engelands toetreding tot de Gemeenschap heeft hij toegegeven, maar na
zijn referendum heeft hij verschillende gelegenheden, onder andere het statiebezoek
van Koningin Juliana, aangegrepen om plompver-
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loren te verklaren dat hij voor al het overige geen duimbreed afweek van de Gaulle's
conceptie van de Gemeenschap en van de Gaulle's claim op het leiderschap van
Frankrijk. Daarbij had hij kennelijk de bedoeling de soldatenmantel weer zichtbaar
te gaan dragen, opdat zijn aanhangers de opvolger van de Generaal weer in hem
zouden herkennen.
Ook zijn binnenlands beleid is hij met dit sop gaan overgieten.
Met name door op een gegeven moment zijn Minister-President Chaban Delmas
de laan uit te sturen en in zijn plaats Pierre Messmer te benoemen: de soepele Premier,
die met het Centrum aanpapte, te vervangen door een Gaullist van het eerste uur en
van het zuiverste water. Die aanpapperij met het Centrum moest kennelijk afgelopen
zijn; zij kostte Pompidou enkele honderdduizenden stemmen. Stemmen van zijn
eertijds trouwe volgelingen. De manier waarop die vervanging plaatsvond, liet al
evenmin aan duidelijkheid te wensen over. Chaban Delmas werd naar huis gestuurd
even nadat hij van een royale meerderheid in het Parlement een vertrouwensvotum
had gekregen. Puur Gaullisme, zoals Pompidou uit eigen ervaring wist; hijzelf immers
werd als Premier onder soortgelijke omstandigheden door de Gaulle óók aan de dijk
gezet! Het ontslag van Chaban Delmas betekende in feite dat de President van de
Republiek lak had aan het Parlement en niet van zins was het gebruik van zijn
staatsrechtelijke bevoegdheden te laten inperken door de afgevaardigden van het
volk. Zo mogelijk nog scherper kwam dit tot uiting in Pompidou's verklaring, dat
Messmers kabinet niet mocht worden gezien als een overgangskabinet met geen
andere taak dan de lopende zaken waar te nemen tot de verkiezingen. Messmer kreeg
opdracht een dynamisch regeringsprogram op te stellen voor een periode die ver over
de datum van de verkiezingen heen mocht reiken. Hij hoeft met andere woorden de
uitslag van de verkiezingen niet af te wachten; hij gaat zijn gang maar.
Het is kortom allemaal de Gaulle redivivus. Iets wat de Gaullisten natuurlijk
prachtig vinden en hen de gelederen weer doet sluiten.
Maar wat zal het Centrum doen? Zal het zich van Pompidou afwenden, nu hij zo
duidelijk naar rechts aan het omzwaaien is? Erg waarschijnlijk is dat niet, want met
de verkiezingen in zicht hebben de socialisten weer eens hun toevlucht genomen tot
het vormen van een soort Volksfront met de communisten. Zij hebben met andere
woorden Pompidou's zwaai naar rechts beantwoord met een even drastische zwaai
naar links. Het program dat zij samen met de communisten hebben opgesteld, liegt
daar niet om. Het wekt sterk de indruk meer door de communisten te zijn beïnvloed
dan door de socialisten. Er wordt heel wat in beloofd: stabiele prijzen, minimum
lonen, nationalisatie, zwaardere directe belastingen voor de hogere inkomens, enz..
En ter geruststelling staat erbij, dat men vooral niet op zijn manchet moet
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gaan uitrekenen wat dat allemaal gaat kosten, omdat het socialisme nu eenmaal zijn
eigen systeem van financiële wiskunde heeft, waar oude regels van budgetbeleid niet
op kunnen worden toegepast. Allemaal dingen die voor het Centrum moeilijker
verteerbaar zijn dan Pompidou's zwenking naar het pure Gaullisme.
Daar komt nog bij dat Frankrijk tijdens de zomer, toen zowel Pompidou als de
socialisten en communisten hun stellingen aan het uitzetten waren, een hete herfst
verwachtte en in het licht van die verwachting was Pompidou's opdracht aan Messmer
meer een punt ten goede dan ten kwade. Met de opdracht immers een kabinet te
vormen met een dynamisch program dat over de verkiezingen heen reikte, kreeg
Messmer de kans de kiezers een zekerheid te bieden die een overgangskabinet
onmogelijk kon geven en ófwel de sociale hitte van de herfst kan afkoelen ófwel
krachtig ertegen kan optreden.
Ongetwijfeld gaat Pompidou's optreden uitgebreide discussies ontketenen over de
staatsrechtelijke structuur van Frankrijk, waar de President een bijzonder sterke
machtspositie in bezit. Maar die machtspositie is zo sterk, dat het Parlement daar,
ook al sluit het Centrum zich op dit punt bij de linkse combinatie aan, weinig aan
kan veranderen. Pompidou houdt het laatste woord en het ziet er niet naar uit, dat hij
zich dit zal laten ontnemen.

Nederland
En tenslotte staan ook in Nederland verkiezingen voor de deur.
De Nederlandse democratie verheugt zich in het overigens twijfelachtig genot van
een groot aantal partijen, wier vertegenwoordigers allemaal samengepropt zitten in
een piepklein Parlement, waarvan de beide Kamers samen nog niet de helft tellen
van het aantal leden die zitting hebben in het Amerikaanse Congres, het Britse
Lagerhuis of de Duitse Bondsdag. De fusiekoorts, die het Nederlands bedrijfsleven
hevig heeft aangetast, vindt nog geen enkele weerspiegeling in het staatkundig leven.
Integendeel. Het aantal partijen is tot nu toe steeds groter geworden. Deels doordat
allerlei kleine belangengroeperingen zich met meer of minder succes in de politieke
arena hebben begeven, deels doordat groepen die binnen de bestaande grotere partijen
een afwijkende mening waren toegedaan, zich uit verontrusting óf over de
conservatieve óf over de vooruitstrevende koers van die grotere partijen daarvan
afwendden en zich met een eigen lijst in de verkiezingsstrijd wierpen. Deels ook
doordat een aantal vooral jongere kiezers helemaals niets meer wilden weten van de
zogenaamde ‘beginselpolitiek’ die in het Nederlandse partijwezen domineerde, en
zich tot pragmatisme in de politiek bekenden. Zo kwamen naast de bestaande
confessionele, socialis-
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tische en liberale partijen als belangenpartijen de Boeren en de Middenstanders, als
afsplinteringen respectievelijk van de KVP en de Partij van de Arbeid de Politieke
Partij Radicalen en DS '70 en als ‘pragmatische’ groepering D'66 in de Staten Generaal
terecht. Er zijn de laatste tijd wel pogingen in het werk gesteld om uit die veelheid
van partijen enkele blokken te vormen. Bondgenootschappen tussen bijvoorbeeld de
Partij van de Arbeid, D'66 en de PPR enerzijds en de drie confessionele partijen
anderzijds, maar voor een samensmelting is het nét nog te vroeg.
Midden in die ontwikkeling komen nu plotseling nieuwe verkiezingen opzetten.
Helemaal onverwachts kraakte het kabinet, dat amper een jaar geleden met veel
moeite door Mr. Biesheuvel in elkaar was gezet, in zijn voegen. De DS'70 groep,
die zich verleden jaar van de Partij van de Arbeid had afgescheiden, omdat zij zich
niet kon verenigen met wat zij als de vabanque politiek van de dominerende
linkervleugel in deze partij zag en die zich onder leiding van de ‘jonge’ Drees had
laten strikken voor een kabinet waar ook de liberalen zitting in hadden, zulks in de
hoop dat dit kabinet de staatsfinanciën zou kunnen saneren, riep eensklaps moord
en brand toen zij zelf het snoeimes van de begroting aan de keel gezet kreeg. Zij
meenden dat hun eigen begrotingen onevenredig zwaar werden aangegrepen. Als
bezuinigers in het kabinet gekomen dreigden zij er, toen de bezuiniging hun zelf op
het lijf kwam, weer uit te treden. Om hun optreden - of beter hun aftreden - wat meer
geloofwaardigheid te verlenen, stelden zij bovendien dat het kabinet zich diende te
binden aan een anti-inflatie-beleid, dat tot uitdrukking moest komen in een straffe
beheersing van lonen en prijzen. Daar wilde het kabinet echter niet aan, omdat het
zich daarmee eindeloze moeilijkheden met de werkgevers zowel als met de vakbonden
op de hals zou halen. En dat was voor de DS'70 ministers het einde. Zij zeiden dag
met het handje en lieten Biesheuvel zitten met de brokken. De staatsrechtelijke
brokken. Hun uittreden immers verzwakte de partijencoalitie waar het kabinet op
steunde, zodanig, dat zij niet meer over een meerderheid in de Staten Generaal
beschikte.
In theorie bestonden er verschillende mogelijkheden om uit deze impasse te
geraken. Het meest voor de hand lag uiteraard het aftreden van het hele kabinet en
de vorming van een nieuw. Met het oude adagium dat wie de brokken maakt ze ook
moet opruimen, kon men in dit geval niet uit de voeten. De brokken waren niet
veroorzaakt door een conflict met een meerderheid in het Parlement - een meerderheid
die eventueel een ander kabinet zou kunnen formeren - maar door het optreden van
een splinterpartijtje. Het vormen van een nieuw kabinet opdragen aan de leider van
dat splinterpartijtje, al heette die ook Drees, zou eenvoudig een tijdrovend lachertje
zijn geworden. De opdracht ging naar Biesheuvel. Maar waar
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moest Biesheuvel heen koersen? Naar een formatiepoging in optima forma. Een
formatie met alle mogelijkheden open? Dat had een lange lijdensweg kunnen worden,
want binnen de coalitie waar zijn kabinet op steunde, was ook niet alles koek en ei.
Lang niet alle parlementsleden van de confessionele partijen voelden zich erg gelukkig
met het bondgenootschap met de liberalen en het kwajongensachtige optreden van
de leider der liberale kamerfractie, Wiegel, maakte het bepaald niet gemakkelijker
om hen met deze bondgenoot te verzoenen. Een open formatie zou onmiddellijk de
vraag hebben opgeroepen of het niet beter ware de koers meteen maar om te gooien
en mét DS'70 ook de liberalen aan de dijk te zetten en een kabinet te vormen op de
grondslag van een samengaan der confessionele partijen met de Partij van de Arbeid
en eventueel D'66. Daarmee zou het hek van de dam zijn voor een formatie die
ettelijke maanden in beslag zou nemen met het gevolg dat de begrotingsbehandeling
in de knel dreigde te raken en dat was nu juist het punt waar het kabinet Biesheuvel
de hoogste prioriteit aan wilde verlenen. Het eind van het liedje was een
staatsrechtelijk novum. Biesheuvel gaf zijn opdracht terug aan de Koningin en de
Koningin aanvaardde het ontslag van het rompkabinet met, doch gaf het de opdracht
om als een weliswaar op een minderheid steunend, maar toch volwaardig kabinet
door te gaan, maar wél intussen verkiezingen uit te schrijven.
Wat nu die verkiezingen - eind november - zullen gaan opleveren, is natuurlijk
weer een gis. Ook in Nederland komen door een verlaging van de kiesgerechtigde
leeftijd tot 18 jaar de jongeren opzetten. Een miljoen man sterk. Hoe hun opkomst
verandering zal brengen in de samenstelling van het Parlement, laat zich moeilijk
voorspellen, maar dat een kabinetsformatie daarna een moeilijke zaak zal worden,
staat wel vast. Wat men ook van de verkiezingen mag verwachten, dat zij een eind
maken aan de partijversplintering valt nauwelijks te voorzien. En het zijn juist de
gevoeligheden door die versplintering opgewekt, die de vorming van een meerderheid
steeds moeilijker maken.
Als het érgens moeilijk is om een wereld in streven te ontdekken dan is het wel
in Nederland.
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De Jezus-Revolutie in de U.S.A.
Jean Duchesne
Is 1972 ook in Europa het Jaar van Jezus geweest? Te oordelen naar de belangstelling
voor de rock opera's Godspell en Jesus Superstar bijvoorbeeld schijnt de Jezus-mode
hier vooral een commercieel fenomeen te zijn. In de Verenigde Staten is het
omgekeerd gegaan. Daar schijnt de Jezus-rage in show business, songs1, posters enz.
de neerslag te zijn van een veel dieper verschijnsel: de massale én spontane terugkeer
van duizenden jongeren naar Jezus. De beweging is al begonnen in 1967-'68; pas in
1971 maakte de grote pers er zich meester van. Time (21 juni 1971) populariseerde
de benaming Jesus Revolution, waarschijnlijk ontleend aan de christelijke hippies
van Seattle. Hoe dubbelzinnig het etiket ook was, The Goad, het blad van ‘The Jesus
People Army’, was er wel blij mee.
Wie zijn dan die ‘revolutionairen van Jezus’? In hoeverre is hun beweging echt
revolutionair? En wat betekent die revolutie in christelijk perspectief?

‘Nieuwe christenen’
De Jezus Beweging omvat zeer uiteenlopende groepen. Ongeveer 1 miljoen jongeren
maken er deel van uit. Er zijn in hoofdzaak drie grote tendensen te onderscheiden:
de christelijke hippies, de Straight People, de katholieke Pinkstergroepen.
1. De christelijke hippies vormen de minst talrijke (enkele tienduizenden) maar
de meest dynamische en spectaculaire vleugel van de beweging. Ze worden vaak
Jesus freaks genoemd, een moeilijk te vertalen term: de ‘monsters’, de ‘bezetenen’
van Jezus. Freaks zijn over het algemeen alle marginalen, vooral hippies en
druggebruikers. Naast Boeddha en enkele kleinere godheden had ook Jezus van het
begin al een plaatsje in het pantheon van de ‘bloemen-kinderen’. Maar de eerste echt
christelijke freaks verschenen

1

Titels als Amazing Grace, Upon this Rock, Put Your Hand in the Hand zijn maandenlang
hits geweest. Onder de vedetten van de ‘Sweet Jesus Rock Music’ zijn te vermelden:
Steve-Hornyak (van de ‘Crimson Bridge’), Peter Yarrow en Paul Stookey (van ‘Peter, Paul
and Mary’), Jeremy Spencer (van de ‘Fleetwood Mac’), Johnny Cash, Eric Calpton, Pat
Boone en de ex-beattle George Harrison (My Sweet Lord).
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in San Francisco2, het centrum van de hippie-cultuur, in 1967-'68, toen de hippie-mode
haar hoogtepunt voorbij was en de culturele revolutie in drie richtingen uiteenspatte:
de communes, de radicale politisering (Yippies en Weathermen) en de massale
popfestivals (Woodstock, Wight). Op dat ogenblik ontstonden in Californië buiten
de steden christelijke communes volgens formules die de modellen van het traditionele
klooster, de hindoeistische ashram en de jeugdherberg trachtten te verzoenen: studie
en meditatie, stil gebed en vrolijk geïmproviseerde vieringen, onthaal van retraitanten;
wat handenarbeid (christelijke kunstvoorwerpen, gestencilde krantjes) en landbouw
voorzagen in het levensonderhoud. Maar naast die kleine rurale en meer
contemplatieve communes ontstonden ook in de steden gemeenschappen, die actiever
op het apostolaat, vooral onder de hippies, waren gericht. Al heel gauw waren deze
Street Christians over de hele Westkust verbreid, vandaar verspreidden zij zich over
de rest van de Verenigde Staten3. In minder dan vijftien maanden was het een nationale
beweging geworden. De groepen kwamen spontaan tot stand, zo'n beetje overal,
weliswaar vaak onder impuls van ‘missionarissen’ uit het Westen, maar dezen hechtten
meer belang aan het stimuleren van lokale initiatieven dan het stichten van
organisaties. Iedere gemeenschap is in ieder geval volledig onafhankelijk, er bestaat
geen enkele nationale of zelfs regionale instantie.
Bijna in iedere Amerikaanse stad vind je tegenwoordig Jesus coffeehouses. Enkele
opschriften: ‘De Catacomben’, ‘De Buik van de Walvis’, ‘De coffeeshop van de
Charisma's’, ‘Het Huis van de Vader’, ‘De Open Poort’, ‘Het Teken van de Vis’,
‘Het Oog van de Naald’. Vaak zijn die in de plaats gekomen van kleine handelshuizen,
garages, verlaten woningen, zelfs nachtclubs en bordelen. Daar leven nu en komen
samen de highway missionaries, full-time apostles, bekeerlingen, vroegere verslaafden,
hippies of studenten, allemaal tussen 17 en 25 jaar. Ze hebben hun hele leven aan
Jezus gewijd en werken onvermoeibaar onder leiding van soms ietwat oudere
‘charismatische’ voormannen4. De koffiehuizen zijn onthaalcentra die open staan

2
3

4

In april 1968 rieden de eerste Jesus freaks of Street Christians op Telegraph Avenue in
Berkeley hun medejongeren aan een trip te maken met Jezus liever dan met drugs.
Voor de geschiedenis van deze groep, cfr. Edward Plowman, The Jesus Movement in America,
San Francisco, 1970, dat door de Jesus freaks zelf wordt aanbevolen. In het Nederlands
uitgegeven door de Vereniging tot verspreiding van de H. Schrift, Amsterdam, 1971.
Beroemde leiders zijn: David Berg (Children of God), Ed. Plowman (San Francisco), Carl
Parks (Spokane, Washington), Linda Meissner en haar man, John Salvesen (Seattle), David
Hoyt (Atlanta, Georgia), R.D. Cronquist, Chuck Smith, Ed. Wright, Richard Weaver
(Californië). Anderen, zoals Richard Hoag, Denny Flanders, Arthur Blessitt, trekken van de
ene plaats naar de andere, waar ze preken op aanvraag.
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voor iedereen: slaapzalen, ontmoetingszaal + kapel, discotheek; er worden gratis
niet-alcoholhoudende dranken aangeboden. Ieder vindt er op ieder uur van dag of
nacht zowel materiële als geestelijke hulp. De gemeenschappen leven van giften en
vooral van de verkoop van hun krantjes, die ze zelf drukken of krijgen van
zustergemeenschappen. Van die krantjes zijn er zo'n 50-tal; totale oplage: ongeveer
1 miljoen. Stijl en make-up zijn die van de underground-pers5.
Met een bewonderenswaardige vasthoudendheid en een ontzaglijk lef klampen de
‘Straat-christenen’ urenlang voorbijgangers aan, om te ‘getuigen’, om hun boodschap
over te brengen dat Jezus van ze houdt, om ze ter plaatse te bekeren: de missionaris
nodigt de bekeerling uit met hem op het trottoir neer te knielen en zich deemoedig
aan zijn Verlosser te wijden. Jonge mensen die zo bekeerd worden en gered, worden
op hun beurt ‘highway missionaries’; oudere ‘burgers’ worden naar de kerk van hun
keuze verwezen, maar dan moeten zij ‘voortaan geen zondagschristenen meer zijn
en 100% van hun geloof leven’.
De ‘evangelische hippies’ zijn ook werkzaam in alle grote rock-festivals (pop of
acid). Ook daar werven zij bekeerlingen. Om het contact te vergemakkelijken hebben
sommige gemeenschappen hun eigen orkestje; de Jesus People van Spokane
bijvoorbeeld bedienen zich van de Wilson-McKinley's, vroeger een ‘acid’ groep, die
haar muziek nu verzacht heeft ter ere van Jezus.
De meeste ‘Straat-christenen’ hebben hun hippie-uitzicht bewaard: lang haar met
een hoofdband, baard, blootsvoets in sandalen, goedkope sieraden. Deze laatsten
zijn dan wel verchristelijkt: kruisjes, rozenhoedjes. Zoals ook hun stickers: ‘Jesus
saves’, ‘The Messiah is the Message’, ‘Smile, God loves you’. Allen hebben het
herkenningsteken van de straat-christenen van Los Angeles overgenomen: opgeheven
hand, wijsvinger naar omhoog met er naast een kruisje; eronder het opschrift ‘One
Way’: Jezus is de enige weg.
2. De Straight People gebruiken dezelfde slogans en dezelfde emblemen, maar
volgen een heel andere stijl. Het gaat hier om ‘brave’, ‘fatsoenlijke’ studenten van
burgerlijken huize, die zich sedert 1969 met honderdduizenden aangesloten hebben
bij de evangelische organisaties die reeds bestonden aan de universiteiten of jonge,
enthousiaste kernen stichtten binnen de gevestigde kerken. De belangrijkste
groeperingen zijn: Campus Crusade for

5

De meest verspreide: Right On!, Berkeley, Californië, het blad van de ‘Christian World
Liberation Front’, 65.000 ex.; Hollywood Free Paper, o.l.v. Duane Pederson, 250.000 ex.;
The Oracle, o.l.v. Chris d'Allessandro en David Abraham, San Francisco; Truth, Spokane,
Washington, o.l.v. Rush Greenslade en Bruce Schlettert, 125.000 ex.; The Goad, Seattle en
British Columbia; Street Level, Milwaukee, Wisconsin.
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Christ, gesticht in 1951 en geleid door Bill Bright, 3000 vrijgestelden op 450
campussen; Young Life, ontstaan in 1941, groepeert 1.300 ‘christelijke clubs’;
Inter-Varsity Christian Fellowship, bracht in december 1970 voor een congres in de
universiteit van Illinois 12.000 leden bijeen; Youth for Christ, in 1951 gesticht door
Billy Graham, heeft zich van hem los gemaakt en is op het ogenblik werkzaam in
2.700 middelbare scholen.
Het zijn sterk georganiseerde groepen, ze worden gesteund door grote weldoeners
en door de rijkste kerken. Tussen hun activiteiten en die van de hippies bestaan zulke
grote verschillen, dat er van concurrentie geen sprake is. De Jesus freaks leggen zich
vooral op het persoonlijke getuigenis toe en op de individuele bekering. De grote
christelijke jongerenbewegingen geven de voorkeur aan massabijeenkomsten
(mass-rally evangelism) in de stijl van de traditionele reveilbewegingen, aangepast
aan de tegen-cultuur. Om volk te trekken doen ze vaak een beroep op onafhankelijke
predikanten die bij de jeugd een zekere populariteit genieten vanwege hun directe
taal of hun speetaculaire inzet voor druggebruikers, alcoholica prostituees of jonge
delinquenten6. Die grote rally's hebben een enorm succes gekend. Daar werden de
jonge mensen gerecruteerd die dan in de lokale cellen, op hun campus, in de school,
in de kerk, stimulerend gingen werken7.
Als een van de organisaties die bij de Straight People (ook bij de meeste christelijke
hippies) het meest in trek is, geldt Teen Challenge en haar stichter en leider David
Wilkerson. Deze pastor van een kleine Pinksterkerk in Pennsylvania werd in 1958
beroemd toen hij zich, na een mysterieuze openbaring, ging wijden aan de redding
en bekering van jonge druggebruikers en delinquenten in Brooklyn. Het verhaal van
zijn avontuur kun je lezen in de autobiografische roman The Cross and the
Switchblade, waarvan meer dan 6 miljoen exemplaren zijn verkocht; in 1971 is er
een film van gemaakt door Don Murray, met in de rol van Wilkerson de acteur-zanger
Pat Boone, die onlangs met veel spektakel bekeerd is tot de Jezus-Revolutie. De
invloed van David Wilkerson is buitengewoon groot geweest. Zijn Pinkstergeloof
(pentecostalism), zijn absoluut vertrouwen op God, de nadruk die hij legt op gebed
en geestelijk leven als onontbeerlijke grondslagen voor de actie, en zijn pragmatisch
oecumenisme zijn dingen waar bijna alle ‘revolutionairen van Jezus’ zich openlijk
aan inspireren. Zelfs diegenen die ten aanzien van zijn persoon en zijn methoden
reserves aan de dag leggen, nemen zijn pentecostalisme over: de proclamatie dat de
terugkeer van de

6

7

In Houston, Texas, deed in 1970-'71 de baptistenpastor John Bisango bijvoorbeeld een beroep
op de 25-jarige langharige predikant Richard Hoag om zijn zgn. spireno (Spiritual Revolution
Now)-meetings te animeren.
De lokale activiteiten omvatten gebed, bijbelstudie en apostolaat (door middel van krantjes,
pamfletten, posters enz. die door de organisatie worden geleverd).
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jongeren het werk van de Geest is, de voorkeur voor charismatische communautaire
experimenten, de overtuiging dat het Christendom in de eerste plaats een persoonlijke
relatie tot Jezus is, buiten en boven alle denominaties.
De afwezigheid van elk sectarisme is inderdaad een van de meest verrassende
aspecten van de Jesus Revolution. De beweging heeft zich ontwikkeld ‘in de marge
van, niet tegen de gevestigde kerken’ (Time). Organisatorisch staan de Straight People
los van de grote protestantse confessies van de Nationale Raad van Kerken. Het feit
dat iemand tot een van hun groepen behoort, belet helemaal niet dat hij na zijn
bekering bovendien nog werkt voor een kerk van zijn keuze. Wie in de beweging
niet geïntegreerd of gebruikt kan worden, is vrij om terug te keren naar zijn oude
gemeente, al is die ook katholiek. De Jesus Revolution streeft niet alleen een
vernieuwing van het christendom in de maatschappij na, maar evenzeer een vernieuwd
christendom in de kerken.
3. De katholieke Pinkstergelovigen vormen de meest onverwachte, maar daarom
niet de minst indrukwekkende tak van de Jezus-Revolutie. Honderdduizenden
katholieken maken er deel van uit. Ze zijn op het toneel verschenen (eerst aan de
Duquesne Universiteit te Pittsburg, Ohio, daarna aan de Notre Dame te South Bend,
Indiana) in 1967-'68, op hetzelfde ogenblik dus dat de eerste groepen van christelijke
hippies ontstonden en de grote evangelische organisaties op de campussen hun
aantallen zagen verdubbelen. Die gelijktijdigheid is significatief. Gemeenschappen
van katholieke pentecostalisten hebben zich sindsdien vermenigvuldigd over het hele
land, onder leken, maar ook in sommige kloosters8. Het centrum van de beweging
blijft de Notre Dame Universiteit. Daar houden ze ieder jaar een congres.
Met de twee andere tendensen heeft de katholieke Pinksterbeweging gemeen: een
grote openheid voor de wondere werking van de H. Geest en een intens communautair
geestelijk leven. Wonderen - het spreken in tongen, miraculeuze genezingen enz. beschouwen zij als bijkomstig. Hoofdzaak is de vreugde van het samen bidden en
van het bereiken van een persoonlijke relatie met Jezus door het aanroepen van zijn
Geest. Ook deze groepen worden geleid door ‘charismatische’ voorgangers9 en
bedienen zich van informele riten (een doopsel in de H. Geest, door handoplegging
of onderdompeling).
Contacten bestaan tussen de charismatische katholieken en andere Pink-

8
9

Cfr. D. & K. Ranaghan, Le retour à l'Esprit. Le mouvement pentecôtiste catholique, Paris,
1972.
In iedere groep ontstaat een ‘charismatische’ hiërarchie. Is er een priester aanwezig, dan
wordt hem gevraagd voor te gaan in de Eucharistie. Maar slechts zelden is hij ook de leider
van de groep.
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sterkerken. Jerry Harvey, die de katholieke Pinksterbeweging gelanceerd heeft in
Los Angeles, heeft ook ‘vruchtbare’ oecumenische ontmoetingen georganiseerd.
Niet zelden zijn er in christelijke hippie-groepen religieuzen te vinden, zoals
bijvoorbeeld de jezuiet John Leira, die dan helemaal als lid van de gemeenschap
worden beschouwd.
Toch blijven de katholieke Pinkstennensen trouw aan de Kerk. Zij gaan naar de
mis, ontvangen de sacramenten, blijven trouw aan het instituut, de hiërarchie en de
traditionele leer. De Amerikaanse Bisschoppenconferentie heeft zich over hen op 14
november 1969 ‘voorzichtig, maar gunstig’ uitgelaten. Per slot van rekening is het
katholieke pentecostalisme een soort ‘vrome broederschap’, die zichzelf beschouwt
als een lekenbeweging voor liturgische en geestelijke vernieuwing.

Revolutionair?
Wat hebben al die verschillende groepen voor revolutionairs? In Europese ogen is
hun uitgesproken a-politieke opstelling onthutsend. Voor velen is de Jezus-Revolutie
een contra-revolutie, ‘een mooi voorbeeld van recuperatie’, waarbij de ‘versierselen
van de tegen-cultuur’ alleen maar dienen om de ‘traditionele waarden’ te
vermommen10.
De redenen om zo te denken zijn drieërlei:
De ‘nieuwe christenen’ (vooral de Straight People) zijn vurige patriotten en dus
verbeten anti-communisten: ‘Communism the curse, Jesus Christ the cure’. Hun
nationalisme gaat gepaard met hun afschuw voor atheïsme en materialisme; het
marxisme verwerpen zij dus en bloc. Van de andere kant oefenen zij geen enkele
politieke activiteit uit, nemen geen stelling, zelfs niet tegen de oorlog in Vietnam of
tegen het racisme. Zelfs de Jesus freaks, de meest radicalen, onderhouden goede
contacten met de politie. In Chicago, de stad waar in augustus 1968 op het ogenblik
van de Democratische Conventie de politie zo'n ravage aanrichtte onder de Yippies,
deed de ambulante prediker Arthur Blessitt zijn toehoorders de politie begroeten met
de kreet: ‘God loves you! We love you!’ Tenslotte wordt de mening dat het hier om
een recuperatie van de hippie-revolte gaat, gevoed door het feit dat sommige groepen
gesteund worden door miljardairs uit Texas en Californië en dat de show business
van Jezus een topnummer heeft gemaakt.
2. De moraal van de ‘Jezus-revolutionairen’ is uitgesproken conservatief. Zij zijn
tegen drugs, tegen de ‘sexploratie’, tegen contraceptie, abortus, voor- en
buitenhuwelijkse betrekkingen. Welnu, morele tolerantie is, bijvoorbeeld volgens
J.-F. Revel in Ni Marx, ni Jésus, een van de kenmerken van de 20e-eeuwse revolutie
in de Verenigde Staten. Voor dié revolutie zijn

10

Patrick Ruel, Jesus Yes. Marx No, in Politique Hebdo, 10 febr. 1972, p. 17.
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de ‘nieuwe christenen’, zelfs in de ogen van een niet-marxist als Revel, door hun
strakke beginselvastheid van meet af aan afgeschreven.
3. Tenslotte en vooral: het Christendom van deze jongeren schijnt niet zó nieuw
te zijn11, in vele opzichten zelfs een teruggang: piëtisme, millennarisme,
fundamentalisme. In de ogen van moderne mensen heeft hun geloof in duivel en hel,
in engelen en wonderen iets obscurantistisch. De ‘nieuwe christenen’ verafschuwen
de secularisatietheologie en de theologie van ‘de dood van God’. Zo gezien vertonen
zij alle kenmerken van de restauratieve revivals die Amerika in de loop van zijn
geschiedenis voortdurend heeft gekend. In tijden van crisis grijpen mensen altijd
terug naar het geloof der vaderen.
Toch zijn er in de Jezus Beweging echt revolutionaire elementen aan te wijzen.
Bovenstaande kritiek, hoe gegrond misschien ook, raakt eigenlijk het specifieke
fenomeen niet. Ze oordeelt van buitenaf, vanuit een vooropgezette idee van wat de
revolutie moet zijn. Maar een beweging die een ‘revolutie door Jezus’ wil zijn, moet
beoordeeld worden naar de (revolutionaire) betekenis van het christendom. En dan
komt het erop aan, eens nader te bekijken wat dat fundamentalisme, dat millennarisme,
dat pentecostalisme van de Jezus-Revolutie juist betekenen. Misschien toch wel iets
anders dan een terugkeer naar een voorbije religiositeit.
‘Revolutionair’ kan de Jezus Beweging genoemd worden om verschillende redenen.
1. De ‘nieuwe christenen’ stellen zich kennelijk contestatair op, maar hun
originaliteit bestaat hierin, dat hun contestatie zich tegelijkertijd tegen verschillende
onverzoenlijk gewaande tendensen richt.
a. Heftig bestrijden zij alle wettisch en farizeïsch ritualisme van de gevestigde
kerken. De slogan van Truth: ‘Not religion, but a personal relationship with Jesus’.
Religie betekent concreet: zich tevreden stellen met de zondagspraktijk, een louter
uitwendig Christendom. Maar ‘je word al evenmin een christen door alle zondagen
naar de kerk te gaan als je een kip word door regelmatig een kippenfokkerij te
bezoeken’12. Dat wil niet zeggen dat zij alle cultus en liturgie verwerpen. Met
enthousiasme en creatieve verbeelding willen zij zelfs daar iets aan doen. Maar het
belangrijkste is dat je de hele week door christen bent, dat je je helemaal aan Jezus
wijdt en zijn wil probeert te doen.
Uitdrukkelijk wordt die kritiek op rite en ceremonieel alleen door de christelijke
hippies geformuleerd. Maar impliciet denken de Straight People er net zo over: zij
nemen afstand van hun kerken, willen ze van binnen uit hervormen. De katholieke
Pinkstermensen zijn nog bescheidener: zij willen

11
12

De Jesus Revolution heeft niets te maken met de Underground Church.
Truth, februari 1972, p. 9.
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hun liturgische initiatieven integreren in de vernieuwingsstroming binnen de Kerk.
b. Verzet tegen de religie, maar daarom nog geen secularisatie of een andere
progressieve theologie. Met de God-is-dood-theologie drijven zij rijkelijk de spot.
Even hardnekkig keren zij zich tegen de liberale theologen van De stad van de mens13
als tegen de conservatieven, die alles bij het oude willen laten.
c. De Jezus Beweging contesteert niet alleen de ‘rechtse’ en ‘linkse’ christenen,
maar ook de grondslagen van de Amerikaanse samenleving. Daarin zijn zij het eens
met de tegen-cultuur; ook zij stellen het collectieve egoisme aan de kaak, dat leidt
tot oorlog, rassendiscriminatie, milieuverontreiniging. Dezelfde sleutelwoorden:
‘peace’, ‘love’, ‘freedom’, ‘paradise’. The Goad (26 aug. 1971): ‘In Jezus vinden
wij wat we in de hippiebeweging altijd hebben gezocht’. Zo gezien wordt de
Jezus-Revolutie de logische uitloper, zelfs de vervulung van de hippe tegen-cultuur.
Dat hun beweging een ‘recuperatie’ wordt genoemd, vinden zij belachelijk. De
samenleving is absurd en er is een geestelijke revolutie nodig. De exploitatie van de
Jezusmode in de show business vinden zij zelf een schandaal. Godspell, zegt Carl
Parks, is ‘een godslasterlijke clownerie’.
2. De contestatie van de traditionele revolutionairen verhoogt ongetwijfeld de
revolutionaire kwaliteit van de Jezus Beweging. Als Jezus maar één van de vele
idolen was op het revolutionaire lijstje, op gelijke voet met Rousseau, Mao en Marx,
waar bleef dan de radicale originaliteit, de idee die in Staat is het aanschijn van de
wereld te veranderen? In hun kritiek en hun analyse willen de Jezusjongeren verder
gaan dan de klassieke revolutionairen. Alle politieke systemen zijn al even slecht,
de oplossing ligt niet in een politieke revolutie, die andere wapens veronderstelt dan
de liefde; zelfs geweldloosheid is hypocrisie: ‘Zij die het hardst om vrede schreeuwen,
zijn de eersten om op anderen in te slaan, overtuigd als ze zijn van hun eigen gelijk’.
Politiek engagement haalt niets uit. De grond van het drama van de mensheid is
immers dat zij zich los heeft gemaakt van God. Dat is de oorzaak van alle wanorde
in de wereld.
Heel zeker is er in deze wereld een revolutionaire strijd te leveren. Maar die gaat
tegen geen enkele categorie van individuen14: de vijand is Satan, het gaat om een
geestelijke strijd.

13
14

De baptistentheoloog van Harvard, Harvey Cox, de auteur van De stad van de mens, heeft
nu ook de huik naar de wind van de Jesus Revolution gehangen.
‘Niet tegen de commies, niet tegen de Yippies of de Viets, niet tegen het establishment, de
Jappen of de rode Chinezen, niet tegen de John Birch Society, de maffia, de kerk, de vuile
hippies, de blauwe, rose of groene Panters... De ware vijand van de mensheid is de Prins van
de wereld, Satan... Doodt de pig in jezelf, eens en voorgoed’. Street Level, 15 april 1971, p.
5.
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3. Het gaat om een individuele revolutie en ieder moet bij zichzelf beginnen. Revolutie
is in de eerste plaats bekering van het hart15. En dat is ongetwijfeld de meest
bevredigende manier om de Jezus-Revolutie te begrijpen.
Haalt zo'n revolutie iets uit? Zeker, als iemand zich aan Jezus geeft, wordt zijn
leven ondersteboven gekeerd, dat is al een revolutie. Maar geen missionaire ijver en
geen goede werken zullen erin slagen alle mensen te bekeren en zo alle problemen
definitief op te lossen. De uiteindelijke zegepraal is pas te verwachten met Christus'
‘terugkomst in de glorie’.

Een sentimenteel christendom?
Welnu, de Jezus-revolutionairen zijn overtuigd dat die terugkeer nakend is. En het
is juist dat millennarisme, samen met hun pentecostalisme en fundamentalisme, dat
hun beweging verdacht en ‘verouderd’ doet lijken. Inderdaad, de kwaliteit van hun
Christendom is niet helemaal overtuigend, maar toch weer niet zo belachelijk als je
op het eerste gezicht zou denken. 1. Het millennarisme in de strikte betekenis van
het woord (het geloof dat het duizendjarige vrederijk nabij is) karakteriseert slechts
een heel kleine minderheid van de ‘nieuwe christenen’. Alleen de Children of God,
de ‘enfants terribles’ van de Beweging16, en twee of drie groepjes in Californië zijn
ervan overtuigd dat het einde van de wereld vlakbij ligt: een kwestie van enkele
maanden, hoogstens enkele jaren. De overgrote meerderheid is voorzichtiger. Hun
idee is gewoon dat het Volk Gods op aarde tijden beleeft ‘die de laatste zijn’. Daarvoor
halen zij zowel menselijke als exegetische argumenten aan: atoomgevaar,
overbevolking, maar vooral de overtuiging dat het succes van de Jezus Beweging
een tweede Pinksteren is, in de bijbel (Joël) voorspeld als een terugkomst van de
Geest, voorafgaand aan de terugkomst van de Messias.
2. Het pentecostalisme is dus de grond van hun millennarisme. Dat Pinkstergeloof
is echter iets heel anders dan de spectaculaire fantasieën van de Pinkstersekten die
alom in Amerika het licht zagen rond 1900. De charismatische katholieken
bijvoorbeeld, die voor hun experimenten dan toch maar de goedkeuring van hun
bisschoppen hebben gekregen, zóeken de

15
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‘Als je deel wilt hebben aan de uiteindelijke zegepraal van de revolutie van Christus, moet
je beginnen met die revolutie van nu af te beleven en te realiseren in jezelf. Dat gaat alleen
als je je één maakt met Jezus. Dan vernietigt hij in je de oude orde van geweld, corruptie,
absurditeit en egoisme... Om die revolutie tot stand te brengen moet je sterven aan het oude
systeem, zoals Jezus gedaan heeft. Als je die revolutie begint te beleven, dan zal zij eerst in
jezelf, daarna in heel de wereld om je heen tot stand komen’. Ibid.
De enige groep ook die door een dictatoriale profeet wordt geleid: David Berg, die zich in
alle bescheidenheid Mozes laat noemen.
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‘gaven van de Geest’ niet als wonderen of bewijzen, maar zien ze als middelen om
de Kerk opnieuw de kracht en de geestdrift te geven van de aanvangstijd. Deze
gematigdheid en kerkelijke gerichtheid onderscheiden dit pinkstergeloof van dat van
alle pentecostalistische denominaties17.
Het Pinkstergeloof vormt de band tussen de verschillende tendensen van de
Jezus-Revolutie en rechtvaardigt in zekere zin de benaming: als het eerste Pinksteren
een ‘revolutie’ in de wereld teweeg heeft gebracht, waarom zou een tweede Pinksteren
daartoe dan niet in staat zijn? Maar concreter en onmiddellijker dient de
pinksterervaring, in deze oogsttijd18, om het graan van het onkruid, de
‘Jezus-revolutionairen’ van de ‘gewone’ christenen te onderscheiden. De eersten
zijn Spirit-filled, vol van de Geest, en wijden hun hele leven aan Jezus; de anderen
zijn niet ‘van harte’ bekeerd. In dat perspectief hebben de belijdenisverschillen geen
enkel belang meer. ‘Nieuwe christenen’ voelen zich kernleden van de door de Geest
vernieuwde Kerk zowel in een bijeenkomst van charismatische katholieken als in
een hippie-commune of een rally van Straight People.
Dit pragmatische oecumenisme heeft sympathieke, maar ook verdachte kanten:
in feite veronderstelt het een soort ‘ondergrondse’ kerk, die de ‘besten’ uit alle
confessies bijeenbrengt en een soort supersekte dreigt te worden.
3. Een zeker fundamentalisme tenslotte. Maar het gaat hier om iets anders dan de
angstvallig letterlijke interpretatie van de bijbel zoals sommige uit vroegere revivals
ontstane confessies die verstaan. De Jezus-revolutionairen lezen en gebruiken de
bijbel te pas en te onpas, ze kennen hem van buiten, en in hun ogen is elke interpretatie
die zogenaamd de geest van de tekst wil respecteren, maar daarvoor het tegendeel
leest van wat er staat, fantaisistisch of te slechter trouw. Hun fundamentalisme bestaat
gewoon in een aandachtige, volgehouden, naïeve en eerlijke lezing van de Schrift.
Zij willen de Schrift au sérieux nemen, zonder er iets uit weg te laten. Dit geldt vooral
voor de morele voorschriften van het N.T.; de rituele en andere voorschriften van
het O.T. weten zij te schiften. Laten we zeggen: ze wijzen elke willekeurige
interpretatie af, ingegeven door hun eigen inspiratie of door de socio-culturele context.
Zij weten welke hermeneutische problemen de Schrift stelt en komen ervoor uit dat
zij slechts vertalingen gebruiken19. In het algemeen maken ze van de Schrift een
evenwichtig en redelijk gebruik. De theologie die zij er impliciet uit halen, stemt
overeen met de leer van de

17
18
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Er zijn er in de V.S. nog altijd zo'n 35.
Cfr. Truth, juli 1971: The Harvest is ripe.
Street Level, maart 1971, p. 6, legt bijvoorbeeld uit waarom het Engelse ‘believe’ niet adequaat
het Griekse ‘pisteuein’ weergeeft en beveelt de Studie van exegetische vulgarisatiewerken
aan.
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christelijke traditie, maar blijft uiterst summier. Hier dreigt inderdaad het gevaar van
een zeker anti-intellectualisme. Daar kun je nog een heilzame reactie tegen sommige
excessen van het liberale protestantisme in zien, maar de exclusieve nadruk op de
bekering van het hart en de persoonlijke relatie tot Jezus kan leiden tot een exces
van sentimentalisme, dat door de dynamiek van de beweging meer aangewakkerd
wordt dan onder controle gehouden.
De vraag is dan, of het hier niet meer om een primair dan om een ‘primitief’
Christendom gaat: afwezigheid van objectieve structuren (sacramenten, ambt); geen
begrip voor de geschiedenis van de Geest in de Kerk door de eeuwen heen (een H.
Geest schijnt er niet geweest te zijn tussen het eerste Pinksteren en het begin van de
20e eeuw, toen de eerste Pinksterbewegingen ontstonden); een al te oppervlakkig en
te gemakkelijk geslaagd geestelijk leven (zonder boete, strijd en kruis, zonder de
geestelijke nacht van de grote mystieken). Dus alleen maar een revival zoals er al
zovele zijn geweest?
Toch blijft het een feit dat die nooit zo iets te zien hebben gegeven als deze Jezus
Beweging. Het is inderdaad de eerste keer in de geschiedenis dat een geestelijk reveil
niet beperkt blijft tot een streek, een socio-professionele categorie of een etnische
minderheid. Ongelooflijk snel heeft het fenomeen zich over heel de Verenigde Staten
uitgebreid. En het is het werk van jongeren, van wie men wist dat zij revolutie gingen
maken. Een reveil van jongeren is er vroeger nooit geweest. En voor de eerste keer
ook wordt het niet geïnspireerd door één onbetwiste leider, mondt het niet uit in een
nieuwe sekte en nieuwe verdeeldheid onder de christenen. Het meest opmerkelijke
tenslotte: het is de eerste keer dat de katholieke Kerk aan zo'n beweging meedoet.
De crisis van de Amerikaanse beschaving heeft ongetwijfeld bijgedragen tot deze
vernieuwing van het christendom. Als de Geest hier werkelijk aan het werk is, kunnen
ook de tekorten en dubbelzinnigheden van de beweging worden overwonnen. Een
christelijke renaissance zou niet alleen in de Kerk een revolutie betekenen, maar ook
in de beschaving van dit einde van de 20e eeuw.
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Opkomst van een tegencultuur
A. van den Akker
In Amerika is het jeugdprobleem het opvallendste van de naoorlogse periode. In
Nederland heeft men er vooral kennis van kunnen nemen middels de films (Easy
Rider; Joe;... Woodstock; The Concert for Bangla Desh), de popmuziek (Bob Dylan;
Leonard Cohen e.a.), de undergroundpers (in Nederland bv. Aloha) en de
persberichten over het langharig tuig, dat in Amsterdam het nationaal monument en
het Vondelpark als trefcentrum heeft uitgekozen. Wat er leeft onder de jeugd in
Amerika (onder de hippies van de Flower-Power in San Francisco; onder de
Black-Power; onder de Hell's Angels; onder de studenten aan de Universiteiten en
High Schools, zoals Berkeley en Kent) vinden we ook terug in Europa en Azië. The
making of a Counter-Culture1 is een beschrijving en een onderzoek van het
verschijnsel zoals zich dat in Amerika voordoet. Maar de Nieuwe Wereld blijkt toch
niet zo ver van de Oude weg te liggen.

De Technocratie
R. begint en eindigt zijn boek met een beschrijving van het maatschappelijk bestel
dat de bodem en het decor is voor de Opkomst van de Tegencultuur: de Technocratie.
Daarmee bedoelt hij ‘die sociale vorm, waarin een industriële maatschappij het
hoogtepunt van haar organisatoriese integratie bereikt’ (p. 14). Hoe verdeeld de
wereld mag zijn in twee ideologische kampen, beide kampen staan onder de
overheersing van wetenschap en techniek: onder ‘deskundige leiding’. Alles en
iedereen wordt onderworpen aan het mechanisch oog van de wetenschap(per). De
wetenschap beschrijft de door haar onderzochte wereld in termen van meetbaarheid
en verificatie. Alles wat daarbuiten valt is mythe; irreëel. In de geschiedenis bezat
elke cultuur haar eigen mythen (‘een soort interkomsysteem van een kultuur’, p.
185); en een revolutie was een hermythologiseren: het vervangen van de oude mythen
door nieuwe. Maar met de wetenschap lijkt de definitieve ontmythologisering zijn
intrede te hebben gedaan onder de gestalte van de

1

Theodore Roszak, Opkomst van een tegencultuur, Meulenhoff, Amsterdam, 1971, 264 pp.,
f 17,50.
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onontkoombare resultaten van de objectieve waarheden die de wetenschap beschrijft,
meet, ordent, catalogiseert en machinaal verwerkt in het geheugen van de computer.
Van belang is ook niet wat de waarnemer, de wetenschapper ziet, maar hoe hij het
beziet. Namelijk objectief.

De Mythe van de Objectiviteit
In het cultiveren van de objectiviteit en de resultaten daarvan onderkent R. drie
opvallende trekken. Ten eerste ‘de vervreemdende tweedeling’. Er zou een objectief
bewustzijn bestaan, dat ongevoelig en harteloos de objecten buiten zich waarneemt.
Hoe zakelijker, hoe wetenschappelijker. Dus persoonlijke emoties en alle andere
invloeden die het objectieve waarnemen kunnen verstoren, worden buitengesloten.
Zo weinig mogelijk binnen- en zoveel mogelijk buitenwereld. Dit verschijnsel heet
zeer terecht: concentratie. Een niet-Ik om de buitenwereld zo objectief als maar kan
in kaart te brengen. Het ligt voor de hand, wanneer men de buitenwereld en haar
wetmatigheden tracht te structureren, dat ‘Binnenwereld’ van ‘Buitenwereld’ niet
kan hebben dat ze een eigen originaliteit zou bezitten. Dingen, dieren en mensen
hebben zich te houden aan de wetenschappelijke inzichten. Zo wordt Buitenwereld
pas mooi genoemd, wanneer Binnenwereld er orde en structuur in heeft gebracht.
Binnenwereld legt zich op aan, maakt zich meester van en krijgt macht over het
object. Er ontstaat een ‘kwaadaardige hiërarchie’. Die tenslotte ten top wordt gedreven
door het wetenschappelijk verlangen machines uit te vinden die nog objectiever
kunnen waarnemen dan wetenschappers. Alles wordt zo onderworpen aan die
machine. Een voorbeeld uit de schoolwereld: waarom zouden we de machine geen
les laten geven? Als we geen machine kunnen maken die aan de huidige eisen van
onderwijs beantwoordt, dan... veranderen we het onderwijs zodat de machine alsnog
een bevoegde leerkracht wordt (p. 198). Bovendien wordt dat eigen maaksel
vervolgens ons ideaal van objectiviteit en we willen in onze wetenschap worden als
zij. ‘De mechanistiese imperatief’.
De technici zijn de slechte magiërs van deze tijd. Zij houden hun verworvenheden
voor zichzelf en oefenen er hun deskundige macht uit op de mensen. Vanaf de
natuurwetenschapper, die een doodgewoon echtpaar zo gek krijgt dat ze onder zijn
deskundige leiding cohabiteren om gegevens te verzamelen over dit moeilijke
onderwerp, ‘waarover we nog maar zo weinig weten’! Tot aan de hoogstgeplaatste
politici die deskundige leiding niet kunnen missen. Geen dag.

De Tegencultuur
Wie anders konden er tenslotte voor al deze bizarre feiten gevoelig worden dan de
jongeren? De ouderen (onlangs nog veelbetekenend ‘silent majority’
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genoemd) leden onder de je-kunt-er-toch-niets-aan-doen-ziekte. Zij consumeerden
en slikten alles wat de Great Society hun voorzette. En hun kinderen slikten ook en
werden verwend met hun ouders mee. Op de scholen en universiteiten kregen sport
en spel een belangrijke plaats. Maar op een kwade dag komt het moment dat men
zich in moet passen in de heersende maatschappij (technocratie). Plotseling is het
uit met de spelletjes. Keiharde zakelijkheid en dienstplicht... de slavernij van de
technocratie wordt het abrupte gevolg op de te lang genoten vrijheid. De jeugd werd
zo het meest gevoelig gemaakt om op de onmenselijkheid van de maatschappij stuk
te lopen. Ze vluchtte er van weg. Waarheen? Naar waar het maar beter was. Naar
het Marxisme en de politiek van Nieuw Links met hun ‘gelijke burgerrechten’; naar
Woodstock en San Francisco met hun ‘make love not war’ en ‘flower-power’; naar
het oosten met zijn mysterieuze en mystieke religies. De jeugd werd zich bewust van
haar aantal en haar gemeenschappelijk ideaal: vrede, liefde, muziek, plezier, vrijheid.
In ieder geval een ideaal dat de mens en zijn waardigheid tot gelding wil laten komen.
Personalistisch. Humanitair.
De Tegencultuur is dus geen jeugdprobleem. Het is het onvermijdelijk vervolg op
de technocratie. De jeugd is daar door de technocratie zelf rijp voor gemaakt. En als
er toch sprake zou zijn van een jeugdprobleem, dan zou dat veeleer als volgt
geformuleerd moeten worden. Het is het lot van deze jeugd, dat ze niet alleen verkeert
in haar eigen psychische en sociale ontwikkelingsmoeilijkheden (die altijd meer of
minder een generatieconflict ten gevolge hebben), maar ook nog de draagster wordt
van de revolutie van de Tegencultuur. Daar zijn haar schouders te teer voor. Zonder
liefdevolle begeleiding zal ze eronder bezwijken. Bovendien doet ze het ideaal van
de Tegencultuur geen goed. Dat loopt gevaar geïnfantiliseerd te worden. De jeugd
zal in de idealen van de Tegencultuur veel trekken herkennen van haar specifieke
ontwikkelingsproblematiek en die twee maar al te gemakkelijk met elkaar
identificeren. Maar ‘er bestaat - bijvoorbeeld - hoegenaamd niets gemeenschappelijks
tussen het mescalinegebruik van een ervaren en krities intellektueel als Huxley en
de 15-jarige tripper die net zo lang ether snuift tot zijn hersenen op havermout gaan
lijken’ (p. 140). Want de 15-jarige is op de vlucht en Huxley wilde alle lagen van
het bewustzijn leren kennen.

De Denkers van de Tegencultuur: Herbert Marcuse en Norman Brown
Voor de denkers van deze nieuwe beweging moeten we te rade bij hen die humanitair
denken, Marcuse en Brown. In hun werken komt het tot een
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onvermijdelijke confrontatie tussen Marx en Freud. Wie heeft er van deze twee - nu
de problematiek er zo voorstaat - voorrang om de situatie te lijf te gaan. Zowel
Marcuse als Brown onderkennen de vervreemding als het belangrijkste aspect van
de moderne mens. En beiden zijn gevoelig voor het psychoanalytische moment van
deze kwestie. Waar Marx de tijdgebonden feiten van industriële arbeid en economie
als vindplaats, zoals ze werden vastgelegd in enquêtes en verslagen, kiest voor de
vervreemding, ziet Freud naar de dromen en mythen, een taal die alle eeuwen reeds
verwijst naar menselijke ervaring. Het probleem - daar zijn Marcuse en Brown het
over eens - van de huidige vervreemding moet aangepakt worden in het menselijk
bewustzijn.
Marcuses lezing van de vervreemding komt - veel te kort samengevat - hier op
neer, dat de mens boven de fundamentele repressie (hij moet zich intomen, omdat
de werkelijkheid zijn diepste Verlangens toch niet kan vervullen) een surplusrepressie
invoert. De mens staat onder gezag en uitbuiting van anderen en daaraan moet hij
zich aanpassen. De revolutie is er om die surplusrepressie te doen verdwijnen: gelijke
verdeling van goederen zal de vervreemding doen oplossen.
R. merkt op, dat dit uiteindelijk een teleurstellende visie is, omdat Marcuse de
zgn. fundamentele repressie intact laat en omdat hij enkel oog heeft voor het
hier-en-nu en niet voor de transcendentie.
Brown zoekt de oorzaak van de vervreemding in het verdringen van de doodsdrift.
Het doodsinstinct krijgt geen harmonische plaats in het leven, zoals dat wel het geval
is bij de dieren. De mens daagt de dood uit door monumenten van onsterfelijkheid
(= geschiedenis) op te richten. Wil de mens dus genezen worden van zijn
vervreemding, dan moet hij de dood de harmonieuze plaats geven in zijn leven die
hem toekomt. Er is geen sprake meer van repressie en vervreemding en de mens
krijgt gevoel voor transcendentie.
Volgens R. ligt het eigenlijke ideaal van de Tegencultuur waar Marcuse ophoudt
en Brown begint. Maar diens spreken is niet meer politiek, doch poëtisch en religieus.

De Zieners van de Tegencultuur: Allen Ginsberg en Alan Watts
Ginsberg, de poëet, zet dit transcendente gevoelen kracht bij door te dichten: ‘Ik leef
in de Eeuwigheid // De dingen van deze wereld // zijn de dingen van de hemel’2.

2

Het is alsof hier de schaduw voorbij glijdt van een man als Bonhoeffer. Trouwens wel
meermalen bij het bespreken van de ideologie klinkt de echo van het ‘etsi Deus non daretur’
(alsof er geen God bestond).
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Watts is de man die Zen voor het jeugdig volkje genietbaar heeft gemaakt. In Zen
vindt de jeugd vele van haar idealen gebruiksklaar: het vriendelijke, het lieve, het
vrolijke. Terecht of niet, zij vindt het er, afgetekend tegen de vreugdeloze en
egoïstische technocratie. Oppervlakkig zal het wel zijn in de handen van de jongeren.
Maar zij hebben er alvast een heel eigen politiek mee leren voeren. Niet militant,
dreigend of schreeuwerig zoals vele demonstraties, die dan ook eindigen in het
tegendeel van hun opzet: handgemeen en geweld. Nee, de jongeren organiseren
vrolijke optochten met muziek, dans en bloemen. Zij brengen de glimlach terug op
de gezichten van de toeschouwers. Misschien werken die happenings wel zo
aanstekelijk, dat toeschouwers omgeturnde hippies worden. Agressie en geweld zijn
vergeten. De wereld een dansfeest. Een soort rattenvanger-van-Hamelen-politiek.
Heel boos is R. op het verkondigen van de alleenzaligmakende invloed van drugs.
Timothy Leary is de grote schuldige. Wat één van de vele aspecten van Tegencultuur
behoorde te zijn, wordt hier als hèt middel van bevrijding aangeprezen. Decadent
heet zo'n verschijnsel bij R.. Bovendien heeft de technocratie zich er met al haar
typische sluwheid meester van gemaakt. Een uurtje bevrijding voor Engelse dames,
georganiseerd door een duur weekblad. Trips onder deskundige (!) leiding. Drugs
worden meteen gebruikt om de stress (vrucht der technocratie) te onderdrukken en
er weer even tegen te kunnen... Alleen: de grote psychedelische kruistocht was nodig
om de absurditeit te perfectioneren door te verkondigen dat persoonlijke verlossing
en sociale revolutie in één capsule kunnen worden verpakt (154).

De visionaire sociologie van Paul Goodman
Goodmans sociologie is gebaseerd op een eigen lezing van de Gestalt-therapie (ook
al door Freud op gang gebracht, hoewel deze zich in de bewerking van Goodman
niet herkend zou hebben) met de volgende kenmerken.
Een mens is geen losstaand wezen (vervreemding, Binnenwereld), maar de mens,
zijn lichaam en de natuur, zijn omgeving, vormen een harmonische eenheid. Er is
een geheimzinnig onzichtbaar heen-en-weer tussen ik-en-gij, tussen ik-en-wereld.
Een geheimzinnig samenspel van onzichtbare krachten3. De gezondheid van de mens
zou niet zozeer gebaat zijn met deskundige begeleiding, maar veeleer zou men zich
moeten verlaten op instincten

3

Heideggers ‘Geviert’ is niet ver weg. H. is trouwens ook een man die gevoelig is voor een
geheimzinnig zwijgend ‘Walten’ (heen-en-weer) tussen de zijnden in deze wereld; waardoor
de zijnden hun werkelijke plaats en naam krijgen. Zie b.v. ‘Das Wesen der Sprache’.
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en op de wijsheid van het lichaam. Dat voert Goodman ook door in het
wetenschappelijk gesprek. De mens hoort bij wat hij zegt. Hoe hij het zegt is
bovendien het meest van belang. Daar moet je in het gesprek op inspringen. ‘Ad
hominem’-spreken. Dit kan zeer pijnlijk zijn voor de betrokkene; hij wordt eerstens
in zijn objectief spreken ontmaskerd en geconfronteerd met zichzelf. Vervolgens
komt zijn persoonlijke structuur aan het licht en wordt hij geconfronteerd met zijn
psyche. Voor zover deze wijze van spreken door de aanhangers van deze methode
zelf wordt gebezigd, leidt ze nog al eens tot een aan geestelijk exhibitionisme
grenzende eerlijkheid. Tenslotte: alle psychische eigenschappen, dus ook agressie,
zijn natuurlijk en mooi. Ze krijgen de plaats die hen toekomt. Men moet ze toelaten,
niet verdringen.
Zo gezien zal de toekomstige maatschappij veel in zich moeten kunnen opnemen.
De leden van de gemeenschap moeten het goede van de kindertijd behouden;
openheid, spontaneïteit. (Zie dus hoe groot het gevaar van infantilisering is, als
uitgerekend de jeugd draagster wordt van zo'n revolutie). Nu al wordt het vreedzaam
naast elkaar bestaan van zoveel onderscheiden gedragspatronen op vele manieren
uitgeprobeerd en ingeoefend op popfestivals, in jeugdcentra en communes.
Het ideaal: het proclameren van een nieuwe hemel en nieuwe aarde, zo
allesomvattend dat de technische deskundigheden slechts een randverschijnsel worden
(206/7). Volgt een hoofdstuk over de sjamanitische wereldbeschouwing, die daartoe
moet leiden en waarin R. pleit voor ogen van vuur naast ogen van vlees om het
aanwezige mysterie in deze wereld te zien, te benoemen en van gelding te doen zijn.

Bespreking. Oppervlakte en buitenkant van het boek
Bij de bespreking van dit boek lijkt ik meer recht te doen aan de opzet ervan door te
beginnen met melding te maken van mijn gevoelens bij het lezen. Het is een boeiend
boek; vlot geschreven, goed vertaald, denk ik (behalve waar het typisch katholieke
begrippen betreft als ‘conscientiousness’ = zedelijk bewustzijn; vertaald met
nauwgezetheid (60). Met duidelijke voorbeelden van wat R. ziet als de tactiek van
de technocratie Maar altijd op dezelfde cynische toon en in zo'n overvloed dat ze
langzaamaan tegen gaan staan. Als het boek af is, moet R. zoiets gedacht hebben als:
‘Ik zal het toch wel allemaal duidelijk genoeg hebben uitgelegd?’ En hij voegt er
twee samenvattende hoofdstukken en een bijlage aan toe, om toch maar goed te laten
zien, dat wat hij vertelt, uit het leven gegrepen is. Je zou dit boek het beste kunnen
zien als een - uitstekende - eerste worp; als een schilderij van Karel Appel. Fors,
soms baldadig of kwajongensachtig.
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Bovendien roemt R. herhaaldelijk krankzinnigheid als het goed van de Tegencultuur.
Op deze manier kun je eventuele terechte kritiek bij voorbaat doen verstommen door
die vermoedelijke kritiek - voordat ze wordt uitgesproken - zelf te proclameren als
je eigen ideaal. Een kostbare schets; vol met waarnemingen, uitroepen, ontledingen
en gedachtengangen die heel wat van de problematiek blootleggen. Des te
opmerkelijker dan ook dat rare utopistische hoofdstuk aan het einde van het boek:
over de sjamanitische wereldbeschouwing.
De sjaman draagt zijn mystiek over aan alle mensen. Zo ontstaat er een werkelijke
democratie van allemaal vrije, religieuze en harmonieuze mensen. Mij dunkt, dat R.
het verschil tussen gemeenschap en massa ontgaat; alsmede het verschijnsel dat een
revolutie wel de massa in beweging krijgt achter aanlokkelijke idealen aan, maar dat
naderhand zelden een harmonieuze gemeenschap ontstaat. De neerslag van een
revolutie is steeds diezelfde stompzinnige massa, even afhankelijk van de nieuwe
leiders als van de revolutionaire leuzen.
Hoopvol is in dit verband, dat de jeugd die zich bewust wordt van wat er aan de
hand is, met name op de scholen wordt gevonden en dus tamelijk veel ontwikkeling
heeft en intelligent is. Maar ook dat is in de geschiedenis lang niet altijd voldoende
gebleken...
Juist hier vertroebelt die moeilijkheid der samenvallende verschijnselen het beeld.
Het samenvallen van het Ideaal van de Tegencultuur met de karakteristieke
jeugdproblemen. Het is immers een sociologisch feit, dat de jongeren op hun
verkenningstocht naar volwassenwording hun groepsbestaan zo nodig hebben. Om
elkaar warm te houden in het gemeenschappelijk ideaal, maar ook als plaats van
anonimiteit; om onder te duiken. Als ruimte - paradoxaal genoeg - om op verborgen
wijze de persoon te ontwikkelen in confrontatie met de groep. Het zou goed zijn als
men dat proces bij de jeugd bewust kon maken. Maar waar is de groep, met
welomschreven ideaal, die het op kan brengen aan elke nieuwkomer te vragen: Wie
ben jij dan wel, dat je zomaar meent, onze groep met jouw aanwezigheid te zullen
verrijken? Het ‘Come Together’ zoals de Beatles het bezingen, is te argeloos en te
schaapachtig. En daar schuilt wellicht het werkelijke jeugdprobleem van deze
Tegencultuur. Dat tijdens de revolutie De Jeugd in haar gedrag zo afschuwelijk dicht
dat van de wezenloze massa, de kudde, benadert.
Dat zal dan ook wel één van de redenen zijn, waarom R. pleit voor een goede
begeleiding van de jeugd. Dat klinkt nogal vreemd voor iemand die zo allergisch is
geworden voor Begeleiding. R. zal wel niet bedoelen, dat de jeugd
wetenschappelijk-deskundig begeleid moet worden, maar zo opgevangen, dat zij
zichzelf leert kennen, raad zal weten met haar eigen ervarin-
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gen en kan onderscheiden tussen het knellen van de kinderschoenen en de banden
van de technocratische maatschappij. De begeleiding van de jeugd zal erop gericht
moeten zijn, vrije, eigenstandige vol-wassen mensen af te leveren en geen slaven
van de Begeleiding.
Hoe zouden wij dit boek vanuit sociologisch oogpunt kunnen bekijken? De sociologie
heeft minstens de schijn van een wetenschap, voortgebracht door en in dienst van
de technocratie. Zij houdt zich met de mens slechts bezig voorzover hij in zijn
uiterlijke gedragingen waarneembaar en registreerbaar is4. Juist datgene waartegen
de kern van dit boek zich zo verzet, omdat licht de gehele mens uit het oog wordt
verloren. Bovendien blijkt dit boek niet in de eigenlijke zin te handelen over het
Jeugdprobleem, dat geformuleerd zou kunnen worden als de botsingen en
kortsluitingen die zich voordoen bij de jeugd, waar ze moet ingroeien in de Great
Society: het generatieconflict. De kracht van R. schuilt juist hierin, dat hij waarschijnlijk als socioloog begonnen aan het verschijnsel van de jeugdproblematiek
- tenslotte is doorgestoten naar een veel dieper probleem: de opstand tegen de
technocratie. En dat betekent de ‘opheffing’ van de wetenschap sociologie.

Toepassing
Het enige dat we nog zinnig kunnen doen is proberen de inzichten van dit boek toe
te passen op een bestaande voor de hand liggende situatie. Het voortgezet onderwijs,
als plaats waar de vermenging van jeugdprobleem en opstand tegen de technocratie
zich voordoet. En we zien, dat de middelbare school - ondanks de
voorpostschermutselingen van de afgelopen tijd (democratisering) - erg haar best
doet de revolutie te verhaasten.
Ik roep de lezer ten eerste het voorbeeld van de computer als bevoegde leraar in
herinnering. Bovendien is de suprematie van de zgn. positieve vakken boven de
literaire en poëtische nog steeds groeiende. De Klassieken vallen stilaan af; Frans
verliest terrein; de niet-eindexamenvakken moeten inkrimpen; en dit alles is niet ten
gunste van andere literaire vakken. In het beste geval moet de urentabel minder uren
vertonen. De verhouding technische - literaire vakken komt steeds meer in het
voordeel te liggen van de technische vakken.
De middelbare school verschuilt zich achter de eisen van de universiteit, en

4

Nog altijd immers blijkt de zogenaamde positieve richting in de sociologie haar stem te
kunnen verheffen boven die van de meer filosofische en humanitaire stromingen.
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zij op haar beurt achter die van zaken- en bedrijfsleven; kortom de geldende
maatschappij.
Wie een overgangsvergadering van brugklassen mag meemaken, staat verstomd
van de machtige stem die de wiskunde heeft. Als de wiskunde onvoldoende of zwak
staat (of als het er naar uitziet dat ze zwak zal komen te staan!), en er mocht toevallig
een taal ook niet best zijn... afgewezen voor voortgezet wetenschappelijk onderwijs.
Twee zwakke talen met wiskunde goed: kan altijd de B-afdeling gaan doen.
Wat te denken van dit voorstel ter bespreking, ingediend op een school voor
V.W.O. en HAVO. Dat voortaan catechese, lichamelijke opvoeding, muziek en
expressieve vakken geen stemrecht meer zullen hebben bij de overgang van een
leerling. Welk mensbeeld steekt er achter zo'n voorstel? Waar zijn onze scholen
eigenlijk voor? Voor de - o zo schoon antiek woord - Humaniora? Is het dan zo
humanior alleen maar aandacht te besteden aan de intellectuele vorming (en die
overheersend technisch). Hartelijkheid is meegenomen, maar hoeft niet. Een goede
motoriek, enz.. Geen wonder dat de jeugd juist op de (voortgezet) wetenschappelijke
scholen en universiteiten in opstand komt. Plaats en waardering voor een persoonlijke,
harmonieuze ontwikkeling is er nauwelijks. In ieder geval zijn die instituten daar
niet voor. Zij geven cijfers voor de verstandelijke vermogens, maar de leerlingen
voelen zich door welk cijfer ook beledigd en ondergewaardeerd. De leraren hoeven
niet meer van zichzelf te laten zien dan hun vakbekwaamheid. Is het niet de grote
klacht van nu, dat de docenten hun persoon zo gemakkelijk verbergen achter hun
wetenschap? Bovendien doet zich het belachelijke feit voor, dat de jeugd middels
studie en wetenschap termen en grootheden aangereikt krijgt, waarmee ze hun eigen
persoonlijke, psychische en sociale ontwikkeling kunnen benoemen en observeren.
Zo vangen ze hun eigen persoon in termen van wetenschap en onderwerpen zich
eraan. Je kunt over je eigen moeilijkheden immers niet anders meer spreken dan als
trauma's en complexen! Zo en op duizenden manieren spinnen we onszelf in in het
web van de technocratie.
Het is meer dan alleen maar toeval - vrees ik - dat spreken over ‘Humaniora’ uit
de tijd is geraakt. Het dekt inderdaad niet langer de realiteit. De gevolgen staan in
het boek van R. te lezen. Een - vooralsnog door de jeugd aangeblazen - heilig vuur:
een Tegencultuur, die de schoonheid, grilligheid, natuur, transcendentie, liefde en
religiositeit in zijn wapen schrijft: ‘One man, one soul’.
Is dit alles, is het hele boek niet veel te eenzijdig? Ongetwijfeld. Maar dat verwijt
krijgt ieder die alleen maar in de roos probeert te mikken.
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Communes, basisgemeenschappen, kleine groepen
Alternatieve samenlevingsvormen?
Jan Kerkhofs
Deskundigen beweren dat vóór het einde van deze eeuw de wereld beheerst zal
worden door een zestigtal multinationale ondernemingen, die als zovele
‘super-powers’ de hele consumptie van de zeven miljard wereldbewoners zullen
plannen, van voeding en communicatiemiddelen tot massacultuur en ontspanning.
Andere vooruitzienden echter verwachten grondige en explosieve reacties van hele
mensengroepen die zich vergeten voelen bij deze superplanning; zij voorzien
tegenover de internationale planning een internationaal georganiseerde anarchie.1
Beide toekomstperspectieven roepen bij de ‘gewone mens’, die zich in die
samenleving vermorzeld voelt, reacties van zelfverdediging op. Hij ervaart zichzelf
inderdaad meer dan ooit als ‘marginaal’2, vervreemd van zijn eigen gisteren met de
toen geldende waardeschalen en interpretatie-systemen en van zijn eigen morgen
waarover niet hijzelf, maar ongrijpbare, anonieme anderen voor hem beslissen. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat vele enquêtes zowel bij jongeren als volwassenen
een overtrokken gevoel van eenzaamheid openbaren, dat nog verscherpt wordt door
allerhande vormen van ‘Gods afwezigheid’.
Ook de multinationale Kerk met haar weer strakkere centralisering3 en de
toenemende polarisatie tussen theologen, kerkleiders en binnenkerkelijke groepen
aan de basis brengen vele gelovigen tot vereenzaming: de enen voelen zich verraden,
de anderen voelen zich vertaten door de Kerk, die steeds minder geborgenheid en
beveiliging lijkt te bieden en vaak blind schijnt te zijn voor de grote vernieuwingen
die in haar eigen schoot toch reëel op gang zijn gekomen. En velen beginnen te
timmeren aan alterna-

1
2

3

The Shape of Things to Come? in The Economist, June 10, 1972, pp. 29 en vlg..
Een synthetisch ‘Report on the Sociological Survey, North American Assistancy’, (ed.
Thomas M. Gannon sj), 1970, dat de resultaten weergeeft van een diepgaand onderzoek over
Maatschappij, Kerk en Sociëteit van Jezus (Jezuïeten) in de USA, vat de hele situatie van
vandaag samen in het trefwoord ‘marginality’.
Sedert Vaticanum II is de centralisering in de katholieke Kerk toegenomen: Cor Unum, de
nieuwe reglementen voor de Organisations Catholiques Internationales, de gevolgen van de
Romeinse Synode 1971 (cfr. J. Kerkhofs, De derde Romeinse Synode, in Streven, december
1971, pp. 227-239), enz..
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tieve vormen van samen-leven en alternatieve vormen van geloofsgemeenschap. Het
radicaalst gebeult dat in steden, universiteiten, groepen van intellectuelen,
gemeenschappen van religieuzen; vooral in de USA en in de andere rijke landen (in
Japan bijvoorbeeld) maar ook in Zuid-Amerika (communidades de base), in Afrika
(de Ujamaa in Tanzania en de Jamaa in Zaïre, om van de duizenden sekten dan nog
te zwijgen). Het fenomeen heeft reeds een dergelijke uitbreiding genomen - ofschoon
dikwijls meer als utopische verwachting dan in werkelijkheid - dat talrijke congressen4
en honderden publikaties5 eraan gewijd worden. Slechts enkele aspecten ervan wil
ik hier belichten. Misschien is het nog te vroeg om al uit te maken of het fenomeen
alleen maar een louter voorbijgaand crisis-gebeuren is of een blijvende sociale
grondverschuiving. Maar het plaatsen van enkele bakens lijkt niet onverantwoord.

De impasse
De westerse samenleving heeft eeuwenlang een gesloten, ideologisch tamelijk
homogeen en statisch maatschappij-patroon gekend. Ieder individu werd gedragen,
beveiligd door en ingekapseld in een sociaal systeem dat iedereen samenbond in een
vlechtwerk van onveranderlijke rollen. De dorpen leefden in heel West-Europa
volgens eenzelfde stramien: zij waren klein (50 tot 1.000 inwoners), iedereen kende
iedereen, ieder behoorde tot een bepaalde klasse, de overgang van een
inkomenscategorie naar een andere was moeilijk en gebeurde langzaam, vroeg soms
enkele generaties. Ieder was in alles gekleurd door het hele verleden van zijn
groot-familie en was dikwijls meer de zoon of dochter van Janssen en kleinzoon of
kleindochter van Janssen dan zichzelf. Ieder was katholiek of protestant en een
afwijking van de integratieregels die hem daarmee opgelegd werden, werd met een
of andere vorm van sociale excommunicatie bestraft. Er was een

4

5

Les groupes informels dans l'Eglise. Deuxième colloque du Cerdic, Strasbourg, 13-15 mai
1971, ed. R. Metz et J. Schlick, Cerdic-Publications, Université, Strasbourg, 1971; Colloquium
Pro Mundi Vita over ‘Les nouvelles formes de communauté humaine’, Leuven, 9-13
september 1971 (gepubliceerd als PMV-bulletin nr. 41, 1972); IDOC-colloquium, Rome,
november 1971; Colloque de prospective de la vie religieuse, 2-4 juni 1972, georganiseerd
naar aanleiding van het eerste eeuwfeest van de benedictijnenabdij Maredsous (België).
Zie de geregeld gepubliceerde lijsten in Win with Love. A directory of the liberated Churches
in America, Free Church Publications, Berkeley; Courrier Communautaire International,
Brussel; Kommune, Dic-map 29, De Horstink, Amersfoort; lijsten gepubliceerd door
IDOC-Rome; Bulletin de liaison et d'information des communautés de base, Paris; Les
communautés de base, in Vers la Vie Nouvelle, no. spécial, 72/3, Paris; L. Alting von Geusau,
Kommunen und Basisgruppen. Ein Weltphänomen, in Orientierung, Zürich, 15 dec. 1972,
pp. 34-37; enz..
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ruime affectieve geborgenheid, maar de vrijheid was heel beperkt, vooral de vrijheid
betreffende het eigen levensontwerp. De samenleving werd inderdaad in hoge mate
gecontroleerd door de traditie, door de maatschappij van gisteren. In een maatschappij
waar geen democratisering van het onderwijs, geen degelijke verpleging, geen
maatschappelijke zekerheid bestonden, was een dergelijke intense onderlinge
gebondenheid op kleine schaal levensnoodzakelijk. Alleenlevenden of geïsoleerde
echtparen konden niet overleven.
Daarenboven was de arbeidssplitsing veel minder doorgedreven: de familie moest
voorzien in haast alle behoeften van haar leden; op zout en peper na en enkele dure
kledingstukken waren de meeste dorpen autonoom. In de mini-dorpjes met 60 tot
150 inwoners waren economie, politiek, religie, cultuur, tussenmenselijke relaties
één enkele werkelijkheid, juist zoals in alle grote westeuropese abdijen. In die
maatschappij betekende volwassen-worden zich zo goed mogelijk integreren in het
overgeleverde. Met wie men zou trouwen en wat men in het leven zou doen, werd
grotendeels niet door maar voor de betrokkenen uitgemaakt. Het was een patriarchale
samenleving, gebouwd op het gezag van de ouderen. Wie werkelijk wilde protesteren,
moest verhuizen en kwam noodzakelijk terecht in de slecht georganiseerde sociale
wildernis. Binnen die maatschappij kon men aan de sociale dwang alleen maar (tot
op zekere hoogte) ontsnappen door zich te laten opnemen in de hofhouding van een
of ander heer, door in het klooster te treden, door aan te sluiten bij een af ander
huurlingenleger of bij een bende conquistadores.
Dit samenlevingspatroon is nu grondig gewijzigd. Mobiliteit, industrialisering,
sociale zekerheid, verstedelijking hebben de enkelingen bevrijd uit vele vormen van
sociale druk. Personalisering en vrijere keuze van partner, vrienden en beroep zijn
er de gevolgen van. Dit alles is mogelijk gemaakt door enorme materiële en
organisatorische infrastrueturen: verkeersnet, telefoon, grote ondernemingen,
arbeidsmobiliteit, elektriciteit in de huishouding, specialisering. Doch ook, dieper,
doordat de gesloten ‘consciences collectives’ (Durkheim) van het agrarisch milieu
en van de éne, traditionele christelijke ideologie zijn doorbroken en het individu
voortdurend in contact kan komen met een stroom van informatie, die hem van
eenzijdigheid kan bevrijden en zijn tolerantie bevordert.
Intussen echter ervaart een aantal mensen, vooral jongeren, dat zij steeds meer de
gevangenen worden van die alsmaar sneller veranderende organisatorische en mentale
infrastructuren, dat zij als individu wel veel meer mogelijkheden hebben gekregen,
maar met hun diepere behoeften in de kou komen te staan. Velen ondergaan dit niet
reflexief en laten zich door de stroom gewoon meesleuren. Anderen echter kijken
uit naar andere
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modellen van mens-zijn, naar het in groep beleven van bedreigde of nieuwe waarden.
Zo voltooien zij de dialectiek van gesloten maatschappij over individualisering naar
een nieuw, vrij gekozen gemeenschapsleven.

Op weg naar alternatieve vormen van samenleven
Al is het voorbarig de vele uiteenlopende vormen van nieuwe gemeenschappen die
hieruit ontstaan, duidelijk te willen catalogiseren, toch is het wellicht al mogelijk er
een eerste, voorlopige typologie van op te stellen. Als belangrijkste
onderscheidingscriteria kunnen dan gelden: 1) de motivering; 2) de intensiteit van
de interpersoonlijke betrekkingen; 3) de relatie tot de bestaande structuren.
Nieuwe vormen van groepsleven ontstaan uit zeer uiteenlopende motiveringen.
Ik noem slechts de voornaamste: protest tegen de bestaande maatschappij; heimwee
naar de vroegere agrarische modellen van samenleving; onderlinge ideologische
steun tegen het nivellerende en richtingloze van de pluralistische maatschappij; een
gezamenlijke revolutionaire actie; zucht naar nieuwe vormen van contemplatie;
behoefte aan interpersoonlijke relaties die de beperktheid van het echtpaar
overschrijden. Enzovoort.
Groepen kunnen ook onderscheiden worden naar de intensiteit van de
interpersoonlijke betrekkingen die de leden met elkaar onderhouden. Waar het
onderlinge contact frequent is en intiem, zal het aantal leden in het algemeen
betrekkelijk klein zijn. Er is veel kans dat er een sterke materiële solidariteit is (samen
wonen, gemeenschappelijk budget), veel kans ook dat er weinig plaats overblijft
voor een individualistisch privé-leven, soms voor een privé-leven tout court. Groepen
van dit genre bedoelen van langere duur te zijn. Ze vertonen dikwijls erg introverte
trekken. Vele religieuze communiteiten en talrijke communes horen tot dit type.
Tenslotte kan men de groepen klasseren naar hun verhouding tot de bestaande
structuren. Zoals de kerkgeschiedenis leert dat vele religieuze gemeenschappen in
hun (soms sectoïde) aanvangsperiode heel veel last ondervonden van de institutionele
kerk, leert de sociale geschiedenis dat vele vernieuwingsbewegingen in hun aanvang
door een periode van onbegrip en vervolging heen zijn moeten gaan (bijvoorbeeld
het communisme, het socialisme). Nu ontstaan er groepen of gemeenschappen die
zich binnen de traditionele structuren willen ontwikkelen en door deze zonder moeite
aanvaard worden, en andere die er zich kritisch tegenover opstellen. Dit soort groepen
is zowel binnen vakbonden en politieke partijen als binnen scholen en kerken te
vinden. Maar er zijn ook groepen die zich uitdrukkelijk buiten de bestaande structuren
plaatsen en er zich tegen afzetten of buiten worden gewerkt: splinterpartijen, sekten,
nieuwe tijdschrift-redacties, enz.. En deze
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zijn zowel bij extreem behoudsgezinden (vele zogenaamde ‘revivals’ zijn
fundamentalistisch) als bij uiterst linksen te vinden.
Natuurlijk is dit alles niet nieuw. In Plato's Republiek (5e eeuw v.C.!), in de Utopia
van Thomas More (1516), in de jezuïeten-reducties van Paraguay (17e eeuw), in de
geschritten en ideeën van Charles Fourier (1772-1837) vinden vele ‘communards’
uitgewerkte proto-modellen voor wat zij nu willen realiseren en de hele 19e eeuw
door zijn in Frankrijk, Engeland en de USA hele commune-bewegingen aan te wijzen.
Deze bewegingen, waarvan enkele reeds uit de 18e eeuw dateren, worden door Ton
Nuij6 tot vier typen herleid: religieuze communes, die dromen van een herstel van
het nieuwe Jeruzalem in de Nieuwe Wereld (zoals b.v. de wederdopers in de
gemeenschap van Ephrata of de Mormonen van Orderville); landbouwcommunes,
die terug willen keren tot het vóór-technische tijdperk (bv. ‘Icaria’, opgebouwd
volgens de ideeën van Etienne Cabet, 1788-1856); industriële communes, die de
nadelen van de socialisering trachten te bestrijden met een socialistische hervorming
(met naast Fourier ook Robert Dale Owen, 1771-1858); en tenslotte communes als
alternatief voor het gezin (zoals het ‘samengestelde huwelijk’ van de gemeenschap
van Oneida, 1848-1881). ‘De Amerikaanse burgeroorlog en de kapitalistische
industrialisatie hebben een eind gemaakt aan de meeste van deze ‘utopieën’ van de
vorige eeuw. Toen later het socialisme, onder marxistische invloed, min of meer de
orthodoxe leer van de arbeidersklasse werd, zijn de gemeenschaps-experimenten
langzamerhand verdwenen. Alle aandacht ging uit naar de economische verheffing
van het proletariaat’.
Sinds de tweede wereldoorlog echter groeiden de weinige overgebleven
uitzonderingsgevallen van de vorige tijd uit tot een zeer grote beweging, die zich
snel en weer vooral over de USA verspreidt, ditmaal overwegend onder zoekende
jongeren uit de middenklasse en van rijkeren huize. Weer is het specifieke potentieel
van de gemeenschappen afgestemd op het humaniseren van sociale systemen. Ditmaal
willen velen niet meer wegvluchten in een para-maatschappelijk bestaan; zij zoeken
werkelijke maatschappij-veranderende invloed te hebben, een beetje zoals de grote
religieuze orden van de middeleeuwen, doch ditmaal meestal zonder expliciet
religieuze of tenminste kerkelijke signatuur. Een van de grootste handicaps ligt in
het afglijden naar het louter politieke engagement, en wellicht nog meer in het
ontbreken van duurzame gemeenschappelijke symbolen. Terecht schrijft M. Douglas
hierover in Natural Symbols: ‘Een van de zwaarste vragen van onze tijd betreft het
gemis aan trouw (commitment) aan gemeenschappelij-

6

In Nieuwe vormen van gemeenschapsleven, Pro Mundi Vita, Bulletin nr. 41, 1972. Cfr. M.
Holoway, Heaven on earth, London, 1966; E. Webber, Escape to Utopia. The Communal
Movement in America, New York, 1959.
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ke symbolen. Als het daar alleen bij zou blijven, dan was de zaak nog betrekkelijk
eenvoudig. Als het alleen maar zou gaan om een opsplitsing in kleine groepen, die
ieder voor zich gehecht zouden zijn aan een eigen geheel van symbolische vormen,
dan was het allemaal nog vrij gemakkelijk te begrijpen. Doch mysterieuzer en
onthutsender is een wijd verspreid expliciet verwerpen van elk ritueel als zodanig.
Ritueel is een negatief zwaar beladen woord geworden, dat slechts leeg conformisme
betekent. We maken een opstand mee tegen alle formalisme, maar ook tegen elke
vormelijkheid’. Misschien is juist het blijvende vertrouwen in bepaalde symbolen
en in een min of meer duurzaam ritueel een van de bijzonderste redenen waarom
vooral religieus gemotiveerde gemeenschappen méér zijn dan wat Scherer noemt
‘short-lived temporary communities’ en voor de leden op langere termijn perspectief
bieden. Doch hoe zullen zij ooit nog echte maatschappij-veranderende invloed kunnen
hebben?

Alternatieve vormen van geloofsgemeenschappen
Vanzelfsprekend heeft het zoeken naar nieuwe gemeenschapsvormen een echo
gevonden in de Kerk. Er zijn de bekende voorbeelden van Taizé en Boquen7. Er is
de snelle uittocht uit de grote kloosters en abdijen naar kleine leefgemeenschappen,
niet langer gekenmerkt door het agrarische model van de herenhoeve of de vesting
(naar het archetype van de benedictijnse ‘stabilitas loci’), maar door de voorlopigheid
van tentbewoners. Er is het zich afwenden van de grote katholieke-actie-organisaties
en zelfs van de parochies naar kleinere basisgemeenschappen, gezinsgroepen,
bijbelclubs. Ergens ontmoeten de zoekende religieuzen en de zoekende gelovigen
elkaar; zij beleven bewust het einde van de christenheid, van het samenvallen van
kerk en maatschappij.
De religieuzen voelen zich vervreemd in de afgezonderde en als het ware
reduplicatieve manier waarop zij hun christen-zijn beleven (‘christenen in de tweede
macht’), een levensontwerp dat in een wereld die in haar geheel als christelijk werd
beschouwd (de ‘christenheid’) zin had als een kritisch moment, maar waarvan de
betekenis in de wereld van vandaag steeds minder doorzichtig wordt. Nu immers
wordt die kritiek van de diaspora-beleving met alle eisen die ze stelt, iets wat van
álle christenen wordt gevraagd. Maar vele van die christenen voelen zich in de grote
kerk niet meer volledig thuis; zij zoeken naar een gemeenschappelijk geloofsbeleven
met een veel sterkere persoonlijke betrokkenheid. Dat veronderstelt kleinere groe-

7

Cfr. het boek van de abt van Boquen, B. Besret, Libération de l'homme, Desclée de Brouwer,
1969.
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pen, creatiever en authentieker dan wat de bestaande structuren bieden. Het zeer
snelle teruglopen van de zondagspraktijk in heel West-Europa is niet alleen te
interpreteren als een teken van materialisme en ongelovigheid.
Tussen beide tendensen, die van religieuzen en die van leken, groeit een
toenadering, die veel weg heeft van een versmelting. Zullen de nieuwe
geloofsgemeenschappen, tenminste tijdelijk, de radicale evangelische inspiratie
herbergen? En zal aldus de cyclus - van de eerste christenen (zoals zij in de brief aan
Diognetus worden beschreven) over de woestijnvaders, het monastieke leven en de
apostolische orden tot de seculiere instituten - weer gesloten worden met het
eenvoudige en veeleisende model van de eerste christenen, doch nu na de ervaring
van vele eeuwen onvoltooide christenheid?
Sommige groepen vinden hun bindmotief in sociale en politieke opties. In
Latijns-Amerika is dit een frequent verschijnsel. Zo b.v. oordelen de groepen die
zich aangesloten hebben bij de ‘Movimiento de los Sacerdotes del Tercer Mundo’
in Argentinië dat politieke theologie niet tot de Duitse universiteitsaula's beperkt
moet blijven, maar zich zelfs moet uitdrukken in een soort christelijk gemotiveerde
Tupamaros. Daar ook vindt men de opbloei van vele vormen van ‘comunidades de
base’8, die tevens groeipolen zijn voor gemeenschapsontwikkeling, voor catechisatie
en voor vreedzame revolutie. Op andere plaatsen (Noord-Amerika en in West-Europa
vooral Nederland, Frankrijk, Spanje en Italië) komen de traditionele parochies onder
de druk te staan van de zogenaamde ‘kritische gemeenten’, van ‘underground’ of
‘floating parishes’, waar de vieringen door grote spontaneïteit gekenmerkt zijn
(huisliturgieën en vrije liturgieën) en de grenzen tussen katholieken en protestanten
en zelfs aanhangers van niet-christelijke godsdiensten vervagen. Tegelijk worden
hier nieuwe ambtstypen op min of meer orthodoxe wijze uitgetest.

Utopie, ontwerp en illusie
Zowel in de maatschappij als in de kerken wordt de beweging grotendeels gedragen
door de utopie van de harmonie en de creativiteit van diepgaande en veelvuldige
interpersoonlijke relaties. Het autonoom worden van een jeugdcultuur en het verlangen
naar nieuwe vormen van man-vrouw-relaties zijn hieraan niet vreemd. Ook de afkeer
van een overwegend op welvaart afgestemde samenleving, waar economische
doelmatigheid en materieel

8

D. Barbé, Demain les communautés de base, Cerf, Paris, 1970. Voor de ‘Priesters voor de
Derde Wereld’ cfr. Inca, Christenen voor het socialisme, in Streven, aug.-sept. 1972, pp.
1075-1085.
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succes voor de parameters doorgaan van geluk, verklaart mede de neoromantische
inslag van het fenomeen. Deze utopie drukt ongetwijfeld echte menselijke en
christelijke waarden uit. Hoe zal zij echter vorm weten te krijgen in duurzame
ontwerpen? Hoe kunnen bijvoorbeeld pogingen van architecten om projecten van
centraal wonen ingang te doen vinden in de stadsplanning, verzoend worden met de
mobiliteit van de moderne samenleving? Hoe kan die mobiliteit in overeenstemming
worden gebracht met nieuwe eigendomsvormen (daar de voor kloosters gebruikte
figuur van een vereniging zonder winstgevend doel moeilijk overal toepasbaar zal
zijn)? Het lijkt wel dat bij de overgang van utopie naar ontwerp een scherp
onderscheid gemaakt zal moeten worden tussen werkgemeenschappen,
leefgemeenschappen en gemeenschappen op basis van ideologie, resp. geloof.
Zoals in het verleden zullen talrijke nieuwe gemeenschapsontwerpen stranden in
illusies. Uit de over het onderwerp gepubliceerde studies9 blijkt ten overvloede dat
de kleine groepen geen universeel zaligmakende formule zijn: ze zijn goed voor
degenen voor wie ze goed zijn; ze zijn goed zolang ze werkelijk bijdragen tot de
echte menselijke groei van de leden. Veruit de meeste groepen leven niet langer dan
zes maanden tot drie jaar. Daarenboven heeft iedere groep een eigen klimaat, een
eigen ideologie, een eigen ‘spiritualiteit’. Naarmate de binding van de leden dieper
is, moet de selectie strenger zijn, althans indien enige duurzaamheid wordt beoogd.
Dit geldt bijzonder zodra er enige financiële verplichtingen bij te pas komen en men
onderling verantwoordelijkheid opneemt voor elkaars kinderen. Groepen die een zo
volledig mogelijke integratie nastreven voor elk van de leden, lopen het meest gevaar
ten onder te gaan aan de opgestapelde spanningen. Boven het absolute monopolie
van één groep verkiezen velen dan ook een vorm van ‘appartenance multiple’, d.w.z.
ieder behoort tot verschillende groepen tegelijk. De vraag kan dan ook gesteld worden
of bepaalde vormen van samen-wonen wel zinvol zijn. Inderdaad, indien echte
gemeenschappelijkheid een dosis echte privacy onderstelt, kunnen sommige vormen
van commune, en niet alleen de toch niet zo veelvuldig voorkomende seksuele
communes, alleen maar leiden tot frustraties, niet tot een blijvende verrijking10.
De ervaring leert trouwens dat dergelijke groepen of te sterke of te zwakke
persoonlijkheden aantrekken en snel uiteenvallen door rivaliteit en jaloersheid; velen
zijn trouwens slechts solidair vanuit een anarchistisch project.

9

10

Zie vooral Jacqueline Scherer, Enige paradoxen van hedendaagse gemeenschappen:
sociologische kanttekeningen, in Nieuwe Vormen van gemeenschapsleven, Pro Mundi Vita,
Bulletin nr. 41, 1972. Ook haar boek, Contemporary Community. Sociological Illusion or
Reality, London, 1972, is erg kritisch t.a.v. de zin en de ambiguïteit van de nieuwe
gemeenschappen.
Une grande famille (suivi de commentaires), in Esprit, maart 1971, 449-500.

Streven. Jaargang 26

44
Een aantal kleine groepen wordt betoverd door de fictie van het volmaakte sociale
eiland. Inderdaad, om aan regressie te ontsnappen moeten zij zich complementair
blijven weten met grotere gehelen zoals gemeenten of wijken of, kerkelijk gezien,
territoriale of personele parochies; zoniet werken zij al gauw verstikkend op de leden,
omdat zij én het perspectief op het meer universele én het correctief vanuit het
universele verwaarlozen. Vermoedelijk heeft B. Delplanque11 gelijk waar hij stelt
dat elke groep, om echt humanistisch te zijn, de vier volgende sociale dimensies
dient te verzorgen: 1) de individuele evolutie van elk der leden (b.v. door de ‘correctio
fraterna’ of een seculiere vertaling hiervan); 2) het affectieve leven in interpersoonlijke
relaties (met behoud van het goede van het echtelijke gezin doch met doorbraak van
het isolerende en egoïstische ervan); 3) een of andere vorm van maatschappelijke
(‘politieke’) inzet; 4) de culturele verrijking van de groep en de leden.
De mogelijke illusies en moeilijkheden, inherent aan de vormgeving van
communitaire projecten, mogen echter niet doen vergeten dat aan de oorsprong van
de meeste religieuze orden, zoals aan de oorsprong van het christendom zelf12, zich
een utopie bevindt, die tot leven kwam in een kleine groep van gelijkgezinden. De
eerste geloofsgemeenschappen van de Handelingen der Apostelen, het ‘personnalisme
communautaire’ van Emmanuel Mounier, de gemeenschapsbewegingen van Lanzo
del Vasto, Légaut, Besret, hippie-groepen en studentengezinnen, ze hebben allemaal
iets gemeen: de overtuiging dat de grootste wereldse waarden en mogelijkheden van
de mens niet liggen in het beheersen van de natuur, maar in het bevrijdend ontmoeten
van anderen en dat het werken voor elkaar ergens een spelen met elkaar moet blijven.
En heeft dit niets te maken met de kern van de Heilsboodschap?

11
12

B. Delplanque, La personne et la communauté, in Les communautés nouvelles, no. spéc. Le
Supplément, 98, sept. 1971, pp. 263-302.
J.P. Audet, Le projet évangélique de Jésus, Aubier, Paris, 1969.
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Materialistische Kunstkritiek
Tegen 1 frank per bladzijde
Paul Claes
Kunst als kritiek1, een bloemlezing van marxistische teksten over kunst, kost 395
frank - bijna 1 frank per bladzijde. Beter kan de ambiguïteit van de kapitalistische
cultuurindustrie niet aan het licht worden gebracht. Uitgevers van revolutionaire
geschriften hoeven tegenwoordig niet van honger om te komen: progressieve literatuur
is een waar geworden tussen andere waren. En ook ik speel mijn rol mee in dit proces.
Bereidt de criticus de markt niet voor op de receptie van het produkt?
Vaststellingen als deze zouden tot wanhoop drijven als ze geen gewone kost waren
voor de kleinburgerlijke intellectueel, die zijn geestesarbeid dagelijks tot koopwaar
geperverteerd ziet. Exemplarisch als ze is kan deze situatie echter het vertrekpunt
vormen voor een concrete kritiek die het besproken boek voor een keer niet tot een
object isoleert.
In deze bundel figureren namen als Adorno, Brecht, Enzensberger, Lukács,
Marcuse, Marx. Liever dan hun bijdragen afzonderlijk op hun mérites te beoordelen
en ze zo onschadelijk te maken, wil ik hier proberen te doen wat al deze auteurs met
aandrang schijnen te vragen: het cultuurvoorwerp binnen zijn materieel-economische
en communicatief-ideologische produktiecontext analyseren.
Zo doe ik slechts wat elke lezer dagelijks zou moeten doen ten opzichte van de
hem van alle kanten tegenstormende betekenissen: propaganda, reclame, mode, de
hele machinerie van moderne mythen die door de Franse criticus Barthes lucied
gedemonteerd wordt2.
Zodus: Kunst als kritiek is vooreerst een materieel object, bestaande uit bijna 400
met tekst bedrukte en ingebonden bladzijden papier. In dit object is een heleboel
arbeid geïnvesteerd: van de schrijver, van de drukker, van de uitgever. Als dusdanig
is het een arbeidsprodukt.
Dit arbeidsprodukt wordt tot handelsprodukt, wanneer het van de produ-

1
2

Kunst als kritiek. Voorbeelden van een materialistische kunstopvatting. - Redaktie J.F.
Vogelaar, De Bezige Bij, Amsterdam, 1972, 391 pp., BF. 395.
Roland Barthes, Mythologies, Seuil, Paris, 1957.
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cent voor wie het geen gebruikswaarde (meer) heeft, overgaat naar de consument
voor wie het die wel heeft. Bij een boek verloopt dit proces vrij ingewikkeld. De
schrijver verkoopt zijn tekst (in dit geval een keuze van vertalingen met een inleiding
daarop) aan de uitgever, die er dan vrij over beschikt.
J.F. Vogelaar vertelt in zijn inleiding dat hij de bundel al in 1968 samenstelde,
maar dat die pas in 1972 op de markt kon worden gebracht. Jammer genoeg
specificeert hij de redenen daarvan niet. Duidelijk is in elk geval dat zodra de schrijver
zijn tekst uit handen heeft gegeven, hij nagenoeg geen controle meer heeft op het
verdere gebruik ervan.
De uitgever zorgt voor het vermenigvuldigen en verspreiden van de tekst. Die
activiteiten zijn niet zo onschuldig als ze er uitzien. De grondwettelijk vastgelegde
vrijheid van meningsuiting en drukpers is een liberale, d.i. kapitalistische vrijheid.
Alleen kapitaalkrachtige organismen bezitten de praktische vrijheid om geschriften
uit te geven. Als vrije onderneming is de uitgeverij aan haar winstmarges gebonden.
Dat betekent dat zij alleen die geschriften zal verspreiden die vlot afgenomen worden.
In de handen van de uitgever is Kunst als kritiek een handelswaar geworden. De
ruilwaarde van deze handelswaar bepaalt de produktie en de consumptie ervan.
Doordat dit boek met winst verkocht wordt, is de producent ervan (de uitgever) een
kapitalist, die de auteur enkele kruimels voor zijn arbeid toewerpt, terwijl de
consument (de lezer) alleen een kapitaalkrachtige klant kan zijn. De geïnvesteerde
arbeid (de uren opzoekings- en vertaalwerk van de samensteller) en de gebruikswaarde
voor de lezer (die het boek naast zijn niet opengesneden Marx zet) spelen praktisch
geen rol bij de prijsbepaling, wel de winstoogmerken van de uitgever.
Wat moet er gebeuren om de auteur opnieuw meester te maken van zijn arbeid?
Eerst moet hij bewust worden van de dienstbare positie waarin hij zich tegenover de
uitgever bevindt. De meeste auteurs laten zich niets meer gelegen liggen aan hun
produkt zodra het verkocht is. Een waterdicht contract, dat hun ‘aandeel in de winst’
bepaalt, snoert hun wel de mond.
Slechts verenigd kunnen de auteurs mondigheid verkrijgen. Daartoe moeten de
schrijversverenigingen vakbonden worden. Dat zal wel op verzet stuiten bij de meeste
auteurs, die zich nog altijd met romantische denkbeelden over de verhevenheid van
hun schrijversroeping paaien en daarenboven door de kunstmatig in leven gehouden
scheiding tussen hoofd- en handenarbeid misleid worden.
Buiten een syndicate actie voor een rechtmatige bezoldiging kunnen de auteurs
een poging ondernemen om zelf de produktiemiddelen in handen te nemen. Nieuwe
reproduktiemethoden (stencil, offset, fotocopie) maken het gemakkelijk teksten
goedkoop te vermenigvuldigen. In een gealfabeti-
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seerde maatschappij als de onze heeft elke geletterde het recht niet alleen lezer, maar
ook schrijver te zijn, d.i. het produktie - consumptiepatroon dat hem door het
uitgeversbedrijf wordt opgedrongen, te doorbreken. Het verspreiden van deze
geschriften blijft een knelpunt. De auteurs (d.w.z. iedereen) moeten niet alleen het
produktieapparaat maar ook de distributiekanalen (en de daarmee samenhangende
reclamemacht) in handen trachten te krijgen.
Het belang daarvan is duidelijk: indien Kunst als kritiek niet door De Bezige Bij,
maar in eigen beheer was uitgegeven, zou dat werk hier niet besproken zijn. Al wat
hier gezegd is, geldt mutatis mutandis voor alle vormen van kunstverspreiding (en
algemener, van communicatie).
Misschien zal de lezer zich onwennig voelen bij deze ‘boek-bespreking’. De
genoemde factoren hebben nochtans rechtstreeks belang voor de ontvangst van de
tekst. Het feit dat Kunst als kritiek een duur boek is - die prijs resulteert rechtstreeks
uit de beschreven manier van uitgeven - bestemt het voor een bepaald publiek. Toen
ik het boek wou kopen, heb ik er in een paar winkels vergeefs naar gezocht. De
boekhandelaars vreesden blijkbaar met onverkochte exemplaren van dat dure werk
te blijven zitten. Op die manier heeft de gewone bezoeker van de boekhandel (een
al geselecteerd publiek!) natuurlijk al weinig kans om het boek op te merken. Anders
zal de hoge prijs (10 gewone pockets) hem wel van aankoop afschrikken.
Automatisch komt het werk dus in handen van mensen die én geïnteresseerd én
gegoed zijn (beide eigenschappen overlappen elkaar dan nog grotendeels: de
informatie behoort in onze maatschappij toe aan de bezittende klasse)3. Op dat
ogenblik treedt een eenvoudige wet van de informatietheorie in werking. Die stelt
dat een boodschap des te meer informatie bevat naarmate zij onverwachter is voor
de lezer. Aangezien er voor de geïnteresseerde koper nagenoeg geen verschil is tussen
zijn verwachtingspatroon en de inhoud van het boek, zal de informatie die de tekst
levert, gering zijn. Aldus wordt een op zichzelf explosieve boodschap door haar
communicatiewijze onschadelijk gemaakt.
Dit alles is nauwelijks als een verwijt aan het adres van de samensteller bedoeld.
Vogelaar heeft in geschrifte4 en in praktische acties i.v.m. de Nederlandse
schrijversbeweging bewezen dat hij deze problemen onderkent. In het huidig bestel
is een andere situatie dan de beschrevene ook bijna niet denkbaar. Dat doet echter
niets af aan de realiteit dat de produktie van

3

4

De verspreiding via bibliotheken verlegt het probleem slechts: ook daar zal de prijs vele
bibliothecarissen huiverig maken en ook daar zullen de lezers tot een publiek van
geïnteresseerden behoren.
J.F. Vogelaar, Woekering van betekenissen, in Raster V, 1, 1971.
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‘revolutionair’ materiaal kapitalisten verrijkt (vlg. campus-films, Che Guevara-posters,
protestsongs), slechts een beperkt publiek bereikt en dit praktisch niet beïnvloedt.
Overgaande op de inhoud van het boek kunnen wij stellen dat de bedoeling ervan
slechts kan zijn een transformatie te bewerken in het denken van een intellectueel
publiek over kunst, het te demythologiseren. Dit nu is alleen mogelijk als radicaal
gebroken wordt met bepaalde schrijf- en leesgewoonten als daar zijn het poneren
van de auteur als kernfiguur in het schrijfproces, het beschrijven van een ‘wereldbeeld’
als een aan de auteur inherente kwaliteit, het vermengen van biografisch,
psychologisch en tekstbeschrijvend materiaal.
De gewraakte schriftuur is juist degene die Vogelaar hanteert in zijn inleidingen
op de afzonderlijke artikelen, waarin in feite aanwijzingen voor een correcte lectuur
daarvan zouden moeten worden gegeven. Een enkelvoudig didactisch doel, een
ideologische lijn van waaruit dit bont allegaartje van naast elkaar geplaatste teksten
zijn zin zou moeten krijgen (leesbaar zou moeten worden), is ook in het inleidend
artikel van Vogelaar zelf niet aanwezig. Er bestaat dus alle kans dat burgerlijke critici
deze bundel een ‘boeiende staalkaart van materialistische kunstdenkers’ of iets
dergelijks zullen noemen.
Hoe Lukács voor en na zijn theoretische ommezwaai dacht, wat Adorno over
Lukács en Tel Quel over zichzelf denkt, mogen interessante problemen zijn voor een
historicus van marxistische kunstopvattingen, het zijn loze wetenswaardigheden voor
de geïnteresseerde lezer die hic et nunc met kunst geconfronteerd wordt en zich daar
vragen over stelt. Die vragen zijn alleen uit een theorie te beantwoorden, niet uit een
los samenraapsel van teksten.
Deze bespreking eindigt waar andere besprekingen beginnen. Ze is dan ook niet
af. De lezer kan de door mij begonnen kritische beweging verderzetten tegenover de
teksten die in Kunst als kritiek zijn opgenomen. Hij kan, zoals ik, de auteurs op hun
woord nemen en de door hen gepropageerde methode op hen zelf toepassen. Indien
één benadering dialectisch verdient genoemd te worden, dan zeker deze.
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Emancipatie zonder alternatief
Corn. Verhoeven
1. ‘Emancipatie’ is een sympathiek woord, omdat het in verband staat met vrijheid
en verlossing uit slavernij, met rebellie tegen een drukkend gezag, met groeiende
zelfstandigheid en de verwerving van een eigen identiteit. Vrijheid en zelfstandigheid
lijken immers onaantastbare criteria voor de positieve betekenis van een beweging.
Nemen zij toe, dan kan de beweging waardoor zij vergroot worden, op onze sympathie
rekenen. In het tegenovergestelde geval is de kans dat onze houding afwijzend zal
zijn, aanzienlijk groter.
Nu is dit niet het punt dat hier ter discussie gesteld wordt. Het gaat om een aspect
van de emancipatie dat gewoonlijk als een vanzelfsprekend gegeven aanvaard wordt
en dat verband houdt met het polemische, strijdbare en polariserende karakter van
de beweging. Onder emancipatie verstaan wij gewoonlijk de strijd waardoor een
persoon of groep zich zelf bevrijdt van een overheersende macht. Twee dingen zijn
hierin van essentieel belang. Ten eerste is het de onderdrukte klasse zelf die het
initiatief tot de bevrijding neemt, en niet de overheersende klasse. Ten tweede is de
vrijheid hier iets wat door de overheersende groep niet gegund wordt, maar pas door
strijd veroverd kan worden. Onze hoge waardering voor de vrijheid blijkt samen te
gaan met de vanzelfsprekende veronderstelling, dat dit elementaire recht niettemin
veroverd moet worden. Een positieve waardering van de vrijheid blijkt op een
dubieuze manier gekoppeld te zijn aan een misschien nog grotere bewondering voor
de strijd. Waarde schijnt in onze cultuur bepaald te worden door inspanning en offer.
Dat is eigenlijk een wonderlijke zaak. Het lijkt erop dat een aantal
tegenstrijdigheden binnen onze samenleving, die min of meer verband houden met
haar gewelddadig, polariserend karakter, hier aan het licht komen. Er zal enig geduld
en misschien een bepaalde omschakeling van de blik nodig zijn om te midden van
onze vanzelfsprekendheden de problemen beter in het oog te krijgen.
2. Een eerste voorwaarde daarvoor is de training van het historisch besef.
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We kunnen hiervoor aanknopen aan het sympathieke woord ‘emancipatie’ zelf en
hebben dan het voordeel, dat het in zijn oudste context allerminst een vage aanduiding
is voor een beweging die nauwelijks haar eigen doelstellingen kan formuleren, maar
integendeel een nauwkeurig omschreven term uit het romeinse recht waarin weinig
aan het toeval werd overgelaten. ‘Emancipatio’ (handlichting) heette het ritueel
waardoor een zoon zijn eigen zelfstandigheid kreeg en onttrokken werd aan de
volstrekte macht van de vader. Tevoren was hij ‘mancipium’, iets waar men de hand
op legt, een slaaf, een stukje bezit. De ‘emancipatio’ is de overgang van de status
van bezit naar de status van persoon. Zij is tot op zekere hoogte te vergelijken met
de zogeheten ‘manumissio’, een juridisch ritueel, waardoor de meester aan de slaaf
plechtig de vrijheid gaf. Een onderdeel van deze ritus bestond hierin, dat de meester
het hoofd van de slaaf vasthield en daarbij de formule uitsprak: ‘Ik wil dat deze mens
vrij is’. Vervolgens liet hij hem ronddraaien, als het ware om afstand van hem te
nemen en hem op zijn eigen spoor te zetten. De ambtenaar die de plechtigheid leidde,
gaf hem dan de vrijheid, waarna de aanwezigen hem gelukwensten met de woorden:
‘Nu jij vrij bent, ben ik blij’. De vrijheid werd niet veroverd, maar gegund.
3. Vanaf dat moment was de slaaf vrij. Maar zijn vrijheid droeg nog het litteken van
zijn vroegere slavernij. Hij was wel vrij (liber), maar als vrijgelatene (libertinus); hij
had burgerrecht, maar lange tijd bleven desondanks zijn juridische mogelijkheden
toch beperkt. Veel vrijgelatenen bleven in de omgeving van hun vroegere meester,
die als hun beschermheer optrad en wiens naam zij gingen dragen. Sommigen van
hen wisten een aanzienlijke status of, zoals Trimalcio in Petronius' Satiricon, een
grote rijkdom te verwerven. Zij gingen met die nieuwe rijkdom dikwijls protseriger
om dan hun vroegere meesters en waren ten opzichte van hun slaven niet
zachtzinniger. De nieuwe mens (‘homo novus’) die zij werden, was in werkelijkheid
vaak een karikatuur van de oude mens van wie zij zich bevrijd hadden.
4. Hier doet zich een verschijnsel voor dat alle trekken lijkt te hebben van een
historische wetmatigheid: de geëmancipeerde klasse imiteert de klasse ten opzichte
waarvan zij zich geëmancipeerd heeft; de verworven vrijheid verstart tot een al
bestaand levenspatroon. Er is dus geen sprake van vernieuwing of alternatief,
integendeel: zo'n gedrag is moeilijk anders dan als regressie te interpreteren. Het
gevolg is dat de oude streken van de heersende klasse met het toenemen van de
emancipatie algemeen verspreid worden in plaats van te verdwijnen.
Nu kan men tot op zekere hoogte zeggen, dat de romeinse slaaf die vrijgelaten
werd, zijn vrijheid als een geschenk kreeg. Er was wel de mogelijk-
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heid haar te kopen, maar ook die mogelijkheid werd gegeven. In principe werd de
vrijheid niet veroverd of gekocht, maar geschonken. Dat is het verschil met de
emancipatie in de zin die wij aan dat woord geven. Wanneer wij spreken over de
emancipatie van onderdrukte groepen, negers, arbeiders of vrouwen, dan gaat het
om een beweging waarin vrijheid en zelfstandigheid niet als een gunst gevraagd,
maar als een recht geëist en veroverd worden. Door deze strijdbare houding lijkt de
afstand ten opzichte van de macht die de vrijheid beknot, veel groter en het gevaar
voor imitatie veel kleiner te zijn. Niettemin blijkt het weinig verschil te maken of de
vrijheid geschonken dan wel veroverd is. Een vrijheid die niet met de eigen identiteit
gegroeid is - een proces dat waarschijnlijk langer duurt dan schenken of veroveren
- lijkt moeilijk het stadium van rijpheid te kunnen bereiken. De macht van degene
die schenkt of aan wie ontnomen wordt, schijnt zo groot te zijn - of de mogelijkheid
van een alternatief zo gering - dat zij haar stempel op de nieuwe vrijheid blijft drukken.
Er lijkt dan geen andere vrijheid of zelfstandigheid te zijn dan die van de meester,
of die nu gediend wordt dan wel verworpen. Imitatie van de verworpen meester blijft
het ideaal van de slaaf: de emancipatie bevestigt zijn onderworpenheid. Strijd blijft
concurrentie, navolging. Rijk geworden negers gedragen zich als rijke blanken;
welvarend geworden arbeiders houden het kapitalisme in stand en vormen de nieuwe
liberalen; geëmaneipeerde vrouwen trekken de broek aan. Wat op bevrijding en
zelfstandigheid leek, ontaardt in serviele uniformiteit en dwangmatige navolging van
een bestreden voorbeeld.
5. Het is verleidelijk en weinig riskant de stelling te wagen, dat een emancipatie niet
voltooid of zelfs totaal mislukt is, zolang zij bestaat in een vervreemdende imitatie
van de bestreden klasse. Juist wanneer die klasse terecht bestreden wordt, zou het
eerste en enige effect van haar bestrijding moeten zijn dat het kwaad van die klasse
beperkt wordt en niet uitgebreid en tot norm gemaakt. Geen dialectiek, hoe subtiel
ook, kan deze paradox rechtvaardigen. Precies zo is de vrede niet voltooid en is de
oorlog oppermachtig, zolang er met oorlogszuchtige grimmigheid voor de vrede
gestreden wordt. Nog sterker: wie strijdt voor de vrede, houdt alleen de oorlog in
stand, zoals hij die de onderdrukkende klasse imiteert, de onderdrukking in stand
houdt, in vervreemding blijft steken en zich niet emancipeert. Hij blijft zonder
alternatief de gevangene van wat hij bestrijdt.
6. De vraag kan gesteld worden, of er buiten de imitatie een alternatief is. Wie deze
vraag ontkennend beantwoordt, moet ofwel het bestreden levenspatroon, b.v. het
kapitalistische, als het enig mogelijke beschouwen, dus het leven van de meester, de
blanke, de man als het enige model aanvaarden,
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ofwel elke emancipatie als een zinloze schijnbeweging verwerpen. Wie haar
bevestigend beantwoordt, loopt het risico exact te willen omschrijven wat het produkt
van de ontwikkeling moet zijn en daarmee opnieuw de vrijheid te doen verstarren.
Een emancipatie waarvan de uitwerking voorspelbaar is - en dus ook bevochten kan
worden - ontaardt in een nieuwe slavernij.
7. Dit betekent dat een emancipatie die louter strijdbaarheid verkondigt, moet
ontaarden in loze pathetiek. Het is volstrekt legitiem de macht in eigen handen te
willen nemen en het eigen lot te willen bepalen, maar dit legitieme verlangen is
gebonden aan de beperktheid van de menselijke mogelijkheden. Wanneer een
emancipator als Marx proclameert dat niet kerk en kapitaal ons lot moeten bepalen,
maar wij zelf, dreigt zijn proclamatie tot holle retoriek te verworden, wanneer daarvan
de suggestie uitgaat dat de mens ook inderdaad beschikt over een even grote macht
als die hij bestrijdt of dat de ontmaskerde macht automatisch in het bezit komt van
de ontmaskeraar.
8. Het vraagstuk van de emancipatie als strijd draait inderdaad om de macht, of liever:
om een verschil tussen twee machten. In de strijd om de vrijheid wordt de macht die
ons onderdrukt, in hoge mate overdreven en gemythiseerd; zij wordt opgeblazen tot
een almacht, een God of een lot. De te bestrijden macht moet immers minstens zó
groot zijn, dat behalve een drang tot emancipatie bij de sterkeren ook een levenslange
berusting aan de kant van de zwakkeren een zekere mate van waarschijnlijkheid
behoudt. Als de mens dus zijn lot in eigen hand wil nemen, moet hij het opnemen
tegen een macht die hij tevoren opgeblazen en gemythiseerd heeft.
9. De macht die hij zich zelf toedicht, moet dus, wanneer hij niet begint met een
drastische ontmythisering, van bijna goddelijke afmetingen zijn. Zelf-bevrijding,
scheppen van een eigen identiteit, schijnt niet mogelijk te zijn zonder dat de
gemythiseerde macht waaruit men zich bevrijdt, wordt vervangen door een evenzeer
gemythiseerde eigenmachtigheid. Wie zijn eigen ‘lot’ in eigen hand wil nemen,
matigt zich een macht aan die gelijk staat met de aan het lot toegekende macht. Wil
de strijd enige kans hebben op succes voor de initiatiefnemer, dan moeten de twee
machten die met elkaar in het krijt treden, ongeveer van gelijke sterkte en structuur
zijn. Hiermee is in beginsel de imitatie gegeven en tegelijk de reden waarom de
gemythiseerde macht wordt vervangen door een even overdreven eigenmachtigheid.
10. Maar eigenmachtigheid is geen vrijheid, geen identiteit en geen bruikbaar plan.
Wie zijn eigen macht mythiseert, wordt een slaaf met de preten-
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ties van een meester. Als hij zogenaamd zijn eigen lot in handen neemt, heeft hij
door dit pathetische gebaar nog niet de werkelijke macht om in vrijheid zijn lot te
bepalen. Hij is, zoals de vrijgelaten slaaf, overgeleverd aan de onontkoombare dwang
van net dichtstbijzijnde voorbeeld. De voorbeeldigheid van een macht wordt immers
bepaald door de mate waarin zij tot een mythe verheven wordt. Van haar mythische
karakter ontdaan zal zij misschien noch het imiteren noch het bestrijden waard zijn.
Hoe dan ook: een bestrijding van machten die niet tegelijk een ontmythisering is van
elke macht, dus ook van de eigenmachtigheid, beneemt zich zelf de toegang tot elke
vorm van vrijheid die groei en creativiteit mogelijk maakt. Zij zet de slavernij voort
en voegt daar nog de vermoeiende pretentie van vrijheid aan toe.
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De buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie 1945-1970*
L.L.S. Bartalits
Het einde van de Tweede Wereldoorlog resulteerde in de vernietiging van het
traditionele Europese machtsevenwicht. De erkenning van de Sovjet-hegemonie in
Oost- en Zuidoost-Europa werd vastgelegd in een serie overeenkomsten die de
Sovjet-Unie ruimte lieten om de regeringen aldaar te organiseren in overeenstemming
met haar nationale belangen, haar ideologie en haar maatschappelijk systeem.
In oktober 1947 zette Zjdanov te Belgrado tegenover de Amerikaanse opvatting
van ‘one world’ die van twee werelden. Hij achtte een aaneensluiting van alle
Oosteuropese landen in een communistisch blok noodzakelijk, evenals de coördinatie
van de Europese communistische partijen1. De vorming van de Kominform was aldus
een rechtstreeks antwoord op het Marshall-plan. Zjdanov brandmerkte Amerika als
de vijand van de Sovjet-Unie en de vooruitstrevende landen.
De oorsprong van de koude oorlog ligt in het laatste oorlogsjaar. Hij werd echter
eerst na de nederlaag van Duitsland en Japan duidelijk zichtbaar. Tijdens de oorlog
manifesteerde zich de Oost-West-tegenstelling in de uit-

*

1

Enige beschouwingen op grond van de publikaties: Geschichte der Sowjetischen Aussenpolitik
1945-1970, Verlag Marxistische Blätter, Frankfurt, 1971, 656 pp., DM. 19,80.
Ideologie des sozialdemokratismus in der gegenwart, Verlag Marxistische Blätter, Frankfurt,
1972, 511 pp., DM. 14,80.
Martin Gilbert, Russian History Atlas, Weidenfeld & Nicolson, London, 1972, 146 pp., £
3,25.
Merle Fainsod, Wie Russland regiert wird, (Studien Bibliothek) Kiepenheuer & Witsch,
Köln, 1965, 747 pp., DM. 28,-.
Ghita Ionescu, Comparative Communist politics, Macmillan, London, 1972, 64 pp., 60/-.
William Wallace, Foreign Policy and the political Process, Macmillan, London, 1972, 80
pp., 60/-.
Gertrud Krallert - Sattler, Südosteuropa Bibliographie. Band IV. 1961-1965, Südosteuropa
und grössere Teilräume, Ungarn, Rumänien, Slowakei, Oldenburg, München, 1971, 703
pp., DM. 82.
Cf. The international situation, Moskou, 1947, p. 33.
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eenlopende concepties over de toekomst van Polen en later ook die van Bulgarije,
Duitsland, Hongarijë en Roemenië. Bovendien gebruikten de leden van de anti-Duitse
coalitie in Jalta en Potsdam niet dezelfde taal. Wanneer men besloot democratische
veranderingen in genoemde landen door te voeren, namen de Amerikaanse en Britse
vertegenwoordigers automatisch aan, dat dit een parlementaire democratie naar
westelijk voorbeeld betekende en handhaving van de kapitalistische structuur; Stalin
daarentegen wilde zíjn maatschappelijk systeem opleggen en in zijn ogen was het
geallieerde voorstel een nieuwe poging tot imperialistische omsingeling van de
Sovjet-Unie. De Angelsaksische mogendheden legden de nadruk op vrije
verkiezingen; voor de Russen was ook dit een imperialistische manoeuvre: vrije
verkiezingen zouden, zoals in november 1945 in Hongarijë is gebleken,
anti-communistische krachten aan de macht brengen; noch de Sovjet-Unie noch het
communisme waren in Oost-Europa immers populair.
Na de geslaagde proef met de atoombom in juli 1945 veranderden de
Angelsaksische mogendheden hun houding ten aanzien van de Sovjet invloedssfeer
in Europa. In Washington dacht men nu Amerikaanse voorwaarden te kunnen
dicteren2. Binnen enkele weken na de Japanse capitulatie trad het Amerikaanse
offensief aan de dag met de aanval van de minister van buitenlandse zaken, Byrnes,
op de regeringen van Bulgarijë en Roemenië. Moskou reageerde daarop met een
versnelde politieke en ideologische gelijkschakeling in deze landen.
Krachtens de ‘containment’-politiek werd door Washington een overeenkomst
met Moskou inzake de Europese problematiek verworpen. Het aanvankelijk streven
naar verbetering van de Amerikaans-Russische betrekkingen werd vervangen door
een op de westerse strategische superioriteit gebaseerd beleid. Hierdoor wilden de
Amerikanen de terugtrekking van de Russische strijdkrachten uit Centraal Europa
afdwingen. Het doel van deze Campagne was het Sovjet systeem zowel politiek als
economisch over te belasten door aan de zware lasten van de wederopbouw na de
oorlogsschade de last van de herbewapening toe te voegen en zodoende het herstel
van de Sovjet-Unie te doen stagneren, tot een ineenstorting vanzelf zou komen. Stalin
had geen andere mogelijkheid dan zich tegen de Amerikaanse druk te verzetten, geen
ander perspectief dan capitulatie of agressie.

Het Marshall-plan
Ondanks het feit dat de Russen niet serieus wilden onderhandelen over de aanvaarding
van het Marshall-plan, toonden de Poolse en Tsjechoslowàak-

2

Cf. F. Alperovitz, Atomic Diplomacy, London, 1965, p. 13.
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se regeringen levendige belangstelling. Molotovs weigering om met zijn Britse en
Franse collegae te onderhandelen over een voor de Sovjet-Unie aanvaardbare formule,
was een politieke blunder van de eerste orde: hij verschafte de Verenigde Staten een
leidende positie in West-Europa en maakte het de Russen onmogelijk van de
tegenstellingen tussen deze landen te profiteren3. Indien de Sovjet-Unie toen
samenwerking met het Westen had gezocht, had zij wellicht de politieke ontwikkeling
in West-Europa kunnen beïnvloeden. De verstarring of ‘defensieve agressiviteit’ van
de Russische politiek, vermoedelijk als antwoord op de ‘offensieve politiek’ van de
Verenigde Staten, versneide de vonning van allianties tussen de westelijke landen
en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke politiek tegenover de Sovjet-Unie.
Met de inwerkingtreding van het Marshall-plan is de politieke verdeling van Europa
een feit geworden. In West-Europa werden de communisten uit de regeringen
verwijderd, in Oost-Europa slaagden zij en de linkse socialisten erin een dominerende
positie te verwerven. Dit werd vergemakkelijkt door de naoorlogse ineenstorting van
de regeringssystemen en als gevolg van de directe Sovjet interventie. Na de voltooiing
van de politieke gelijkschakeling volgde de vorming van het Sovjet blok door middel
van het sluiten van bilaterale verdragen tussen de verschillende Oosteuropese landen.
In Europa werd na de communistische staatsgreep in Tsjecho-Slowakije en de
Berlijnse blokkade het ‘containment’ de officiële Amerikaanse politiek en de
Verenigde Staten begonnen met de herbewapening. Angst voor het communisme
ontwikkelde zich tot anti-communisme. Het Marshall-plan was het begin van een
nieuwe fase in de Oost-West-betrekkingen: het begin van een Europese samenwerking
zonder de Russen, tegen de Russen, en met de Amerikanern

Het Duitse probleem
De politieke verhoudingen als gevolg van de scheiding van het continent waren
onverbrekelijk verbonden met de conflicten rond de Duitse ontwikkeling. De
onoplosbaarheid van het probleem van de Europese deling bleef lang daarna nog het
gevolg van de onoplosbaarheid van het Duitse probleem4.

3
4

Bijvoorbeeld met betrekking tot de regeling van het Duitse probleem en vooral inzake het
Ruhrgebied.
Dit was duidelijk de implicatie van Walter Lippmann's kritiek op de indamming, waarin hij
concludeerde dat de rol welke Duitsland in het programma was toebedeeld ‘the most dangerous
and destructive consequences of the policy of firm containment’ met zich meebrengt. Geciteerd
in: D. Horovitz, Imperialism and Revolution, London, 1969, p. 93.
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De ‘containment’-politiek van de NATO moest ervoor zorgen dat de Russen niet
meer invloed in Europa zouden krijgen. Deze conceptie van G. Kennan werd echter
door het zgn. militaire anticommunisme van de NATO-landen van zijn plaats
gedrongen. Terwijl het oorspronkelijke doel van de westelijke politiek was het uit
de weg ruimen van de Europese en Duitse verdeeldheid, droeg de NATO ertoe bij
dat deze verdeeldheid duurzaam werd. Wellicht steunden de tegenstellingen tussen
de Sovjet-Unie en de Angelsaksische mogendheden op een fundamenteel misverstand.
Londen en Washington veronderstelden dat de Russen West-Europa wilden veroveren
of zijn regeringen door middel van een revolutionaire omwenteling ten val brengen;
de Kremlinleiders veronderstelden dat de Amerikanen van plan waren Oost-Europa
terug te winnen en de politieke Systemen in deze landen te wijzigen. Beide
veronderstellingen waren onjuist.
De totstandkoming van de NATO, de pogingen tot herbewapening van de
Bondsrepubliek en de oorlogen in Korea en Vietnam hebben de tegenstellingen tussen
Oost en West verder verscherpt. Vermoedelijk daarom lanceerden de Russen
verschillende voorstellen tot oplossing van het Duitse vraagstuk. Eén van de
belangrijkste daarvan was de nota van 10 maart 1952 waarin een vredesverdrag met
Duitsland werd voorgesteld: Duitsland zou worden herenigd en geneutraliseerd. Ze
werd door de westelijke mogendheden en de regering-Adenauer negatief beantwoord.

‘Massive Retaliation’ en ‘Brinkmanship’
De machtsaanvaarding van president Eisenhower en de dood van Stalin (1953) waren
voor de verdere ontwikkeling van de Oost-West-betrekkingen van groot belang. De
Sovjet-Unie wilde waarschijnlijk haar Westpolitiek wel herzien, terwijl de Amerikanen
niet bereid waren een politiek van ontspanning te voeren. Zij waren zelfs gedwongen
hun politiek te verharden, want de dreigende Franse nederlaag in Vietnam impliceerde
de mislukking van de ‘containment’-politiek. De oorlogen in Korea en Vietnam
hadden inderdaad enige zwakke plekken daarin aan het licht gebracht. Het gevaar
was namelijk niet denkbeeldig dat de Russen andere lokale conflicten zouden
uitlokken. Washington vreesde dat dit op den duur zou leiden tot een versplintering
van de Amerikaanse militaire macht. Het initiatief zowel wat betreft de aard als de
plaats van het conflict zou daarbij geheel aan de communistische landen blijven. De
nieuwe politiek kwam in het kort hierop neer: ontwikkelen van de Amerikaanse
nucleaire capaciteit en door middel van ‘Massive Retaliation’ en ‘Brinkmanship’ het
Sovjet blok in bedwang houden. Deze conceptie vormde het fundament van de
Dulles-politiek. In concreto beoogde zij de omsingeling van het Sovjet blök en zelfs
de
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bevrijding van de Oosteuropese Volkeren. Propagandistisch diende daarbij net
anti-communisme als ideologie en in militair-strategisch opzicht hoopte Dulles dat
een herrezen Duitsland de ontbinding van het Sovjet blok zou bespoedigen.

De Duitse herbewapening
Het bondgenootschap van een ‘militaristisch’ Amerika met een ‘revanchistisch’
Duitsland was in de jaren vijftig de nachtmerrie van alle Oosteuropese regeringen.
Daarom hebben de Russen van 1953 tot 1955 alle middelen benut om de
herbewapening van de Bondsrepubliek en de voltooiing van de organisatorische
opbouw van de NATO te verhinderen. Hun propagandistische aanvallen werden
begeleid door diplomatieke manoeuvres om de Duitse en Franse regeringen het
opgeven van het EVG-project af te dwingen. Uit de Russische houding concludeerde
men in het Westen dat de bereidheid tot compromis van een Molotov snel zou
toenemen, wanneer deze dreiging maar door onherroepelijke maatregelen
geconcretiseerd werd. De verrassing was des te groter toen na de mislukte
vier-mogendheden-conferentie in Berlijn de definitieve verdeling van Europa en
Duitsland een feit werd.
Het veranderde Sovjet politieke, ideologische en strategische denken draagt de
stempel van een politicus van groot formaat. N.S. Chroesjtsjov's
vooruitgangsoptimisme was zo groot, dat hij erop vertrouwde de Verenigde Staten
politiek op den duur te kunnen verslaan. Hij geloofde zo sterk in de superioriteit van
het Sovjet systeem, dat hij meende dat de Russische economie het kapitalisme voorbij
zou streven wanneer de Sovjet-Unie niet meer de enorme last van de bewapening
zou moeten dragen. Hij zag in dat het marxisme-leninisme ook zonder ‘export van
de revolutie’ in andere continenten kon doordringen. Hij was er tenslotte van
overtuigd, dat de Sovjet maatschappij zelf naar een pauze in de koude oorlog, naar
vrede en opbouw, naar consumptiegoederen en sociaal-economische zekerheid
verlangde.

XXe Congres van de C.P.S.U.
Het XXe Partijcongres bracht o.m. de volgende veranderingen: de aanspraak van de
Kremlinleiders op de ideologische en politieke leiding van het Sovjet blok werd
soepeler geformuleerd, de principiële rechtsgelijkheid van de socialistische staten
werd onderstreept en een eigen weg naar het socialisme binnen zekere grenzen
toegelaten. Men legde nieuwe nadruk op de mogelijkheid van coëxistentie van landen
met verschillende maatschap-
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pelijke stelsels. Na februari 1956 traden echter in het Sovjet blok onverwachte
moeilijkheden op. Onder meer het schijnbaar onoplosbare probleem van de
handhaving van de autoriteit der communistische partijen en die van de Sovjet-Unie
in een situatie waarbij het socialisme niet meer van buiten uit bedreigd werd.
In 1957 en 1958 werd het gevoel steeds sterker dat de koude oorlog tussen Oost
en West hoe dan ook moest worden beëindigd. Persoonlijke contacten tussen de
regeringsleiders zouden het internationale klimaat verbeteren. De mislukking van
de topconferentie in 1955 te Genève en die van de Sovjet interventie in Hongarijë
waren vergeten. Het zoeken naar een vreedzame coëxistentie was in het Westen
sterker dan de verontwaardiging. De Sovjet diplomatic maakte van deze stemming
handig gebruik en stelde de Amerikanen voor, Chroesjtsjov naar Washington uit te
nodigen.
In juli 1957 slaagde Chroesjtsjov erin de neo-stalinisten uit het partijpresidium te
verwijderen en in september publiceerde Adam Rapacki een nieuwe versie van Edens
disengagement-plan. Tevens werd in Moskou verklaard dat de tijdens het XXe
Partijcongres aangenomen moderne formulering van het leninistische principe van
coëxistentie tussen het socialisme en het kapitalisme de grondslag van de buitenlandse
politiek van alle socialistische landen moest vormen5.

Topconferentie en de gebeurtenissen in Polen en Hongarije
Kort na Stalins dood werd de idee van een topconferentie als een mogelijkheid tot
oplossing van de Oost-West tegenstellingen voorgesteld. Zij was in het Westen
ontstaan en werd door de Russen aangenomen nadat de Kremlinleiders onderling
een zekere mate van overeenstemming over de nieuwe Westpolitiek hadden bereikt.
In Genève waren de belangrijkste punten op de agenda: Duitsland en de
ontwapeningsvraagstukken. Moskou wilde de Amerikaanse bases uit Europa weg
krijgen en de herbewapening van de Bondsrepubliek verhinderen of vertragen. De
westelijke mogendheden drongen aan op een oplossing van het Duitse vraagstuk.
Zij meenden toen nog dat zonder de hereniging van Duitsland de Europese vrede
niet kon worden hersteld, en dat West-Europa zonder Amerikaanse militaire
aanwezigheid en zonder een omvangrijke Westduitse defensiebijdrage niet in staat
zou zijn de politieke en militaire druk van de Sovjet-Unie te weerstaan. Daarom
waren zij ook allerminst geïnteresseerd in een discussie met Moskou over het staken
van de nucleaire experimenten.
Als gevolg van de onverwachte revolutie in Oost-Europa (1956) en door de

5

Cf. Neues Deutschland, 10 januari 1958.
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oorlog in het Midden-Oosten trad in de diplomatieke onderhandelingen tussen Oost
en West een korte pauze in, niet zozeer door de gebeurtenissen in Hongarijë als door
het feit dat de Amerikaans-Britse betrekkingen n.a.v. het Suez-avontuur een dieptepunt
bereikten. Het ‘special relationship’ tussen Londen en Washington werd eerst op de
conferentie van Bermuda op 24 maart 1957 hersteld. In dezelfde maand hervatte
Boelganin zijn briefwisseling met Eisenhower en stelde hij de stopzetting van de
nucleaire experimenten onder controle van een internationale commissie voor.

Spoetnik effect
Op 4 oktober 1957 werd de Sovjet superioriteit op het gebied van intercontinentale
raketten onderstreept door de eerste Spoetnik. Boelganin stelde in januari 1958 een
nieuwe topconferentie voor. Het antwoord van de westelijke mogendheden was niet
zonder meer negatief. Rekening houdende met de teleurstellende resultaten in Genève
wilden zij nu een tweede topconferentie vooraf laten gaan door een conferentie van
de ministers van buitenlandse zaken, om te zien of voldoende gemeenschappelijke
standpunten aanwezig waren om het succes van een topconferentie te garanderen.
In maart 1958 werd in Moskou aangekondigd dat de Sovjet-Unie eenzijdig de
experimenten met kernwapens voor zes maanden zou beëindigen. Deze keer was de
westelijke reactie negatief. Hierdoor was het Kremlin duidelijk geprikkeld, omdat
de nieuwe Westpolitiek dreigde te mislukken. Toen Chroesjtsjov Boelganin opvolgde
als minister-president, voelde hij zijn positie sterk genoeg om een militante toon
tegenover het Westen aan te slaan. Zoals later zou blijken stelde hij zijn
Berlijn-ultimatum teneinde het initiatief in de politieke strijd tussen Oost en West te
herwinnen. Hij riep de Amerikaanse, Britse en Franse regeringen op om het probleem
West-Berlijn binnen de zes maanden op te lossen.
Bij de verscherping van de Oost-West tegenstellingen n.a.v. de Amerikaanse
interventie in Libanon, het zenden van Britse troepen naar Jordanië en Chroesjtsjovs
Berlijn-ultimatum speelde het conflict tussen Moskou en Peking een belangrijke rol.
Reeds tijdens de meeting van de twaalf regerende communistische partijen in
november 1957 te Moskou en op het VIIIe Congres van de C.C.P. had Mao Tse-Toeng
de Russische interpretatie van de vreedzame coëxistentie scherp aangevallen. Maar
in juli 1958 gingen de Chinese leiders veel verder: zij wilden niets minder dan de
Sovjet Westpolitiek torpederen. Terwille van de continuering van hun Westpolitiek
besloten de Kremlinleiders het conflict met Peking te riskeren. Er waren meer dan
genoeg indicaties om te veronderstellen dat het ‘gevaar’
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uit het Oosten op de duur niet uitsluitend van ideologische of politieke aard zou
blijven. Vermoedelijk daarom volgde de Sovjetdiplomatie gedurende de jaren
1958-1962 een zig-zag-koers. Toen Chroesjtsjov in september 1959 in Camp David
een lang gesprek met Eisenhower voerde, liet hij zich over zijn geschil met de
Chinezen niet uit, terwijl Eisenhower weigerde over het Russische plan inzake de
wijziging van de vier-mogendhedenstatus van Berlijn te onderhandelen.

Mislukte Topconferentie in Parijs
Van 3 tot 23 december bracht Eisenhower een reeks bezoeken aan de Westeuropese
hoofdsteden. Hierop reageerden de Russen positief en kondigden in januari 1960
aan dat een derde van het Sovjetleger zou worden gedemobiliseerd. In
overeenstemming met wat in Camp David was afgesproken, scheen nu de weg naar
een nieuwe topconferentie vrij te zijn. De Grote Vier kwamen overeen dat deze in
mei 1960 te Parijs zou worden gehouden. Zoals bekend mislukte zij voordat de
besprekingen konden worden aangevangen, niet vanwege het U-2-incident (1 mei
1960), maar door het feit dat de Chinezen tijdens Chroesjtsjovs bezoek op 25
september 1959 en daarna bij herhaling verklaarden dat zij geen internationale
overeenkomst zouden aanvaarden die zonder deelneming van Peking tot stand werd
gebracht. Chroesjtsjov had dus zijn vrijheid van handelen verloren. Hij kon zijn
Westpolitiek niet continueren zonder de eenheid van het communistische blok op
het spel te zetten.
Pas een jaar later werd de dialoog op topniveau voortgezet. Ondertussen bereikte
de spanning over Berlijn haar hoogtepunt6. Chroesjtsjov verklaarde voor de Verenigde
Naties dat de Sovjet-Unie militair sterk genoeg was om als antwoord op een
Amerikaanse agressie een vernietigende slag toe te brengen.
Naar mag worden verondersteld waren de Kremlinleiders vastbesloten een
normalisering van de Oost-West betrekkingen in Europa en in het bijzonder de
oplossing van het Duitse vraagstuk, zolang deze niet aan de belangen van de
Sovjet-Unie beantwoordden, uit te stellen. Gezien het feit dat de belangen van de
Westelijke mogendheden en die van de regering-Adenauer diametraal tegenover de
socialistische landen stonden, bleef slechts weinig ruimte over voor nieuwe politieke
initiatieven. Hierbij kwam dat de positie van de westelijke regeringen door
toenemende binnenlandse politieke te-

6

De ontmoeting tussen Chroesjtsjov en Kennedy in juni 1961 te Wenen was in een andere
geest dan die in Camp David. De president kreeg de indruk dat de Russen een atoomoorlog
wilden riskeren teneinde hun voorstel inzake ‘regeling’ van de kwestie Berlijn af te dwingen.
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genstellingen werd verzwakt. Zowel de Westeuropese regeringen als de oppositionele
partijen waren niet meer bereid, al was het maar wegens de steeds toenemende kosten
van bewapening, een politiek te voeren die als uiteindelijke doelstelling de beëindiging
van de confrontatie met de Sovjet-Unie ten gunste van de Verenigde Staten beoogde.
Het politieke denken werd over het algemeen gedomineerd door een defensieve
houding tegenover de ‘communistische uitdaging’. Men aanvaardde de status quo
en de verdeling van Europa in twee politieke en ideologische invloedssferen.

Berlijn-ultimatum en Cuba-crisis
De gematigde reactie van de westelijke mogendheden op de Berlijnse muur en enkele
weken later de Amerikaanse mededeling dat onderhandelingen met de Sovjet-Unie
over Berlijn medio september 1961 zouden plaatsvinden, gaven Chroesjtsjov de kans
zijn Berlijn-ultimatum stilzwijgend in te trekken. Een andere veronderstelling is, dat
de Russen dit ultimatum lieten vallen omdat zij erin slaagden de Sovjet invloed in
de onmiddellijke nabijheid van de Verenigde Staten uit te breiden7. De op 22 oktober
1962 uitgebroken Cuba-crisis werd gevolgd door een week van bijna ondraaglijke
spanning. Tenslotte zegevierde het gezond verstand. De Sovjet-Unie aanvaardde de
Amerikaanse blokkade. Chroesjtsjov wist zijn gezicht te redden met de bewering dat
hij een Amerikaanse invasie in Cuba had voorkomen. De diplomatieke nederlaag
van de Sovjet-Unie werd beperkt door het benadrukken van haar verantwoordelijkheid
voor de vrede. De Amerikanen maakten van hun overwinning ook niet een triomf
over de Sovjet-Unie. Enkele weken later liet Kennedy de Jupiterraketten uit Turkije
verwijderen8. Eén van de consequenties van de Cuba-crisis was dat Moskou,
Washington en Londen erin slaagden op 5 augustus 1963 een kernstop-akkoord te
ondertekenen. Wel verhinderde dit de Chinezen niet om op 15 oktober 1964 hun
eerste atoombom tot ontploffing te brengen, maar het was een manifestatie van de
gemeenschappelijke belangen van de supermogendheden en de stilzwijgende
erkenning van hun wereldwijde verantwoordelijkheid voor de handhaving van de
internationale status quo. Deze politiek werd ook door

7

8

Niet op de laatste plaats als gevolg van een reeks Amerikaanse politieke blunders kwam het
Castro-regime na januari 1961 in het vaarwater van de Sovjet-Unie terecht en in april 1961
werd Cuba als een socialistische staat geproclameerd.
Tijdens de Cuba-crisis werd in het blad van het Sovjet leger, Rode Ster, een artikel
gepubliceerd waarin een ruilhandel werd aangeboden. Als compensatie voor de ontmanteling
van de Sovjetraketten in Cuba moesten de Amerikaanse raketten uit Turkije worden
verwijderd. (Geciteerd in Neues Deutschland, 28 oktober 1962). Kennedy wilde echter van
een ruilhandel niets weten en eiste onvoorwaardelijke verwijdering van de Russische raketten
uit Cuba. Vermoedelijk na een stormachtige zitting van het partijpresidium werd toen besloten
van een krachtmeting met de Verenigde Staten af te zien.
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Brezjnev en Kosygin consequent voortgezet. De veronderstelling is dus onjuist dat
Chroesjtsjov op 15 oktober 1964 ten val gebracht werd, omdat hij in oktober 1962
gecapituleerd had voor het ‘Amerikaanse imperialisme’. Wel heeft de Cuba-crisis
de discrepantie belicht tussen het ‘revolutionaire internationalisme’ en de belangen
van de Sovjet-Unie als supermogendheid. Onder deze omstandigheid waren de
Kremlinleiders gedwongen hun buitenlandse politiek nog duidelijker dan in het
verleden van de doelstellingen van de communistische wereldbeweging te scheiden.
Vergeleken met het Stalin-tijdperk waren de problemen die Chroesjtsjov op het
terrein van de buitenlandse politiek moest oplossen, veel gecompliceerder. Bij zijn
streven naar ontspanning ontmoette hij niet alleen in het Partijpresidium, maar ook
daarbuiten hevig verzet. Het staat in ieder geval vast dat hij door middel van de
bijeenroeping van de communistische wereldconferentie een poging wilde doen om
zijn ontspanningspolitiek door de belangrijkste communistische partijen te laten
goedkeuren. Intussen vertoonde ook het socialistische blok ontbindingsverschijnselen.
Na de afval van Joegoslavië in 1948 en Albanië in 1962 kwamen er vanaf 1964
moeilijkheden met Roemenië.

Nieuwe leiders in het Kremlin
Brezjnev en Kosygin introduceerden in het Kremlin een nuchtere en zakelijke manier
van werken. Zij concipieerden in 1965 ook een nieuwe binnenen buitenlandse politiek,
een middenweg tussen de politiek van Stalin en die van Chroesjtsjov. De val van
Chroesjtsjov markeerde nog meer dan de Cuba-crisis het einde van de naoorlogse
periode. Met Brezjnev en Kosygin begon een nieuw tijdperk. Naar alle
waarschijnlijkheid was Chroesjtsjov tijdens het XXe, XXIe en XXIIe Congres van
de Partij gedwongen om de autoriteit van Stalin te vernietigen, enerzijds om de zijne
op te kunnen bouwen en anderzijds om zijn binnen- en buitenlandse politiek te kunnen
rechtvaardigen. Voor zijn opvolgers was het Stalinisme niets meer dan een
noodzakelijke episode in het ontwikkelingsproces van de Sovjet-Unie.
Brezjnev en Kosygin wilden aanvankelijk ook de betrekkingen met de Chinese
leiders verbeteren. Na hun machtsaanvaarding op 14 oktober 1964 werd gedurende
enkele weken in de propagandaoorlog tussen Moskou en Peking gepauzeerd. Maar
al gauw verkondigden de Chinezen dat de nieuwe Kremlinleiders de revisionistische
en grootmachts-chauvinistische politiek van Chroesjtsjov continueerden. De gehele
Sovjet binnen- en buitenlandse politiek werd als neo-kapitalistisch en imperialistisch
gebrandmerkt. Intussen was ook een Amerikaans-Russisch bipolair machtsevenwicht
tot stand gekomen, zodat betreffende verschillende internationale vraagstuk-

Streven. Jaargang 26

64
ken tussen Moskou en Washington een stilzwijgende overeenstemming viel waar te
nemen9. Tegelijkertijd raakten de Amerikanen in toenemende mate geïrriteerd omdat
hun plannen voor de ‘modernisering’ van het Atlantische defensiesysteem bij
herhaling door de Franse en Westduitse regeringen werden getorpedeerd. In de
Westeuropese hoofdsteden kreeg men de indruk dat de Amerikanen meer behoefte
hadden aan een dialoog met de Russen dan aan een arrangement met hun
bondgenoten10. Daar staat tegenover dat een coördinatie van de politiek van de
Westelijke landen tegenover het Sovjet blok noodzakelijk was, omdat de Russen niet
bereid waren de hooggestemde verwachtingen met betrekking tot de
ontspanningspolitiek te honoreren. Zij zagen namelijk in dat de positie van de
Sovjet-Unie als dominerende mogendheid gedurende de naoorlogse jaren slechts
weinig was veranderd, terwijl het Westen in de jaren zestig meer dan ooit bereid was
de Russische voorwaarden met betrekking tot de normalisering van de
Oost-West-betrekkingen in zekere mate te aanvaarden.

Conferentie in Karlovy Vary
Na 1965 waren de Sovjet defensieuitgaven snel gestegen. Tevens werd het proces
van destalinisatie geleidelijk aan gestopt en de ideologische controle werd op alle
gebieden van het Sovjet leven versterkt. Deze interne verharding had een directe
uitwerking op de buitenlandse politiek op een moment dat in het Westen werd
verondersteld dat in de Amerikaanse en de Russische politiek zich parallelle
ontwikkelingen manifesteerden. De Amerikanen waren niet in staat de oorlog in
Vietnam te winnen, terwijl de Russen schijnbaar machteloos de desintegratie van
het Sovjet blok moesten aanzien.
Op de conferentie van de Europese communistische partijen in Karlovy Vary
werden de Verenigde Staten als de agressieve imperialistische mogendheid
gebrandmerkt, maar werd ook een plan gelanceerd voor een Europees
Veiligheidssysteem, dat de NATO en het Warschaupact moest vervangen en waarvan
de handhaving gegarandeerd zou worden door de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten
en de overige Europese landen. Dit plan werd in het Westen als een van de
instrumenten tot sanctionering van de Sovjet hegemonie over Europa beschouwd.

9

10

Na de ondertekening van het kernstopakkoord probeerden beide mogendheden, weliswaar
zonder succes, de toestemming van de overige landen voor een niet-verspreiding van de
atoomwapens af te dwingen.
Onder deze omstandigheden onttrok de Gaulle alle Franse strijdkrachten aan het
gemeenschappelijk defensiesysteem van de NATO. Hiermee hoopte hij een einde te maken
aan het Amerikaanse protectoraat over Europa benevens de verdediging van Frankrijk veilig
te stellen.
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Zesdaagse oorlog
In de jaren zestig nam de Sovjet invloed in het Midden-Oosten aanzienlijk toe. De
Russen waren echter niet in staat de activiteiten van nun nieuwe Arabische vrienden
op adequate wijze te controleren. Alhoewel de nederlaag van de Arabieren in de
‘zesdaagse oorlog’ geen vermindering van de Russische invloed in het Midden-Oosten
tot gevolg had, waren de uitwerkingen ervan in Europa des te onaangenamer. De
pro-Arabische Russische politiek was bij de Europese communisten allerminst
populair en men verheugde zich, vooral in Oost-Europa, dat de Sovjet-Unie, zij het
indirect, een nederlaag had geleden.
Als gevolg van de politieke tegenslagen nam de invloed van diegenen in het
Kremlin toe die een meer militant binnen- en buitenlands beleid voorstonden.
Onmiddellijk na de ‘zesdaagse oorlog’ bracht Kosygin een bezoek aan de Verenigde
Staten. Zijn gesprekken met Johnson in Glassboro verliepen echter zonder
noemenswaardig resultaat. Alhoewel de verstandhouding ter vermijding van elke
vorm van directe confrontatie bleef voortbestaan, waren noch de Russen in staat de
Amerikanen in de kwestie Vietnam te helpen, noch slaagden de Amerikanen erin
door middel van een vermindering van de Russische invloed in het Midden-Oosten
een politieke regeling tussen Israël en de Arabische staten af te dwingen.
Naar aanleiding van de uitbreiding van het Amerikaanse engagement in
Zuidoost-Azië na 1965 veranderde het machtsevenwicht in Europa ten gunste van
de Sovjet-Unie. Tot groot geluk van de Westeuropese regeringen hadden de Russen
er geen belang bij om van deze situatie te profiteren. Want de crisis in het
Midden-Oosten en de gevolgen daarvan in Oost-Europa dwongen de Kremlinleiders
om hun West-politiek opnieuw te herzien.

Tsjechoslowaakse crisis
De tijdens de jaren zestig gevoerde discussies over de ontspanning tussen Oost en
West en de uitwerking daarvan op lange termijn waren op de veronderstelling
gebaseerd dat de interne situatie binnen de blokken tamelijk stabiel was. Politieke
waarnemers voorspelden ‘het einde van de ideologie’ en de totstandkoming van een
technocratische maatschappij. Weliswaar bestonden nog meningsverschillen over
prioriteiten, over instrumenten en wegen voor de uitvoering van een bepaald politiek
beleid, maar de consensus was groter dan ooit tevoren. Maar plotseling gebeurden
er vreemde dingen. Tot grote verrassing van de ‘zwijgende meerderheid’ werd de
‘Erschöpfung aller Ideologie’ door de studentenrevoluties van 1967 en 1968 ‘in
Frage’ gesteld.
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Het proces van politieke, economische en sociale modernisering in Tsjecho-Slowakije
viel ongelukkigerwijze samen met een tijdelijke verharding van de Sovjet binnenen buitenlandse politiek en was vennoedelijk daarom een provocatie in de ogen van
de Kremlinleiders. De Russen waren er zeker van dat de invasie in Tsjecho-Slowakije
de kloof binnen het communistische blok zou verdiepen en tevens de westelijke
staten zou alarmeren. De bezoeken van Tito en Ceausescu medio augustus 1968 aan
Praag werden echter door de Russen geïnterpreteerd als pogingen tot vorming van
een revisionistisch blok. Nadat de storm voorbij was, lanceerden de Kremlinleiders
een diplomatieke campagne die de westelijke landen moest overtuigen dat de invasie
in Tsjecho-Slowakije een normalisering van de Oost-West betrekkingen niet in de
weg stond.
Samenvattend mag worden gesteld dat de Russen sinds 1955 de Europese
NATO-bondgenoten hebben getracht ervan te overtuigen dat er geen Sovjet militaire
bedreiging bestond en dat de handhaving van de NATO een werkelijke ontspanning
verhinderde. Terwijl de Russen een desintegratie van het westelijke defensiesysteem
ten doel stelden, waren zij niet bereid een dergelijke evolutie in het Sovjet blok te
dulden.
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Politiek Overzicht
België
C.V.P. Congres
Van 6 tot 8 oktober congresseert de Christelijke Volkspartij (CVP). Velen hadden
verwacht dat de nieuwe voorzitter Wilfried Martens de gepretendeerde vernieuwing
in de CVP tot uiting zou brengen via een programma-congres. Dat is niet het geval.
Herhaaldelijk heeft Martens verklaard dat het vorige congres te Kortrijk duidelijk
blijk heeft gegeven van inhoudelijke vernieuwing, en dat hij zich tot taak stelt de
papieren resoluties in werkelijkheid om te zetten.
Op dit ogenblik wordt alle aandacht gericht op de partijorganisatie. De CVP heeft
de laatste jaren voortdurend terrein verloren. Binnenskamers wordt aangenomen dat
dat ook wel eens zou kunnen liggen aan een gebrekkige partijorganisatie. In de mate
dat hervormingen van partijstructuren politiek boeiend zijn, kunnen twee elementen
worden aangehaald. De vernieuwde partijstructuur volgt de niveaus van de
staatsstructuur zoals een groep in de CVP die droomt: gemeente, federatie,
arrondissement, provincie, gewest Vlaanderen. Op het niveau van de provincie is de
structuur onvolledig (alleen overleg). De bedoeling is klaarblijkelijk dit niveau te
kunnen afschaffen en te vervangen door de grote federatie. Op nationaal vlak is een
overlegorgaan voorzien tussen de (uitvoerende) bureaus van CVP en PSC. Dit orgaan
benoemt een voorzitter en een nationaal secretaris, mits goedkeuring van de partijraden
van CVP en PSC. De beide jonge partijvoorzitters vertonen de neiging om de functie
van de nationale ‘overkoepelende’ voorzitter zoveel mogelijk uit te hollen. Als zij
dat gedaan krijgen, dan zou de enige bevoegdheid van de nationale voorzitter zijn,
hen bij elkaar te brengen. De ouderen in de CVP-PSC kunnen dit echter moeilijk
nemen. Ze vrezen de steeds verdergaande splitsing tussen CVP en PSC, die er
hoogstwaarschijnlijk toe zal leiden dat elk een eigen politiek zal willen voeren. Zal
het dan nog mogelijk zijn de CVP-PSC als één partij te doen voorkomen bij de
regeringsvorming? De BSP schijnt genoegen te beleven aan deze evolutie in de
CVP-PSC. Vermoedelijk zal de socialistische partij de verkiezingen (weer eens
verwacht tegen het einde van het jaar) ingaan onder het teken van de éne, en ook
enige, nationale partij. Dat daaruit de eis zal volgen, het eerste ministerschap
toegekend te krijgen, is evident.
Een tweede opmerkelijk element in de voorgestelde hervorming is, dat gepoogd
wordt een rechtstreekse band tot stand te brengen tussen basis en top. Dit komt
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o.m. tot uiting in de samenstelling van het congres, waar elke plaatselijke afdeling
(niveau gemeente) haar vertegenwoordigers naartoe zendt. De bedoeling is dat de
nationale partijorganisatie haar militanten op plaatselijk vlak rechtstreeks kan bereiken
en pogen te interesseren.
Het voornaamste gebeuren van dit congres zal echter vermoedelijk op het podium
weinig tot uiting komen. Steeds meer mensen beginnen in te zien dat de
staatshervorming die door de jongste grondwetsherziening werd voortgebracht,
weinig overtuigend is. Ze is ingewikkeld en onoverzichtelijk. Een reeks organismen
worden bijgemaakt en geen enkele afgeschaft. Men mag gerust zeggen dat het een
warboel is. Links en rechts beginnen stemmen op te gaan om het allemaal over te
doen, maar deze keer uitgaande van één globale visie op het geheel. In De Standaard
lanceerde Manu Ruys (met Wilfried Martens als souffleur?) de idee van een nationaal
pact: om te voorkomen dat de staatshervorming het resultaat is van ordinaire
touwtrekkerij vanuit partijbelang, moeten regeringspartijen en oppositie bij elkaar
gebracht worden buiten het parlement. Of deze procedure de creativiteit zal stimuleren,
blijft de grote vraag. In het verleden vormden dergelijke pacten de grote
pacifcatiemomenten in de Belgische politiek, die de krachtverhoudingen van een
bepaald ogenblik in een concreet probleem bevroren.
Het voorstel dat in de CVP circuleert, onderscheidt volgende beleidsniveaus: de grote
gemeente (in de meeste gevallen tot stand gebracht door de fusie van enkele
gemeenten), de subgewesten (grote federaties of kleinere provincies), het Vlaamse
en Waalse gewest en het hoofdstedelijk gewest Brussel met de 19 gemeenten, het
nationale niveau. De Kamer van Volksvertegenwoordigers zou bevoegd zijn op
nationaal vlak, terwijl de senaat het wetgevend organisme der gewesten zou worden
(als senator zou men verkiesbaar zijn vanaf 25 jaar). Voor de gewesten zou er slechts
één wetgevend organisme zijn, met een eigen uitvoerend college waartoe de
staatssecretarissen behoren. De verschillende beleidsinstellingen zouden elk op hun
niveau eigen financiële middelen verwerven, wat hun autonomie t.o.v. het hogere
niveau moet waarborgen.
Deze visie stuit op grote weerstand. Een massa mandatarissen uit de provincies,
arrondissementen en kleinere gemeenten voelt er niets voor ‘afgeschaft’ te worden.
Zij vergt bovendien een nieuwe grondwetsherziening. Indien de CVP zich op dit
ogenblik op haar congres voorstander van zulk plan zou verklaren, dan wordt de
regering in een onmogelijke positie gebracht, aangezien ze juist nu druk bezig is met
de uitvoering van de vorige grondwetsherziening. En hoe zal de BSP reageren,
wanneer de regeringspartner haar publiek een nieuw kant-en-klaar plan onder de
neus duwt?
Er is dan ook veel kans dat op het CVP-congres enkel een voorronde opgevoerd
zal worden, beperkt tot het bekende lossen van proefballonnetjes. Het grote probleem
gaat dan worden, hoe de uitvoering van de huidige staatshervorming kan kaderen in
het concept dat jonge politici in het achterhoofd hebben voor de toekomst.
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Schoolpact-Gemeenschapsschool
De besprekingen tussen de partners van het in 1958 gesloten schoolpact zijn volop
aan de gang. In de onderhandelingsmappen liggen de grieven uit het verleden, zowel
van de zijde van het Vrij als van het Officieel Onderwijs. Dit zijn hoofdzakelijk de
discriminaties inzake de betoelaging van de scholenbouw aan de ene kant en de nog
steeds niet uitgevoerde beloften van inplanting van officiële scholen aan de andere
kant. De discussie wordt vanuit de beide inrichtende machten nog steeds gestuwd in
de richting van de verdere versterking van twee verzuilde netten. Zij pogen beiden
vooral nieuwe financiële kracht en autoriteit uit de herziening te putten. Zij vinden
vooral bondgenoten bij de oudere politici en de meeste katholieke kranten, die niet
akkoord gaan met de nieuwe ideeën over het neerhalen van de zuilen en het onttrekken
van de school aan de partijpolitiek in een optiek van pedagogische vernieuwing en
democratisch beheer.
Toch hebben deze nieuwe ideeën de laatste jaren duidelijk veld gewonnen in alle
partijen en groepen die zich voor het onderwijs interesseren en reeds eerder bespraken
wij in dit overzicht de standpunten van pressiegroepen en partijen.
Het experiment van de gemeenschapsschool staat ingeschreven in het regeerakkoord
en dit verstrekt een vrijbrief aan de jongere politici rond de tafel, - Minister Claes
(BSP), W. Martens en C. Nothomb (C.V.P. en P.S.C.), om ook over deze
gemeenschapsschool te onderhandelen. De idee van de autonomie van de plaatselijke
school - essentieel voor de open gemeenschapsschool - wint veld en de vraag naar
de inhoud, de feitelijke werking en de pedagogische verantwoording, die lang
ontbraken in de discussie, krijgt stilaan een antwoord in de geschriften van de
jongeren. In de loop van de maand september zal nog menige persverklaring het licht
zien. Nog is het eind van de discussie niet in zicht, maar er zijn enkele belangrijke
punten die de aandacht moeten trekken: 1) Zal men de onderhandeling kunnen
beperken tot een financieel compromis en zullen de twee netten elk een
scholenbouwfonds krijgen? Dit zal zeker moeilijkheden opleveren, daar de begroting
geen gelden heeft voorzien voor nieuwe uitgaven in uitvoering van de bespreking
van het schoolpact. Indien de onderhandeling zich tot een financieel compromis zal
beperken, dan is de verzuiling verstevigd en wordt de ideologische uitsplitsing van
de bevolking versterkt. En aangezien het katholieke onderwijs meer en meer in
handen komt van oudercomités die samengesteld zijn uit mensen van de burgerlijke
klasse, betekent dit voor de toekomst een nog sterker bevorderen van de eigen
burgerlijke belangen en dus een groter wordende culturele afstand met de
arbeiderskinderen die dergelijk onderwijs niet aankunnen.
2) Zo de steeds sterkere vraag naar een inhoudelijke aanpak van de
onderwijs-problematiek en de uitbouw van de plaatselijke autonomie invloed heeft
op de bespreking, dan moet men de toenadering van de netten organiseren en het
afbreken van de centrale macht voor regionale structuren met initiatiefrecht o.m.
inzake planning, rationalisatie en coördinatie van de plaatselijke
onderwijsvoorzieningen. Dit zou veronderstellen dat er maar één financieringsfonds
voor alle
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netten samen wordt opgericht en dat de bevoegdheden inzake onderwijs zouden
gedecentraliseerd worden. Bij deze voorwaarde wordt een evolutie op gang gebracht
naar een meer democratisch en open onderwijs met een grotere pedagogische
verscheidenheid en een losmaken van de ideologische en elitaire greep op de school.
3) Een derde mogelijkheid zou zijn dat bovendien een ernstig experiment met
gemeenschapsscholen zou worden opgezet. Vraag blijft dan nog welke inhoud men
aan deze nieuwe schoolvorm zal geven. Ofwel kan dit louter materieel beperkt blijven
tot het beheer van de gebouwen, en dan resulteert dit alles in een economische
rationalisatie van de uitgaven voor scholenbouw. Ofwel bedoelt men vooral een
pluralistische school voor vrijzinnigen en katholieken en beoogt men door een vroege
confrontatie met andersdenkenden de verdraagzaamheid tussen gelovigen en
vrijzinnigen te bevorderen. Ofwel ziet men het als een echte open
gemeenschapsschool, democratisch beheerd met pedagogisch nieuwe aanpak die de
creativiteit en de waardenoriëntatie van het onderwijs beklemtoont in een open
ontmoeting met het waardenpluralisme dat aanwezig is in de gemeenschap. Dit zou
het tijdperk van een inhoudelijk werkelijk vernieuwde onderwijspolitiek inluiden en
daar kijken velen naar uit.

Inkomens, belastingen en levensduurte
Zoals de meeste westerse landen kent ook België een groeiend probleem van inflatie.
Iedere burger ervaart dat de levensduurte zeer snel toeneemt. De begroting die de
regering traditioneel na de nodige rekenoefeningen samenstelde - zonder dat daarbij
een werkelijke prioriteitendiscussie ter sprake komt - is flink gestegen: van 366
miljard Fr. in 1972 tot 406 miljard (+ 10 miljard extra) voor 1973. Dit nadat in het
aanvankelijke cijfer van 451 miljard door de ministers Eyskens en Cools de schaar
werd gezet.
De nieuwste maatregelen om het deficit van de staatskas te verminderen, brachten
een verhoging van bepaalde BTW-tarieven mee die hoofdzakelijk uit de zak van de
verbruiker putten. De regering heeft met deze maatregel het feitelijke financieel
fiasco dat de BTW voor de staatskas geworden is, willen indijken. Ten overstaan
van de vroegere overdrachttaks, die nu in het kader van een Europese hervorming
vervangen werd door de BTW, voorziet men nu reeds een min-opbrengst van 100
miljard voor de periode van 1971-1975. Daarnaast komt er een verhoogde belasting
op de weggebruikers en een verhoging van het inschrijvingsgeld aan de universiteiten
tot 5000 Fr. - weliswaar met vrijstelling voor beursstudenten - en een verhoging op
de vennootschapsbelasting.
En toch verwacht iedereen nog dat in de nabije toekomst een algemene
belastingverhoging niet vermeden kan worden. Wanneer er gelden tekort zijn voor
de gemeenschapsuitgaven, dan moet men prioriteiten leggen in het politieke
programma dat men wil verwezenlijken. Wanneer er dan nog gelden bijgevonden
moeten worden, dan moet men deze ook daar halen waar ze te vinden zijn.
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Een studie van de werkgroep ‘Altematieve Economie Antwerpen’ (uitgave
Kultuurleven, Leuven), getiteld Inkomensverdeling in België, geeft in haar algemeen
besluit aan dat uit de berekende lonencurve en ginicoëfficiënten (kengetal als
aanduiding voor de graad van inkomensconcentratie) waarmee de
inkomensongelijkheid in België werd gemeten, alras bleek dat van de periode 1955
tot 1967 de inkomensverdeling verslechterde. Bovendien situeert de grootste
verschuiving zich na de belastinghervorming van 1963. Frappante cijfers in dit
verband tonen aan dat in 1967 bv. de rijkste 5% van de bevolking 23% van het totale
inkomen verdiende. Dat is evenveel als de armste 49%. Iedere aangifte van meer
dan 300.000 fr. hoort thuis bij die 5%.
In dit perspectief is ook de studie van Pierre Duvivier, die het C.R.I.S.P. onlangs
publiceerde en waarin hij de inkomens uit roerend bezit in het land bestudeert, een
niet te verwaarlozen bron van gegevens. Zij leert ons o.m. dat 45,7% van het Belgisch
roerend vermogen in handen is van renteniers en beheerders, die samen de leidende
economische klasse van het land vormen. Brussel blijft een centrum van rijkdom,
want bijna de helft van het nationaal roerend inkomen huist in Brussel bij de 37,4%
topmensen die daar wonen.
In een bespreking van deze studie in Links van 26 augustus 1972 haalt Marijke
Van Hemeldonck aan dat bij de 110 belastingaangiften boven de 10 miljoen de
francofoon een dikke 3 miljoen heeft als beheerder en bijna 12 miljoen uit onroerend
inkomen; de Vlaming heeft een dikke 7 miljoen als beheerder en slechts 5,7 miljoen
uit onroerend inkomen. Hieruit concludeert zij dat de centen nog altijd bij de
Franstalige bourgeoisie zitten, die uiteindelijk nog steeds de hele Belgische economie
controleert en meteen ook van op afstand de bloeiende Vlaamse ondernemingen. Dit
lijkt wel zo, althans wanneer men de buitenlandse greep der multinationalen buiten
beschouwing laat.
Een publikatie over het dienstjaar 1968 in het Statistisch Tijdschrift (1971, nrs.
7-8) geeft daarbij aansluitende gegevens: de gemiddelde inkomens die aan de
personenbelasting onderworpen zijn, bedragen bij een landsgemiddelde gelijkgesteld
aan 100: 94,3 voor Vlaanderen, 93,2 voor Wallonië en 148,5 voor Brussel-hoofdstad.
Ter informatie nog dit: de verdeling van de bevolking over de drie gebieden ziet er
als volgt uit: 56% Vlamingen, 32,9% Walen en 11,1% Brusselaars. Maar zullen deze
gegevens ook ingekeken worden bij de volgende politieke gebeurtenissen? Onder
meer ook bij het toespelen van financiële middelen aan de drie gewesten die de 107
quater in het leven zal roepen?
11-9-1972
Ward Bosmans en Rita Jolie-Mulier
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Forum
Vijf jaren Centraal Adviesbureau voor priesters en religieuzen
In de zestiger jaren is de katholieke kerk in Nederland een open kerk geworden in
velerlei opzichten. Veel plaatsen vallen open, velen gingen uit ambt en klooster, die
eens zulke gesloten bastions leken.
Bij het zoeken naar bevrijding werd advies gevraagd aan bovengenoemd bureau,
dat in de afgelopen vijf jaar honderden priesters en religieuzen heeft willen helpen
bij het maken van een overgang naar de open wereld, die hen niet altijd met open
armen ontving noch open plaatsen aanbood.
Na vijf jaar adviseren heeft het bureau, getuige het verslag dat zij geeft van het
eerste lustrum, openingen gemaakt naar de sociaal maatschappelijke sector van de
maatschappij en naar de kerkelijke beslissingscentra als commissies, raden, kapittels
en consulten. Dit geeft het bureau reden tot dankbaarheid over het bereikte en tevens
gelegenheid de vaak openlijk gehoorde vraag naar de werkelijke toekomstkansen,
dus ook van dit bureau, heel open te behandelen.
Immers het hoogtepunt (of was het een dieptepunt?) van de aantallen aangevraagde
hulpverleningen ligt al weer een paar jaar achter ons, zo blijkt uit de bijgevoegde
statistieken. Dat stelt uiteraard een vraag naar de wat donker wordende toekomst van
het uittreden uit klooster en ambt. Zijn kerk en klooster zo open geworden naar
buiten, dat deze openheid een leeglopen openbaart van binnenuit?
Het bureau wil nu haar werkterrein iets verleggen en open structuren, nu binnen
de kerk en het klooster, bevorderen, teneinde al de open mensen die nog voorradig
zijn te behouden en zelfs degenen die zijn uitgetreden opnieuw te laten functioneren.
In de toekomst dus ook hulp die gericht is op het niet meer openlijke uittreden?
Dat is een nieuwe opzet waaraan bezorgde kerkelijke overheden niet achteloos voorbij
zullen gaan, geïnteresseerd als deze zijn in het binden wat tot ontbinding dreigt over
te gaan.
Dit laatste is trouwens een problematiek die men ook vindt bij degenen die de
afgelopen vijf jaar om hulp en advies vroegen. Binding aan anderen is een kernthema
in de motivatie tot uittreden. ‘Voor zeer velen speelt het verlangen naar een
persoonlijke, affektieve en sexuele relatie’ een rol, zo staat het in het verslag. En
degenen die in het ambt staan, krijgen weinig bevestiging van de kant van de
gelovigen, die nog niet zo een ‘echte vernieuwing kunnen volgen en dragen’.
En in het klooster wordt ‘een gebrek aan gezamenlijk gedragen en beleefde
religieuze inspiratie, onvermogen tot affektieve bindingen en uitingen’ een oorzaak
van het uitelkaarvallen van congregatie of orde genoemd.1

1

Vijf jaren Centraal Adviesbureau voor priesters en religieuzen. De Horstink, Amersfoort,
1972, 62 pp..
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Toch blijft de behoefte naar menselijke gebondenheid iets dubbelzinnigs hebben als
tegelijk hiermee een verlangen naar vrijheid ten opzichte van de bestaande
kloosterlijke of parochiële gemeenschap samengaat. Zoals ook een kritische
waakzaamheid ten opzichte van het verdrukkende systeem gepaard gaat met een
tegelijk aanwezige waardering voor de ‘investeringen van menselijkheid’ wanneer
er hulp wordt geboden. Een helderder zicht op deze ervaren en uitgesproken
dubbelzinnigheid krijgt men als men ziet hoe deze vragen gecentreerd staan rond de
eigenlijke vraag naar de aard van een godsdienstige binding, zoals die bv. in de
kloostergeloften of het celibaat gestalte krijgt. Immers wat bindt nu de priester aan
zijn gelovigen als een herder voor de kudde, wat houdt de contemplatieve zuster
binnen het slot, wat doet de pater in zijn orde blijven? Geeft men als antwoord dat
men zoeken wil naar een nieuwe leefgemeenschap, naar een kleine groep, terwijl
men net een groep, onvrij als men zich voelde, heeft verlaten, dan lijkt dat op het
opvullen van het ene gat door een ander.
Het rapport formuleert zelf de grondproblematiek, zij het wat zuinigjes, wanneer
het de voor velen open vraag uitdrukt in de constatering: ‘een levend kontakt met
God in Christus en in de wereld waarin Hij zich openbaart, is voor velen een
vraagstuk. Het heeft geen zin dit te verdoezelen’ (p. 8). Als milde eis wordt dan ook
naar voren gebracht: ‘langzamerhand zal een nieuwe religieuze ervaring gekweekt
moeten worden in een tijd die het moeilijker maakt, maar die ook weer nieuwe kansen
schept’.
Of het bureau deze kansen zal zien en benutten, blijft na lezing van het verslag
toch een open vraag. Weinig, al te weinig, staat in het verslag wat het bereiken van
deze gewenste religieuze ervaring voor degenen die om advies vragen gemakkelijker
zal maken. Ook wordt verder niet ingegaan op een manier om deze religieuze ervaring
verder aan te kweken. Zo'n ervaring zou overigens nog niet eens beslist nieuw hoeven
te zijn. Opnieuw een religieuze ervaring zou vaak al voldoende zijn. Een te lang open
houden van deze vraag naar spiritualiteit zal dan een tweede lustrum van het bureau
minder relevant maken. Geeft men immers adviezen zonder de grondvraag aan bod
te laten komen en urgent te stellen, dan loopt men het gevaar dat men de mens niet
houdt bij zijn persoonlijke roeping. Een willen blijven binden aan het ambt en het
klooster zonder de religieuze vraag te stellen, levert het risico op dat vandaag de
structuren in de kerk worden bepaald door degenen voor wie morgen die kerk met
haar sombere toekomst toch een open vraag is geworden, of beter: gebleven.
Stelt men de geestelijke vragen te weinig centraal, dan zal een open kerk het lot
van veel kerkgebouwen niet worden onthouden: bij gebrek aan belangstelling zal
zo'n open kerk gesloten worden. Degenen die meenden er een onderdak te vinden,
zullen tot hun verrassing merken dat ze in de open lucht staan, al of niet in een kleine
groep, die dan een kennissenkring is geworden gebonden door het gezamenlijke
roomse verleden.
G. Wilkens

Filosoferen over techniek en ethiek
Sedert het einde van de vorige eeuw zijn er studies over de techniek verschenen
waarin tal van auteurs zich, instemmend of afwijzend, optimistisch of pessimistisch,
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hebben ingelaten met het verschijnsel dat aan onze eeuw zijn naam heeft gegeven.
De ingenieur-fitosoof Friedrich Dessauer heeft op het einde van zijn leven in zijn
Streit um die Technik (1956), een knappe reportage gegeven van al deze pro's en
contra's. Zijn literatuurlijst bevatte ruim 700 titels; later werd ze aangevuld door
Klaus Tuchel in Die Philosophie der Technik bei Fr. Dessauer (1964) en verder nog
door Werner Haverbeck in Das Ziel der Technik (1965). Alles tesamen méér dan
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1000 titels van overwegend op het Duitse taalgebied afgestemde publikaties. Als we
rekening houden met wat elders nog verschenen is, kan dit aantal gemakkelijk met
twee of drie vermenigvuldigd worden. Ook in het Nederlandse taalgebied bestaat er
een niet te misprijzen traditie van bezinning over de techniek, die door niemand
minder werd ingezet dan de politicus-denker Thorbecke, van wiens afsterven we dit
jaar de honderdste verjaardag gedenken. Zijn in 1830 geschreven studie over de
problemen van de techniek kan zelfs gelden als een wereldprimeur! Ook zijn er bij
ons naar verhouding veel ingenieurs en natuurwetenschapslui die zich filosoferend
met de techniek hebben beziggehouden. Namen als Korevaer, van Riessen, Tellegen,
van Leeuwen, van Melsen, Broeze, Dippel, Kwee Swan-Liat, de Beer e.a. hebben
in dit verband geschiedenis gemaakt.
Wie in dit koor zijn stem nog wil laten horen, moet dan wel echt iets oorspronkelijks
te verluiden hebben. De ingenieur-filosoof C.L.J. Schoenmakers heeft het gewaagd
met zijn doctoraatswerk Techniek en Ethiek1. Wat hij schrijft ‘geldt niet alleen voor
natuurwetenschappelijke en technische onderzoekers, maar ook voor politici, militaire
leiders, industriële leiders en eigenlijk voor de gehele menselijke gemeenschap’ (p.
118). Een omvangrijk publiek dus. Maar is zijn studie wel zo oorspronkelijk?
Oorspronkelijk is ze ongetwijfeld in ons taalgebied, waar ze werkelijk praktisch
exhaustief alle problemen van de techniek behandelt. Zo wordt er o.a. gesproken
over proletarisering, monotone routinearbeid en arbeidsvervreemding, centralisatie
van mensen in een industrieel verontreinigd milieu, standaardisatie van produkten
en verarming van keuzemogelijkheden, verkeersongevallen, geluidshinder, indiscrete
reclame en verkooppraktijken, inbreuk op privacy, vergiftigingsverschijnselen en
beschadiging van de genetische structuur door het gebruik van medicamenten en
drugs, overbevolking, verstoring van het natuurlijk milieu, plastic-verpakkingen,
civilisatieziekten, massificatie, nivellering van geestelijke prestaties, een
materialistische op comfort ingestelde levenswijze, geheimhouding om commerciële
en militaire redenen, oorlogvoering, bewapeningswedloop, revolutie. En over al deze
fenomenen wordt opvallend genuanceerd en wijs gesproken. Deze studie kan dus
een veilige gids worden genoemd voor allen die in ons huidig maatschappelijk bestel
staan en daarbinnen met problemen van de techniek worstelen. Ik zie geen probleem
dat de auteur ontgaan is, tenzij... het probleem van de techniek zelf.
Hij bevindt zich daarmee in goed gezelschap, want ook de Club van Rome is
gebiologeerd door de problemen van de techniek, zoals ik het uit de mond van haar
Nederlandse vertegenwoordiger, Prof. Bötcher, versta: ‘Door het ene probleem op
te lossen komen steeds weer andere problemen te voorschijn en het lijdt geen twijfel
dat we ergens vastlopen. Kunnen we niet voorkomen dat de zaken gereguleerd worden
door de klassieke natuurlijke systemen, door rampen variërend van epidemieën tot
het omkomen in eigen vuil, dan moeten we planmatig in alle vitale sectoren tegelijk
ingrijpen’. (De Tijd, 25 febr. 1972). Dit is waarschijnlijk ook de filosofie die de
meesten van onze afgevaardigden op de Stockholmse milieuconferentie van de
Verenigde Naties in juni jl. heeft geleid.
Waarom durf ik dan toch stellen dat het probleem van de techniek zelf hier
ontoereikend en dus niet oorspronkelijk genoeg wordt behandeld? Juist is toch dat
de techniek aanvankelijk verschijnt ‘als een nogal onsamenhangende massa “dingen”
1

C.L.J. Schoenmakers, Techniek en Ethiek, in de reeks ‘Filosofie en Kultuur’, Nederlandse
Boekhandel, Antwerpen / Utrecht, 1971, 251 pp., 225 Fr.
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waarmee iets gedaan kan worden’ (p. 10). Juist is ook dat daaruit niet volgt dat de
techniek op zichzelf ethisch neutraal of indifferent is en pas ethisch goed of kwaad
wordt al naargelang de intentie van de concrete daad waarin deze dingen voor een
doel ge-
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bruikt worden. De techniek zelf heeft ‘recht op erkenning als menselijke bezigheid
van grote waarde voor het bestaan en de ontplooiing der mensheid’ (p. 39). Juist is
verder dat deze techniek een geheel van menselijk handelen is (p. 42) en preciezer
nog: een aspect van het menselijk handelen, gebaseerd op kennis en inzicht in
natuurprocessen, gericht op het hanteren van natuurdeterminismen ten behoeve van
menselijke doelen (p. 45). Juist is tenslotte dat de techniek niet losgedacht mag
worden van de economie en dat ze wegens haar autonomie geen louter deel is van
de cultuur (p. 51). Maar wat juist is hoeft daarom nog niet helemáál waar te zijn. Het
is op grond van tal van studies uit de laatste decennia toch niet helemaal meer waar
te maken, dat de techniek slechts toegepaste natuurwetenschap zou zijn. Ze is dit
inderdaad óók, maar tevens is ze méér dan dat. Voorzover de techniek toegepaste
natuurwetenschap is, gelden alle oplossingen die in Schoenmakers' studie aan de
problemen van de techniek toegereikt worden en kunnen we met de auteur tegen
Marcuse zeggen dat de techniek geen dingen of mensen overheerst, maar juist een
humaniseren van de dingen is (p. 173-174). Dan zijn de problemen van de techniek
niet te wijten aan de technische media, maar aan de mens die ze hanteert (p. 70). Dan
worden de problemen van de techniek opgelost door haar van een nog primitief
stadium te verheffen tot een meer ontwikkelde kennis en kunde. Voorzover deze
problemen niet te herleiden zijn tot schadelijke bijwerkingen als een gevolg van onze
kortzichtigheid, maar werkelijk berusten op een misbruik van de technische dingen
door de mens, moet dit opgeheven worden door een bezinning op de menselijke
doeleinden en door een democratische inspraak in het beleid op elk niveau van het
maatschappelijke leven.
De fundamentele stelling van de auteur lijkt me dan ook zo te luiden: Voor de
oplossing van de problemen van de techniek is de opleiding en inschakeling van
deskundigen en specialisten volstrekt noodzakelijk (p. 80), maar als tegengewicht is
een democratisering van het beleid gewenst (p. 181 e.v.). Op dit niveau van de
oplossingen kunnen er echter al ernstige vragen rijzen: wat betekent de inspraak van
leken in het spreken van deskundigen? Hoe kan een politicus als een vermiddelende
instantie fungeren als hij door zijn uiteraard beperkt weten en door zijn teveel aan
werk het contact met de top en de basis van het technisch bestel verliest? Hoe geraken
we uit het slop als ook hier geldt: ‘tot wat men niet kan is men niet verplicht’ (p.
61)?
We kunnen in ieder geval de techniek zelf radicaler of oorspronkelijker trachten te
begrijpen als die grondverhouding van de mens tot de natuur waardoor hij, om zich
te realiseren, pas secundair instrumenten schept, produkten voortbrengt en
industrieel-economisch tewerkgaat. Hét radicale probleem van de techniek is de
technische grondhouding zelf, die zich manifesteert als een onvoorwaardelijke wil
tot natuurbeheersing. Voorzover die wil immers slechts bedacht is op het berekenend
objectiveren van alles wat is, blijft hij geketend aan de technisch verzakelijkte natuur
en blijft hij blind voor die andere grondhouding tot alles wat is, waarin het erop aan
komt vóór elke technisch-wetenschappelijke zingeving aan de wereld der dingen
open te staan voor het ontvangen van de eigenlijke zin van het menselijk bestaan.
Hét radicale probleem is, dat de zich opdringende technische visie op alles wat is,
niet anders dan kortzichtig kan zijn, zodat de wereld als een technisch bestel of de
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techniek als ‘mensenwerk in alle opzichten’, zoals de auteur herhaaldelijk stelt, geen
toereikende speelruimte kan verschaffen voor het eigen vrije wezen van de mens.
De hypertrofie van het technisch-wetenschappelijk handelen, dat planmatig in alle
vitale sectoren tegelijk wil ingrijpen (cfr. Bötcher), dreigt te leiden tot de desintegratie
van wat het juist wil redden.
Ik pleit hier niet voor een afwijzen van de techniek, maar voor een radicalisering
van haar problematiek. De oplossing daarvan ligt zeker ook op het ni-
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veau van de technisch-wetenschappelijke aanpak van de problemen. ‘Ook’, d.w.z.
niet uitsluitend. De radicale oplossing van het probleem van de techniek zal gezocht
moeten worden in het aanvaarden van de beperkte geldigheid van wat de techniek
als waar, werkelijk en zinvol kan ontdekken. Het kernprobleem waarmee we dan te
maken hebben, is het paternalisme van de deskundigheid in een socio-economisch
systeem dat zo georganiseerd is, dat het met duizenden banden aan die deskundigheid
vastzit: de deskundigheid als de meedogenloze eis van een steeds grotere efficiency,
steeds meer orde, een steeds omvangrijker rationele controle. Met Theodore Roszak,
aan wie we deze laatste zin ontlenen2, zijn we voorstander van het ontstaan van een
belangrijke nieuwe cultuur, die het verdient zorgvuldig begrepen te worden en dit
niet alleen wegens de omvang van de bevolking die ze potentieel omvat, maar vooral
om reden van de intrinsieke waarde van wat de jeugd van de tegen-cultuur láát
gebeuren. Daarin komt niet alleen dat spectaculaire verzet tot uiting tegen de zgn.
alleenzaligmakende technische en industriële waarden, maar ook de openheid voor
andere en betere mogelijkheden van een menselijk bestaan dat gedragen wordt door
een personalistisch gemeenschapsgevoel.
Een eigentijdse filosofie van de techniek moet zich inlaten met het werkelijke
probleem van de techniek: dat van haar vooronderstellingen. Wie deze zonder meer
aanvaardt, begaat de zonde van een verminderd menselijk bestaan. In de plaats van
een filosoferen over techniek en ethiek moet de wijsgerige vraag komen naar wat
techniek eigenlijk is: een uitdaging van de natuur ongetwijfeld, maar ook een uitdaging
van de mens. Dan is de techniek dus toch niet uitsluitend mensenwerk?
Harry Berghs

Homoseksualiteit in de Nederlandse literatuur
In opdracht van de uitgeverij Manteau heeft de romanschrijver Adriaan Venema een
zeventigtal auteurs en bijna tweehonderd fragmenten proza en gedichten uit de
Nederlandse literatuur gebloemleesd om aan te tonen dat de homoseksualiteit daar
niet pas in de laatste tien jaren opgedoken is, maar er altijd in aanwezig is geweest1.
De appreciatie van homo-erotische poëzie en proza is wel geëvolueerd in de loop
der jaren alsook de status van de homofiele auteur. Een duidelijk voorbeeld daarvan
vinden we o.m. in de afstand tussen de jury-uitspraak voor de Van der Hoogtprijs
1949, toegekend aan Anna Blaman, en het rapport van de jury van de P.C. Hooftprijs,
in 1968 toegekend aan G.K. van het Reve. In de eerste uitspraak kan men lezen dat
de jury ‘eerst na het overwinnen van een zekere aarzeling tot haar besluit is
overgegaan. Ook zij zag wel enig bezwaar in de op de spits gedreven eenzijdigheid
van het door Anna Blaman gestelde probleem, waarbij aan de volheid van het leven
misschien te weinig recht wordt gedaan’. Twintig jaar later zal een andere jury de
homoseksualiteit van de auteur G.K. van het Reve niet meer bezwaarlijk achten. Het
is jammer dat Venema dit stuk niet opgenomen heeft, omdat het gewijzigd klimaat
2

1

Theodore Roszak, Opkomst van een tegencultuur. Bespiegelingen over de technocratische
maatschappij en haar jeugdige bestrijders, Meulenhoff, Amsterdam, 1972, pp. 25, 27 en 40.
Cf. De opkomst van een tegencultuur in dit nummer, pp. 27-35.
Adriaan Venema, Homoseksualiteit in de Nederlandse literatuur, Paris - Manteau, 1972,
205 pp., 195 F.
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t.a.v. de homofilie er duidelijk in naar voren komt. Van underground naar officiële
erkenning, zo zou men de hele evolutie kunnen karakteriseren.
Toch is het probleem van de discriminatie van de homofiel nog altijd reëel. In De
Nieuwe Linie van 14 okt. 1967 stelde Ben Bos in een interview met de schrijfster
Andreas Burnier de vraag: ‘Wordt u als homofiel gediscrimineerd?’
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Het antwoord luidde: ‘De discriminatie hangt enorm af van de sociale laag waarin
je zit. Wanneer je een kunstenaar bent of een gespecialiseerd wetenschapper dan zit
je in een laag van acceptatie. Ik heb er dus geen last van’. De implicaties van dit
antwoord zijn evenwel duidelijk.
Bij de samenstelling van zijn overzicht is Venema impulsief en associatief te werk
gegaan, totaal systeemloos. Hij vond het alleen noodzakelijk ‘om door een veelheid
aan fragmenten van verschillende Nederlandse schrijvers aan te tonen welke invloed
de homo-erotiek op de Nederlandse literatuur heeft gehad, een invloed waarvan de
meeste mensen niets weten’ (p. 30). Venema wil het dus duidelijk hebben van een
grote hoeveelheid materiaal eerder dan van een grondige analyse: Dit is duidelijk
geen boek voor literatuurvorsers (...) mensen die niet gelukkig zijn als niet elke alinea
een bundel literatuurverwijzingen oplevert. (...) Dit boek is bestemd voor gewone
lezers' (p. 167). De auteur wenst dat de gewone lezer - wie dat ook mag zijn - zich
zou realiseren dat hij in de literatuur vaak onbewust te doen heeft met dat menselijke
feit van de homoseksualiteit, waarmee hij in het dagelijks leven vaak nog zo moeilijk
overweg kan.
Venema verstaat homoseksualiteit zeer ruim, ook elke vorm van louter op het ik
afgestemde seksualiteit wordt als zodanig betiteld. Verder stelt hij zonder meer dat
elke vriendschap per se homoerotisch gekleurd is. ‘Het zich prettig voelen met een
stel mannen in een café, ver van de “wijvenpraat”, een aanbidding van de sport, het
vertederd kunnen praten over “Cruyffie”, het ontroerd kijken naar elkaar omhelzende
voetballers, het elkaar stompen van twee goeie vrienden, mijn god, waar praten we
toch over’ (p. 172).
Zoals het m.i. duidelijk is dat geen enkele psycho-analyst in alle telegraafpalen
penissymbolen ziet, zo hoeft in elke vriendschappelijke relatie ook niet per se een
homoseksuele component aanwezig te zijn. Eenzelfde ongenuanceerdheid vind ik
in Venema's stelling dat ‘het homo-erotisch element in de jeugdstrip zo duidelijk
aanwijsbaar is, dat we mogen concluderen, dat de jonge lezer in zijn erotische
gevoelens voor de jongen naast hem in de schoolbank wordt gestimuleerd’ (p. 111).
Bewijsmateriaal zijn de vele vriendenparen in de jeugdstrips (terwijl er nooit vrouwen
in de omgeving zijn) zoals: Robbedoes en Kwabbernoot, Kuifje en Haddock, Olie
B. Bommel en Tom Poes, Asterix en Obelix, De Baard en de Kale, Mickey en Donald.
Maar studio Vandersteen tekent toch ook stripverhalen met Suske en Wiske, Lambik
en Sidonie, het Safari-duo Sam en Ellen, Johan, De Rode Ridder en de vele
jonkvrouwen die hij moet verlossen. Al te vlugge generaliseringen en reductie van
een fenomeen tot een ander leiden gemakkelijk tot eenzijdige en zelfs onjuiste
interpretaties. In dezelfde zin kan kritiek geleverd worden op het door Venema
gebruikte criterium bij de keuze van sommige fragmenten: als een gedicht of een
prozastuk op hem een homo-erotische uitwerking heeft, dan is dat gedicht of dat stuk
ipso facto homo-erotisch!
Anderzijds komt Venema terecht krachtig op voor het onderscheid tussen vorm
en vent. Interessant zijn ook de redenen die hij aangeeft waarom het precies debuten
zijn die vaak homo-erotische tendensen vertonen. Naast het feit dat homoseksualiteit
thans goed in de markt ligt en dat bij literaire debutanten de afstand tussen de erotische
belevenissen uit de puberteit en het schrijversdebuut nog vrij kort is, beklemtoont
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hij de toegenomen openheid, die het mogelijk maakt dat de homo-erotische component
in de persoonlijkheid van een auteur niet langer onderdrukt dient te worden.
Ofschoon het boek van Venema omwille van zijn aanpak niet boven het
anekdotische uitstijgt en aan een aantal beperkingen onderhevig is, is het geschreven
met het enthousiasme van iemand die thans op de voorgrond mag plaatsen wat zolang
marginaal geweest is. Precies daarom kan het toch verhelderend zijn ‘voor alle aardige
mensen’ voor wie het is geschreven.
J. Gerits
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Studio Herman Teirlinck
De Studio Herman Teirlinck (Hoger Instituut voor Dramatische Kunst1) heeft met
een vreemd boek haar kwarteeuw bestaan herdacht. De niet gepagineerde bundel
bevat 203 foto's. Verder vind je er geen letter tekst in: geen titel, geen inleiding, geen
commentaar, geen technische gegevens. Alleen foto's: werkmomenten in de opleiding,
sfeerflitsen van de accomodatie, facetten van uitvoering. ‘Work in progress’. Kriskras
door elkaar, zonder enige chronologie Wie de acteurs zijn, welke stukken opgevoerd
worden, waar dat precies gebeurt, het staat er allemaal niet bij. Zo te zeggen: een
kaal boek.
Deze armoede is opzettelijk. Het Instituut mag dan wel de personencultus zelf in
zijn naam meevoeren, binnen de dagelijkse werking is die blijkbaar taboe. De
aspirant-acteur, onderweg naar de vakbeheersing, blijft als individu naamloos. De
groep samen-beeldende instrumenten primeert; het resultaat mag je waarnemen en
controleren. Het produkt wordt afgeleverd, de maker verdwijnt in het proces. Het
gaat om jonge mensen die bezig zijn met theater, met de langzame ontdekking van
figuur en spel, met het moeizame vinden van vorm en stijl die aan de groep en aan
de voorgenomen opdracht een zin verschaffen. En dat is inderdaad de bestaansreden
van de Studio.
De geschiedenis en ontwikkeling van de Studio worden in het boek verwaarloosd.
Het ontstaan als concrete hoop op gedegen vakmanschap, de gerichte improvisatie
om het initiatief tegen de concurrentie in waar te maken, de eigen inbreng van de
respectieve leiders (Herman Teirlinck, Fred Engelen, Fons Goris) met wisselende
esthetische en principiële perspectieven, de verschuivingen in de opvatting van stijl,
medium, intentie en engagement, dat vind je nergens expliciet terug. Alleen de
aandachtige analist of de intieme vertrouweling zullen in de bewust tijdeloze
verzameling iets terugvinden van de systematische basis, de ethische componenten
en het complex van spanning en verwachting. Maar dat alles zonder emfase, zonder
stemverheffing, zonder oogopslag. Het werk gaat door. Het geloof in het theater
leeft, ondanks alle crisiskreten. Studio's wat eigenzinnige manier van feestvieren
heeft dus toch wel enige betekenis.
En toch. Wie niet metterdaad de peripetieën van deze Studio heeft gevolgd, raakt
uit deze visuele informatie niet wijs. Ze is te eng afgestemd op de insider, op de
adept. Als naïeve bladeraar merk je zelf ook wel dat er een tijdsverloop in
gedocumenteerd staat dat meer is dan alleen mode en waarschijnlijk te maken heeft
met een programma, zoniet een doctrine. Dat theaterbeeld, zo het al geen wereldvisie
is, haal je toch niet te voorschijn met intuïtie alleen. De Studio versmalt op deze
wijze haar portret, ze spreekt alleen de familieleden aan, ze sluit zich op binnen het
enge cenakel. Dat nu wil ze bepaald niet en precies daarom is de verruimde vormleer
van de laatste seizoenen zo boeiend. Daarom is dit album in tegenspraak met de
intenties van openheid en zicht.
Bovendien. Dit is een boek uit het theater over het theater. Daarin heerst momenteel
nogal wat verwarring, zoniet onenigheid. De georganiseerde chaos van de
foto-pêle-mêle is hoe dan ook een rechtvaardig beeld van de zin en tegenzin in dit
1

Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen. Wellicht is het boek daar ook te verkrijgen;
consequent met zijn opzet vermeldt het geen prijs.
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theater. De Studio heeft in deze opiniestrijd, die meer met gevoelens dan met
argumenten wordt uitgevochten, een bewuste keuze gemaakt. De verantwoording
van deze gerichtheid echter is uit deze foto's grotendeels weggebleven. De geboeide
kijker achterhaalt wellicht zelf wel de fasen en golven, de schokken en remmingen,
de fraaie artistiekerigheid-zonder-tijdsbinding en de militante uitdaging-in-de-tijd.
De achtergrond, de verantwoording van deze reëele keuze wordt echter niet gegeven.
Dit volstrekte stilzwijgen over
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toch vitale tekenen van intern en extern leven is te Vlaams om het nog gezond te
achten; wij praten doorgaans de moeilijke problemen niet uit. Doen is uitermate
belangrijk, en de bewijzen daarvan deelt dit boek je mee; weten waarom je het zo
en niet anders doet, is echter evenzeer noodzakelijk. De beredeneerde spelling van
de bezigheden of de emotionele stellingname over de fenomenen zijn allebei, met
wisselende graden van belang en behoefte, onmisbaar. De armoede van het
Studio-boek kan ook in deze een programma zijn; de drang om een mentale (zo het
dan al geen intellectuele wil zijn) zelfanalyse te vermijden, is niet persé een tekort.
Ondertussen blijft het vitale standpunt ontbreken. De gil waarmee de acteur zijn
leven tot theater tracht te maken, is in deze collage indrukwekkend en gevarieerd
aanwezig. Ontbreekt het talent om deze levenwekkende signalen ook op te vangen
in visie en begrip?
In het verleden heeft de schrijvende begeleiding van de Studio haar activiteit
argwanend zo al niet vijandig behandeld en het wantrouwen van deze jonge doeners
tegenover de vergrijsde bent is in zich gezond. Kon dit tussentijdse jubileum niet de
aanleiding vormen om deze kille onverschilligheid (toch overwegend gebaseerd op
generatiebewustzijn, dat dan al poseren wil als theatrale strekking of vakkundige
ervaring) uit te schakelen? Het denk- en analysewerk kan de Studio niet zonder meer
afwijzen, niet uit rancune om wat vroeger is gebeurd, nog minder om de noodzakelijke
reflectie over wat nog te gebeuren staat. Het werk binnen deze Studio gaat door,
buiten het gevestigde theater om en herhaaldelijk ertegen in. Deze documentaire van
moment en beweging toont aan dat dit werk zinvol in zichzelf evolueert. Dat is een
unieke optie op een anders zo troosteloze theatertoekomst in Zuid-Nederland.
C. Tindemans
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen
Baarle, Karel Van, e.a. - Belgisch burgerlijk wetboek. Erfenissen, schenkingen,
testamenten. - Van In, Lier, 1972, 115 pp., BF. 64.
Bookchin, Murray Post-scarcity anarchism. Ramparts Press, Berkeley, 1972,
288 pp., $ 2,95.
Cooper, David - Einde van het gezin. - Boom, Meppel, 1972, 128 pp., f 8,90.
Haas, Alois M., - Nim dir selber war. - Universitätsverlag, Freiburg/Schweiz,
1971, 226 pp., S. Fr. 28,-.
Kirche und Dritte Welt. - Kirche und Entwicklung in Ekuador und Kolumbien,
band 7. - Pesch-Haus Verlag, Mannheim-Ludwigshafen, 1972, 97 pp., DM.
4,80.
Kreykamp, Toine - Arbeid en vrije tijd in toekomstperspectief. - Katernen 2000,
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972/5, 22 pp., f 2,50.
Lichtheim, George - Europe in the Twentieth Century. - (History of Civilisation)
Weidenfeld & Nicolson, 1972, 409 pp., ill., £ 4,50.
Mackenzie, Rachel - Risico. - Ambo, Bilthoven, 1972, 63 pp., f 5,50.
Plattel, Dr. M.G. e.a. - Reflekties op de toekomst. - (Anatomie van de toekomst),
Wereldvenster, Baarn, 1972, 111 pp., f 10,90.
Riemsdijk, Jan van - Waarom speelt de ekonomie in de beleidsvorm een grotere
rol dan de kultuur? - Ned. Cultureel Contact, Amersfoort, 1972, 41 pp..
Rooy, Martin de, en Ton Steers - Hoe mis het is. - (Katernen 2000),
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972, 23 pp..
Traas, M. - Welzijn in welvaart. - Callenbach, Nijkerk / Denis, Borgerhout,
1972, 134 pp., BF. 175.
Weima, Jan - Wat willen wij met de toekomst doen? - Ambo, Bilthoven, 1972,
54 pp., f 5,50.

Th. A.J.M. Jonkergouw
Werk-en-de-jeugd
Een inleiding tot de sociologie van jeugd en arbeid
Samson, Alphen aan den Rijn, 1971, 357 pp., f 24,50.
Dit is eigenlijk een inleiding in de sociologie, stelt drs. Jonkergouw, docent aan de
sociale academie De Horst, maar hij heeft zijn boek ook bedoeld voor al degenen
die met de werkende jongeren te maken hebben en ‘middels dezen: de werkende
jongeren zelf’. Hij behandelt dit jeugdprobleem in relatie tot de overheid, het
onderwijsbestel, de schoolorganisatie, de arbeidsorganisatie en het gezin. In zijn
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ogen vormen de werkende jongeren nu weliswaar nog een sociale categorie, maar
ze moeten een collectiviteit, een conflictgroep gaan worden. De huidige belangstelling
voor de werkende jeugd vergelijkt hij met de opkomst van de arbeiders- en
studentenbewegingen. Zijn verklaring ligt in het jong zijn van deze sociale categorie:
dat betekent nog aan de rand van de maatschappij staan en een mogelijkheid daardoor
hebben tot afwijkend, onaangepast gedrag, waaruit sociale veranderingen zouden
kunnen voortkomen. Of die veranderingen er zullen komen, hangt grotendeels van
de (leidende) volwassenen af. Op dit punt aangeland, wil Jonkergouw twee vliegen
in een klap slaan: een wetenschappelijke analyse van een sociaal probleem dat tevens
een functie moet hebben in de strijd om de lotsverbetering van de werkende jongeren.
Hier had hij moeten kiezen of voor een analyse die op empirisch materiaal steunt en
vermoedelijk geen optimisme zal uitdragen, of voor een synthetische benadering van
de feiten die laat zien
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dat er wat gebeuren móet. In een leerboek voor de sociologie kun je gerust stellen,
dat de socioloog deze beide taken kan vervullen. Een combinatie van beide in één
boek heeft als bezwaar, dat net als leerboek methodologisch erg onnauwkeurig is en
als strijdkar voor de emancipatie van de werkende jeugd is het te uitvoerig en daardoor
onhandelbaar.
Eduard Kimman

Staff an B. Linder
Arme elite, toekomst en tijdgebrek
Vertaling door D. Bakkes van ‘The Harried Leisure Class’, New
York/Londen, 1970, Wolters - Noordhoff, Groningen, in samenwerking
met werkgroep 2000, Amersfoort, 1971, 154 pp..
De economische wetenschap wordt in dit boek verweten geen aanvaardbare theorie
van de tijd te hebben gegeven. In dat gemis kan worden voorzien door de economische
theorie van vraag en aanbod en de zogenaamde grensnuttheorie toe te passen op de
tijd. Ik vind het jammer dat Linder geen gebruik maakt van de gewoonte van de
econoom om die onderdelen van de stof te verduidelijken met behulp van figuurtjes.
Nu Linder alles pratend probeert te doen, is hij niet altijd gemakkelijk te volgen. Dat
mag de leek echter niet afschrikken kennis te nemen van zijn belangwekkend betoog.
Zijn conclusies zijn zeer belangrijk. Linder rekent af met de gedachte dat de
economische groei de mens in staat zou stellen tot steeds verder gaande
arbeidstijdverkorting. De hoeveelheid goederen waarover wij beschikken, neemt toe:
de tijd besteed aan produktie levert een hogere opbrengst. Dit maakt een herverdeling
van de tijd noodzakelijk. Er moet ook worden getracht de opbrengst van andere
bestedingen van tijd te vergroten. Die andere tijdsbestedingen omvatten consumptie,
onderhoud en verzorging, cultuur enz.. De opbrengst van tijd in die ‘niet-produktieve’
aanwendingen kan enigszins worden vergroot met behulp van goederen, maar de
mogelijkheden zijn beperkt: wij kunnen meerdere auto's kopen, maar per tijdseenheid
kunnen wij er maar één gebruiken. Een en ander betekent dat de aanvankelijke
produktiegroei over de hele lime tijdgebrek veroorzaakt. Dit is een van de redenen
waarom het reële inkomen minder snel toeneemt dan de statistieken van het nationale
inkomen ons willen doen geloven. Het einde van deze ontwikkeling is niet in zicht,
zo signaleert Linder.
In De Economist heeft F. Broekman het boek van Linder buitengewoon stimulerend
genoemd. Het is echt niet alleen uit tijdgebrek dat ik die conclusie gaarne tot de mijne
maak.
J.J. Meltzer

Wolfgang Menge
Der Verkaufte Kaüfer
Die Manipulation der Konsumgesellschaft
Molden, Wien, 1971, 368 pp., DM. 22,-.
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S. heeft aan de hand van ontelbare voorbeelden (cijfer- en feitenmateriaal zijn
overvloedig, bronvermelding daarentegen ontbreekt) een situatieschets van de
hedendaagse consumptiemarkt (minder of niet van de consumptiemaatschappij, zoals
de ondertitel vermeldt). Het boek heeft al de karakteristieken van de ‘kritische’ ietwat
goedkope journalistiek, die wel blaft, maar nooit bijt. Of: er zijn redenen voor te
vinden waarom de zaken zich afspelen zoals de auteur ze beschrijft. En er zijn
strategieën mogelijk/wenselijk om het ‘consumptionisme’ tegen te gaan. Klagen en
zeuren is niet voldoende, ja, is zelf een vorm van aanwakkeren tot consumeren!
E. De Kuyper

Dieter Schneider, Hrsg.
Zur Theorie und Praxis des Streiks
Suhrkamp, Frankfurt, 1971, 386 pp., D.M. 4.Een zeer waardevolle bijdrage van een aantal auteurs over de theorie van de staking,
haar geschiedenis, haar toepassing in de praktijk en over verwante vormen van
arbeidersverzet. Een aantal stakingen wordt dan in het volgende deel geanalyseerd,
o.a. de Ford-staking in Engeland en de stakingen in Franco-Spanje. Tenslotte wordt
aandacht besteed aan de juridische kant van de staking.
Vooral dit laatste werpt een probleem op. Wat heeft de rechter, die oordeel vellen
moet bij een rechtsstrijd, te maken met een sociale strijd? De eerbied voor de rechter,
die zelf feitelijk aan de staking niets kan doen, vermindert de effectiviteit van de
staking als machtsmiddel, juist terwijl die effectiviteit toch al geschaad is doordat
het grootkapitaal veel beter internationaal is georganiseerd dan de arbeiders.
C.J. Boschheurne

Streven. Jaargang 26

82

Alfred Behrens
Gesellschaftstausweis
Social Science Fiction
Suhrkamp, Frankfurt a./M., 1971, 146 pp..
Behrens wil door middel van een soort taalimitatie (parodie) een kritische analyse
van de taal en de functie van de publiciteitsmedia bereiken. Hij slaagt er slechts
zelden in, omdat zijn woordconstructies veelal ludiek en zelden echt kritisch zijn.
Meteen valt ook op hoe gemakkelijk deze woordspelletjes zijn; gemakkelijk en
ontoereikend, want het fenomeen van de advertisement-wereld wordt er zelden door
geanalyseerd, laat staan op een plezierige wijze geparodieerd. Het is misschien niet
toevallig dat S. meer bereikt in een ook in dit boekje opgenomen voordracht met als
thema ‘seks in de publiciteit’. Hier maakt de woordenkramerij plaats voor een
originele, zij het onvolledige, kritische beschouwing.
Eric De Kuyper

Martin Hoffman
Die Welt der Homosexuellen
Beschreibung einer diskriminierten Minderheit
Fischer, Frankfurt, 1971, 168 pp., DM. 18,-.
Houdt er rekening mee dat deze studie geschreven is (in 1968 reeds verschenen in
Bantam Books) voor de opkomst van de Gay Liberation Movement en nog geen
aandacht schenkt aan de nieuwe seksuele verschuivingen in de zgn. jeugdcultuur,
maar uitsluitend een beeld wil geven van de ‘silent majority’ van Amerikaanse
homoseksuelen, dan is dit bij mijn weten een van de interessantste boekjes over deze
thematiek. De auteur is sociaal-psycholoog en legt voortdurend de nadruk op de
socio-culturele aspecten van het verschijnsel, zonder de andere componenten uit het
oog te verliezen. Niettegenstaande de (methodologisch noodzakelijke) beperkte visie
op het onderwerp, kan heel wat uit Hoffmans werkje toegepast worden op
verschillende Europese landen (inclusief Nederland). Al zal S. de eerste zijn om zich
tegen deze veralgemenende tendens te verzetten. Het verschil tussen Hoffman en
andere auteurs over hetzelfde onderwerp komt op het volgende neer: S. wil niets
bewijzen, maar aanduiden dat het hier om een sociale wantoestand gaat (wat
nauwelijks bewezen dient te worden, hoogstens geïllustreerd), waaraan verholpen
moet worden ten bate van de hele maatschappij.
Eric De Kuyper

Prof. Dr. H.T. Christensen
Sexualverhalten und Moral Eine kulturvergleichende Untersuchung
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1971, 152 pp., DM. 2,80.
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Een boekje als dit lees je met een hele reeks marginale vragen, die allemaal terug te
voeren zijn op de ene vraag: waarom wordt zo iets nu eigenlijk geschreven? Feitelijk
handelt de studie over drie culturen waarvan het seksueel gedrag vergeleken wordt
(nl. de Mormoonse, de Middle-West, en de Deense cultuur). Uit zo'n cijfermateriaal
(dat slechts gebrekkig kan zijn, geeft S. zelf toe) valt niets te lezen wat ze al niet
vooraf wist of kon vermoeden. De enige bedoeling schijnt te zijn (en dat is dan het
antwoord op mijn initiate vraag!) te bewijzen hoe moeilijk de seksuologie het toch
heeft! Wie dat nog niet wist, krijgt er in het inleidende woord van S. een theoretische
beschouwing over.
Eric De Kuyper

Egbert K. Jahn
Die Deutschen in der Slowakei in den Jahren 1918-1929
Ein Beitrag zur Nationalitätenproblematik
R. Oldenbourg Verlag, München/Wien, 1971, 186 pp., DM. 23,-.
De disseitatie van Jahn is niet in de eerste plaats interessant door gedetailleerde studie
van het Duitse minderheidsvraagstuk binnen Tschechoslowakije, maar omdat hij een
m.i. bruikbaar idee ontwikkelt waarlangs het minderhedenvraagstuk verklaard en
geanalyseerd kan worden. Het is daarbij wel jammer dat Jahn bij zijn beschouwingen
geen rekening heeft gehouden met gebieden buiten Europa. Jahn gaat uit van J.W.
Stalin's artikel over het Marxisme en de taalwetenschap. Stalin meende dat de
overwinning van het socialisme uiteindelijk ook zou leiden tot het ontstaan van een
internationale taal. In deze visie op taal en samenleving uniformeert het socialisme
de ‘objectieve basis’ en dit leidt tot het ontstaan van een nieuwe internationale
proletarische cultuur. Jahn verwerpt, al doet hij
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dat niet expliciet, Stalins uitgangspunt dat de materiële omstandigheden de cultuur
bepalen. Het is eerder een wisselwerking tussen cultuur en economische situatie,
waarbij met name het cultuurelement ‘taal’ een belangrijke rol speelt als het gaat om
het vinden van een verklaring voor het nationalisme. Zo verklaart Jahn de afwezigheid
van de internationale arbeiderssolidariteit bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
uit het feit dat de arbeidersklasse afhankelijk was van de informatie die doorgegeven
werd middels de moedertaal en zo het nationalisme eerder versterkte dan verzwakte.
De 19e-eeuwse burgerij had door betere opleidingsmogelijkheden, met name door
het taalonderwijs, eerder de kans om een internationalistische ideologie (liberate
vrijhandelsvisie) te ontwikkelen dan de arbeiders, die deze mogelijkheden tot
communicatie met andere culturen niet bezaten. Zo kon de enorme toename van
informatie en het ontwikkelen van communicatiesystemen niet leiden tot een
solidarisering, doch eerder tot een verder uiteengroeien van de nationale
arbeidersklassen. Bij de toename van de informatie, o.a. door het invoeren van de
leerplicht, werden de nationale barrières eerder groter dan kleiner. Zo is de taal ook
de primaire factor bij het beschouwen van etnische minderheden, die volgens Jahn
hun identiteit hoofdzakelijk ontlenen aan de eigen taal. Conflicten ontstaan, zeker
in een multi-nationaliteiten staat, wanneer men pogingen onderneemt om in het kader
van toenemende centralisatie de taal van de overheden te uniformeren en het specifieke
van de groepscultuur steeds méér in het gedrang komt.
F. Nieuwenhof

Donald A. Schon
Beyond the Stable State
Temple Smith, London, 1971, 255 pp.; £ 2,50.
Al onze traditionele instellingen (kerk, staat, school, enz.) worden gedwongen zich
te wijzigen onder de druk van de moderne technologie. Dat is het uitgangspunt. Het
is er S. vooral te doen om een reeks aanpassingsmodules aan te bieden om die
veranderingen mogelijk te maken. Er wordt in dit boek vrij veel over ‘aanpassing’
en ‘verandering’ gesproken; maar het wordt vlug duidelijk dat dit slechts een soort
van parade is. Veranderingssystemen worden alleen ingevoerd, lijkt het, om de
overgang van de ‘noodzakelijke verandering’ op een handige manier te ontwijken.
Of: hoe verander ik de dingen zodat ze niet hoeven te veranderen!
E. De Kuyper

Frank Musgrove
Patterns of Power and Authority in English Education
Methuen, University Paperbacks, London, 1971, 186 pp., £ 1,-.
Scholen zijn volgens S. impotente instellingen; willen ze de doeleinden bereiken die
ze zichzelf voorspiegelen, dan dienen ze een betere verdeling van de ‘power and
authority’ te bewerken. De huidige situatie is onrealistisch. Vaststaande waarden,
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ook de nieuwe waarden van het nonconformisme en de contestatie, worden hier zeer
kritisch benaderd. Maar als je dan gaat denken dat dit pleidooi moet uitlopen op een
onwrikbaar autoritarisme en een verregaande bureaucratisering van de
opvoedingssystemen (er is trouwens een hoofdstukje dat ‘the advantages of
bureaucracy’ heet!), wordt in het slothoofdstuk alwat voorafgaat, radicaal in discussie
gesteld: ‘This book has argued the need to increase the power of schools if they are
to attain their goals. But these goals may soon be pointless. Any goals for schools
may be pointless’ (p. 146). Is het dan juist omdat S. het overbodige van het
hedendaagse onderwijs zo sterk aanvoelt, dat hij zo scherp en radicaal
hervormingsmethoden voorstelt? Hoe dan ook, en niettegenstaande het bijna
uitsluitend naar Britse toestanden refereert, een lezenswaardig werkje.
Eric De Kuyper

Marie-Thérèse Guinchard
Le Macho et les sud-américaines
Denoël, Paris, 1972, 158 pp., FF. 15,-.
Een vlotte reportage over de situatie van de vrouw in enkele Latijns-Amerikaanse
landen. Telkens wordt de problematiek historisch, sociaal en cultuur-historisch
gesitueerd. Met enkele voorbeelden wordt de hedendaagse situatie geschetst. Een
grondig onderzoek kan men het bezwaarlijk noemen. Ook de titel is misleidend: over
het ‘machisme’, de viriliteitsmythe waarrond de Iberische cultuur draait, verneemt
men weinig of niets.
E. De Kuyper
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Gedragswetenschappen
Becker, H.A., en H.M. Goudappel - Developments in simulation and gaming. Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1972, 165 pp., BF.275.
Berg, Prof. Dr. J.H. van den - Zien. Verstaan en verklaren van de visuele
waarneming. - Callenbach, Nijkerk, / Denis, Borgerhout, 1972, 52 pp., f 6,90,
BF. 98.
Berntsen, Karen - Voorstel aan verslaafden. - (Alpha-boek), NVSH, Den Haag,
1972, 147 pp., f 9,50.
Brückner, Peter - Seks op school. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1972, 138 pp., BF. 165.
Faber, H. - Cirkelen om een geheim. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout,
1972, 382 pp., BF. 325.
Hoksbergen, R.A.C. - Profiel van de avondlyceïst. - Boom, Meppel / Denis,
Borgerhout, 1972, 304 pp., BF. 415.
Kernvraag - Loyaliteit. - Geestelijke verzorging Krijgsmacht, Den Haag, juli
1972, 74 pp..
Kriminologische Gegenwartsfragen. - Enke, Stuttgart, 1972, 155 pp., DM.
42,80.
Lookeren Campagne, G.J. van - Agressie, oorlogsdreiging en kinderopvoeding.
- Callenbach, Nijkerk / Denis, Borgerhout, 1972, 110 pp., BF. 175.
Montagu, A. - De Tastzin. - (Aula), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 296
pp., f 7,50 en BF. 123.
Muuss, Rolf E. - Visies op de adolescentie. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout,
1972, 206 pp., BF. 260.
Rogers, Carl R., en Barry Stevens - Intermenselijk. - (Alpha-boek), NVSH, Den
Haag, 1972, 264 pp., f 19,75.
Sechehaye, M.A. - Terug naar het nulpunt. Symbolische realisatie als geneeswijze
voor de schizofreen. - Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout, 1972, 120
pp., BF. 190.
Storr, Anthony - Agressie bij de mens. - Boom, Meppel, 1972, 132 pp., f 9,50.

A. Kriekemans
Het eerste levensjaar
(Genetische Psychologie systematisch en historisch, 2)
Lannoo, Tielt - Utrecht, 1972, 612 pp., BF. 590.
Een auteursindex met ruim 750 namen lijkt ons reeds een voldoende aanduiding om
de degelijkheid van dit werk te illustreren. Bovendien is de nauwgezette
wetenschappelijke arbeid van de auteur ons reeds lang bekend uit de vier delen die
reeds vroeger in deze reeks verschenen en uit tal van andere publikaties. Ook zijn
werkmethode is ons niet onbekend: vanuit een kritische studie van de resultaten van
wetenschappelijke onderzoekingen uit de meest diverse richtingen, bouwt hij
gaandeweg zijn eigen standpunt op en tracht hij dit zakelijk te verantwoorden. Aanleg,
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milieu en persoonlijke prestatie zijn de drie factoren die de menselijke ontwikkeling
bepalen. Tijdens het eerste levensjaar wordt die ontwikkeling allereerst gedragen
door bio-psychologische elementen. Aan dit aspect zijn dan ook een 500-tal bladzijden
gewijd. Binnen de verschillende fasen die S. in het eerste levensjaar onderscheidt,
gaat zijn onderzoek achtereenvolgens uit naar het motorisch, het sensorisch-cognitief
en het dynamisch aspect van de ontwikkeling. Kort wordt dan afzonderlijk ingegaan
op de spraakontwikkelmg in deze periode. In een tweede gedeelte behandelt S. het
socio-cultureel milieu en de personen uit het sociale milieu als ontwikkelingsfactoren.
Het spreekt vanzelf dat hier vooral het gezin en meer bepaald de moeder(-figuur) de
meeste aandacht krijgen. Bijzonder boeiend is dit boek, omdat achter het breed
opgezet wetenschappelijk onderzoek, telkens weer de grondoptie naar voren komt
dat wij vanaf het begin van de levensloop te maken hebben met het fascinerende
gebeuren van de ontwikkeling van menselijk leven, de groei van een menselijke
persoon.
R. De Gendt

Roel Bouwkamp e.a.
Opvoeden / Vormen
(Proces-materiaal), Bloemendaal, 1972, 107 pp., f 9,75.
In een drietal reeds eerder afzonderlijk verschenen artikelen trachten de auteurs een
explicitering te geven van de ideeën van de vakgroep sociale pedagogiek en
andragogiek van de Nijmeegse universiteit.
De lezer krijgt zo een inzicht in de vele denkbeelden die opgeld doen met
betrekking tot democratisering, gevoelsproblematiek, manipulatie en aanpassing.
Opvallend is de aandacht en zorgvuldigheid voor een filosofische, antropologische
oriëntatie in de beschouwing.
Onder de titel ‘zekerheid en onzekerheid in opvoeding en vorming’ tracht het
eerste artikel zowel de autoritatieve als de laissez-
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faire instelling te analyseren om vervolgens een pleidooi te houden voor wat men
noemt de democratische houding. De tweede bijdrage ziet zekerheid en onzekerheid
als twee veel voorkomende antwoorden, die worden gegeven op de huidige
cultuurcrisis. Ook hier geldt de democratische grondhouding als een aanbevolen
antwoord in het methodisch-agogisch handelen.
Het derde artikel is het meest boeiend en geeft te denken in de vorm van wijsgerige
speculaties over manipulatie en aanpassing. De filosofische beschouwingen van prof.
Hollak, die in ruime mate wordt geciteerd, bieden de auteur de mogelijkheid op
doordachte wijze methodisch agogisch te handelen, alsook - en dat is wellicht nog
belangrijker voor de agologie - dat handelen ook te denken.
De drie artikelen zijn de moeite van het bestuderen waard. Als voorbeelden van
leesbare en eenvoudige stijl kunnen ze niet gelden. Wellicht kan dat toenemen als
er agogisch gehandeld wordt en vooral als de eigen gevoelens in de relaties met de
lezers worden ingebracht.
G. Wilkens

Jan Buelens
Sigmund Freud, kind van zijn tijd
Boom, Meppel, / Denis, Borgerhout, 1972, 334 pp., BF. 305.
Met tegenzin heb ik het - elders veel gewaardeerde - boek van J. Buelens over Freud
doorgenomen. Zijn vertrekpunt: Freud in zijn tijd. Het veronderstelt een nieuwe
aanpak van het fenomeen van de ‘grote man’. ‘De geschiedenis van de wetenschap
moet gezien worden in een breed kader van allerhande determinanten (externe en
interne) en niet als het resultaat van het optreden van “Grote Mannen”’ (p. 284). Een
vrij boeiend uitgangspunt, vooral als men het beschouwt als een aanleiding om Freud
eens vanuit een andere hoek (de tijd waarin hij leefde) te benaderen. Een nieuwe
invalshoek om een overbekend en ietwat verstard fenomeen te bestuderen. Maar dan
blijkt dat S. zo gedetailleerd mogelijk zijn ‘thesis’ wil gaan bewijzen, een thesis die
naar mijn gevoel weinig bewijzen nodig heeft, omdat ze nogal vanzelfsprekend is!
Eruditie, geduld en ‘ernst’ komt er wel bij te pas. Het zal wel allemaal
‘wetenschappelijk’ zijn, maar wat heeft de lezer eraan? En de wetenschapsbeoefenaar?
Als hij vooraf al niet overtuigd was van Buelens' thesis, zal hij het nu zeker ook niet
worden.
Eric De Kuyper

Dr. O.M. de Vaal
Man of Vrouw?
Dilemma van de transseksuele mens
Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1971, 216 pp., BF. 260.
Anne-Marie Rocheblave-Spenlé
Les rôles masculins et féminins
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Editions Universitaires, Paris, 1970, 346 pp..
Theo Lang
The Difference between a Man and a Woman
Michael Joseph, London, 1971, 413 pp., £ 2,50.
Dr. med. de Vaal houdt een warm pleidooi voor de transseksuele mens. Je moet de
mens zelf zijn geslachtskeuze laten, schrijft hij, en hem bij de keuze helpen. Deze
onvoorwaardelijke hulpverlening staat centraal, ondubbelzinnig gericht tegen de
psychiatrische wereld, die hierin te kort is geschoten. Zoals vaak in eng-medische
kringen wordt echter de hele socio-culturele problematiek die zo'n specifieke vraag
doet rijzen, in de wind geslagen. Het gaat hier om een concrete nood; maar misschien,
vraagt de lezer zich af, gaat het wel om de verkeerde nood-expressie. Want men moet
de mens zijn vrije keuze laten (mogelijk maken), zonder uit het oog te verliezen dat
deze ‘keuze’ duidelijk gericht is voor zowel als tegen iets en dus ook de expressie
is van een onuitspreekbare keuze (le Désir, waar Lacan het over heeft). Het moge
waar zijn dat de psychiatrische en psychoanalytische sector weinig heeft kunnen
antwoorden op deze vragen; de beperktheid - om niet te zeggen - de bekrompenheid
waarmee S. zijn ‘tolerant’ pleidooi houdt, is beangstigend. Kortom: het probleem
man/vrouw wordt weer eens gereduceerd tot zijn meest conventionele componenten.
Hetzelfde gebeurt in het tweede boek, een psycho-sociologische enquête, waarvan
het laatste deel eveneens de problematiek van de transseksuele mens beschrijft. Het
enige trouwens waar S'ster toe komt, is de formule dat het ‘probleem bijzonder
veelzijdig en moeilijk is’! In een eerste deel gaat ze na welke de stereotiepen zijn
die toegeschreven worden aan de man en de vrouw (enquête gehouden bij Franse
jongens en meisjes en Duitse ekwivalente groepen). Het tweede deel behandelt een
onderzoek gehouden bij ingenieursparen in Frankrijk, Engeland en Duitsland, i.v.m.
vrouwelijke en mannelijke gedragsrollen. De vragen zijn zo eng gesteld (gepolariseerd
op het man/vrouw-etiket) dat slechts antwoorden
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gegeven kunnen worden die kwantitatief iets te vertellen hebben.
Het boek van T. Lang is een joernalistieke beschrijving van de ‘verschillen’ tussen
man en vrouw. Op fysiologisch terrein vrij ongevaarlijk, neemt het boek in de
daaropvolgende hoofdstukken soms komische wendingen. Vernietigt zo'n boek
zichzelf of weet de tentoongestelde eruditie de schijn te redden? Het heeft niet de
vlotheid van een Reuben, noch diens schijnbaar progressistische aanpak, maar doet
zich integendeel voor als een definitief standaardwerk over het Grote Verschil.
Indirect geschreven uit een angstreflex op de Women Liberation-acties.
Deze drie boeken zijn erg verschillend in opzet, kwaliteit en eerlijkheid. Ze hebben
echter gemeen dat ze gevangen blijven zitten in de seksuele polariteit, ook wanneer
ze menen die te doorbreken. Wil de discussie enig nieuw licht op de thematiek (en
problematiek) werpen, dan zal ze vanuit een volledig andere invalshoek moeten
komen.
E.D Kuyper

Thomas Merton
De weg van Tsjwang-tze
Ambo, Bilthoven, 1972, 144 pp., f 10,90.
‘Ach’, roept de geïnspireerde, ‘ik weet alle antwoorden en ik zal ze u ontvouwen’.
Maar net toen hij alles wilde vertellen, vergat hij wat hij wilde zeggen (p. 106). Het
zou als een motto meegegeven kunnen worden aan ieder die zich op die weg begeeft
die vóór hem Tsjwang-tze, een van de voornaamste Chinese filosofen uit de klassieke
periode van 550-250 voor Christus, is gegaan.
Een zestigtal fabels, dialogen en spreuken heeft Thomas Merton, ‘met grote
vreugde, meer dan bij enig ander boek dat ik me kan herinneren’, in de loop van vijf
jaar verzameld. Elk woord van de Chinese wijsgeer dient als een druppel die heel
langzaam de oppervlakte van het leven, dat bestaat uit ambitie en resultaten, aantast
en waar zwijgzaamheid, eenvoud, ingehouden activiteit een weg vormen voor de
absolute noodzaak van wat geen nut heeft. Het is als een rustgevend boek aan de
haastige mens aan te bevelen. Waar deze weg een uitweg is komt men niet thuis.
Waar deze weg voor iemand een dwaalweg schijnt, dient hij deze weg te vervolgen.
G. Wilkens

Jacques Meerman
Socialistische Opvoeding
(Kritiese Bibliotheek), Van Gennep, Amsterdam, 1972, 186 pp., f 11,50.
Meerman heeft een aantal uitlatingen van klassieken van het socialisme bijeengebracht
ter bestrijding van de voorstanders van de anti-autoritaire opvoedingsmethoden. De
laatste verwijt hij niet ten onrechte star dogmatisme. De schrijvers waarvan hij hier
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stukken heeft verzameld, willen bij de opvoeding met name een begrip bijbrengen
van de produktie. Het kind moet de dingen die het gebruikt, in zijn oorsprong leren
kennen. Mijns inziens impliceert dat ook dat ze de dingen in hun doel, en dat is niet
alleen geconsumeerd worden, moeten leren zien. Dit betekent in feite een nogal
radicale breuk met ons opvoedingssysteem, dat idealistisch ingesteld is en alleen
bepaalde opvattingen over de dingen aan het kind meegeeft. De samensteller meent
terecht dat die opvattingen dan van conservatieve aard zijn: d.w.z. we leren wat de
hoofdstructuur van onze samenleving betreft, dat ze moet zijn zoals ze is. In plaats
daarvan zou socialistische opvoeding dan inhouden door kennismaking met de
werkelijkheid het kind zelf laten ontdekken hoe het moet zijn. (Als de dingen zo
zouden horen te zijn als ze nu zijn, zou dat systeem voor niemand gevaarlijk zijn.
Waarom zouden we het dan toch niet doen?).
C.J. Boschheurne

Frank Goble
De derde weg, de psychologie van Maslow
(Menselijke mogelijkheden), Lemniscaat, Rotterdam, 1972, 134 pp., f
13,50.
Een heldere, eenvoudige uiteenzetting wordt in deze studie gegeven over de derde
weg, die de psycholoog Abraham Maslow (gest. 1970) is ingeslagen, nadat voor hem
persoonlijk alsook vervolgens wetenschappelijk, de wegen van de freudiaanse
psychologie en het watsoniaanse behaviorisme doodliepen om de mens in zijn gedrag
en gevoelens te begrijpen.
Maslow, de grondlegger van de ‘humanistic psychology’, spreekt in het voorwoord
zijn bewondering uit over de vaardigheid van zijn leerling Goble, die erin is geslaagd
uit zijn vijf boeken en ruim honderd essays, verslagen en artikelen de gedachtengangen
van Maslow te systematiseren en te vereenvoudigen. Daarbij is hij in staat de essen-
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tiële structuren en grondlijnen van Maslows ontwerp voor een nieuwe psychologie
niet zodanig te vervagen dat het sleutelbegrip van zelfverwerkelijking van de totale,
geintegreerde mens niet uit de verf zou komen.
Nu onder redactie van de Amsterdamse psycholoog prof. dr. H.C.J. Duijker de
uitgeverij Lemniscaat begonnen is met het uitgeven van studies die de humanistic
psychology ook in Nederland willen introduceren, is deze kennismaking met de
gedachten van een der grondleggers bijzonder op haar plaats. Een kritisch beschouwen
en uitbouwen van de humanistic psychology is er slechts mee gebaat.
G. Wilkens

Dr. P. Th. Hugenholtz
Tijd en Creativiteit
(Aula paperback), Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1972, 334 pp., f 16,50.
‘Ontwerp van een structurele anthropologie’ luidt de duidelijker ondertitel van deze
psychologisch-antropologische studie, nu in een tweede, herziene druk verschenen,
toegankelijk gemaakt voor een grotere kring door een goedkopere paperbackeditie.
Bijgewerkt, verhelderd, meer gesystematiseerd en op niet onwezenlijke punten
aangevuld vormt deze tweede druk voor de lezer en bezitter van de eerste uitgave
geen overbodige lectuur, die tot een hernieuwd bestuderen uitnodigt.
Deze studie, die een omvattende theorie beschrijft over de onderscheidenheid van
de vormen waarin de tijd zich voor en in de mens manifesteert en op het
levensontwerp in de wereld zichtbaar wordt, is geen gemakkelijke lectuur om maar
‘even’ te lezen. A fortiori kan derhalve deze studie in de beschikbare ruimte van een
boekrecensie niet op passende wijze besproken en op de wezenlijke waarde getoetst
worden. De schrijver, psychiater, onderscheidt vier tijdsvormen: de vitale, animale,
humane en - nu toegevoegde - fysieke tijd. Hij geeft de onderlinge verhoudingen aan
van deze tijdsvormen alsook de psychische fenomenen die tot de betreffende
tijdsprinciepen behoren en constituerend zijn voor het bestaansontwerp van de mens.
Bijzonder interessant zijn de twee laatste hoofdstukken over de menselijke en
vooral creatieve persoonlijkheid.
Deze studie vormt geen studieboek in de zin van een handboek of naslagwerk.
Daarvoor is het te oorspronkelijk. Het is een bijzonder meedenkboek dat de lezer in
staat stelt creatief bezig te zijn in en na de tijd waarin hij dit boek leest. Uiteraard
kan er anders gedacht worden, vooral met betrekking tot de onderliggende filosofie
van liberaal-humanistische strekking, weliswaar zijn sommige onderdelen zwak, als
b.v. dat over de menselijke godsbeelden, steeds blijft staan dat het boek het probleem
van de tijd zo helder stelt en ontwikkelt, dat de lezer zelf helderder kan inzien wie
hij is in zijn eigen tijd.
Het moge de schrijver gegeven zijn de gegeven aanzetten in een volgende studie
tot een nieuwe psychologische techniek en beschouwingswijze verder uit te werken.
G. Wilkens
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Edith Bergner, Hrsg.
Eine Rose für Katharina
Begegnungen mit Frauen
Verlag Neues Leben, Berlin, 1971, 371 pp., M. 9,60.
De emancipatie van de vrouw heeft binnen het denken over een nieuwe rechtvaardige
samenleving bij de arbeidersbeweging een belangrijke plaats ingenomen. Karl Marx
schreef in zijn Communistische Manifest behartenswaardige dingen over de plaats
van de vrouw in een socialistische samenleving. Jammer is alleen dat hij en zijn
volgelingen de emotionele aspecten vrijwel buiten beschouwing lieten: het bewustzijn
‘vrouw’ te zijn werd vrijwel uitsluitend geinterpreteerd vanuit de maatschappijvorm
en de daarbinnen heersende produktieve krachten. Tot die emotionele aspecten
behoren mede ‘schoonheid’, ‘bevalligheid’, ‘zachtheid’ en ‘elegance’. Sinds Lenin
werd bovendien nogal schutterig gedaan met de beleving en daardoor met de plaats
die de seksualiteit binnen de socialistische samenleving zou moeten innemen. In
deze roosvoor-klaartje is het uitgangspunt, dat socialistische realiteit een nieuw ik-zijn
en ik-worden voor de vrouw betekent. In deze gebundelde vijfentwintig essays waarin
de vrouw een hoofdrol vervult, strijdt zij om de erkenning van haar positie, maar
niet binnen het arbeidsproces als zodanig, doch in de informele sfeer, om zo te zeggen.
Toegegeven, de emancipatie van de vrouw binnen het Duitse cultuurgebied zal
so-wieso een helse opgave zijn, maar waarom zijn nu letterlijk alle mooie en gevoelige
zaken vermoord in bedgesprekken van de vrouw over de plaats die de eerste of tweede
tractorist in de brigade ‘Rode Morgen’ zal moeten in nemen?
F. Nieuwenhof
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Brink, Dr. Eddy van den - Politieke vorming. - Wolters-Noordhoff, Groningen,
1972, 127 pp..
Derksen, Dr. S.C., - Hoe leren we de vrede? - Wolters-Noordhoff, Groningen,
19714, 177 pp..
Die auswärtige Politik der Bundesrepublik Deutschland. - Wissenschaft und
Politik, Köln, 1972, 990 pp., geïll., DM. 38,-.
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1972, 260 pp..
Mathon, Th.E.E.H., e.a., - Defensie in de jaren '70. - Centrum voor Staatkundige
Vorming, Den Haag, 1972, 99 pp., f 4,90.
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Arthur Lehning
Radendemocratie of staatscommunisme
(Kritiese Bibliotheek), Van Gennep, Amsterdam, 1972, 128 pp., f 8,90.
Dit is een vertaling van het in 1929 verschenen werk Marxismus und Anarchismus
in der russischen Revolution aangevuld met een kortelings geschreven 14 bladzijden
tellende inleiding. Het is zo jammer dat men in het debat tussen Marxisten en
Bakoenisten steeds weer uitgaat van de kwade trouw van de tegenpartij. Men kan
ook beiden dwalen en er is alle reden voor om hier bij beide partijen een verkeerde
interpretatie respectievelijk van Marx en van Bakoenin aan te nemen. Beiden zijn
moeilijk te interpreteren. Marx was een systematicus die zijn werk niet afmaakte,
omdat hij voordien stierf en de hartstochtelijke Bakoenin heeft nooit enig werk
afgemaakt, omdat hij zich halverwege steeds weer op nieuwe problemen stortte. Men
mag echter niet vergeten dat beiden dialectici waren. De interpretatie van
respectievelijk ‘de staat sterft af’ bij Marx en ‘de staat moet vernietigd worden’ bij
Bakoenin moet in dat licht worden gedaan. Beide uitdrukkingen zijn populaire wijzen
om aan te duiden dat de staat moet worden ‘aufgehoben’. Dat wil zeggen de staat
verdwijnt in zijn huidige vorm (opheffen als een tramlijn) om op een hoger plan (een
steen opheffen) bewaard te blijven (de derde betekenis van aufheben). Het is echter
onmogelijk om te zeggen hoe die hogere vorm is. Wie dat zou willen beschrijven,
maakt zich schuldig aan utopisme. Niet alleen utopistisch maar onlogisch klinkt het
toekomstbeeld dat de doyen van het Europese anarchisme in dit werk geeft: ‘Het
land moet niet langer van boven naar beneden geregeerd worden, maar moet nu van
beneden naar boven zelf regeren’. Onder het land zal moeten worden verstaan het
gehele volk, dat wil zeggen ‘Allen’, maar dan zal er ook steeds een instantie moeten
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zijn die bepaalt wie tot alien behoort. Zelfs in een anarchistische wereldcommune
zal zich nog het vraagstuk voordoen van handelingsonbekwame minderjarigen en
waarschijnlijk ook geestesgestoorden. Er is ook hier weer een dialectische verhouding:
er kan geen beneden bestaan zonder boven, evenmin als omgekeerd.
De schrijver gaat in dit boek uit van ervaringen in andere revoluties. Dat wordt in
de theorie van de revolutie, terecht, steeds gedaan. Maar dan moet men zich niet,
zoals deze schrijver, beperken tot een tweetal, namelijk de grote Franse en die van
de commune van 1871. Bij het beoordelen van de Russische revolutie moet men ook
andere betrekken. En dan gaat schrijvers stelling dat er in Rusland onder de boeren
een anarchistische revolutie had plaats gegrepen die door de mannen van Lenin werd
verraden, niet meer op. De boerenopstand die zich van af februari met steeds grotere
snelheid over Rusland uitbreidde, was een wanhoopsopstand van het soort van de
Jacqurie en de Buntsch-beweging. De revotutionaire ervaring leert dat deze opstanden
steeds mislukken. De witten konden ze dan ook telkens onderdrukken, waardoor ze
de boeren naar de bolsjewisten toe dreven. Slechts daar waar ze gebruikt werden
voor nationalistische doeleinden of althans het nationalisme een rol speelde, als in
de Machno beweging, kon de boerenbeweging een tijdelijk succes hebben.
Natuurlijk moet men bij de historische interpretatie van revolutionaire bewegingen
voorzichtig zijn, hoewel het een feit is dat degenen die door een revolutie worden
overvallen, ook steeds een verweer voeren met het oog op eerdere revoluties
(Lodewijk XVI had steeds het lot van Karel I voor ogen). Men gaat echter veel te
ver,
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indien men als Lehning in dit werk het anarchisme wil legitimeren door te stellen
dat de beweging ouder is dan het communisme.
C.J. Boschheurne

A. Lamboo, J. Louman, A. Oskamp, F. de Vries
De andere agenda
De Bezige Bij - Van Gennep, Amsterdam, 176 pp., f 3,50.
Volgens de inleiding zijn in deze tweede andere agenda onder invloed van de
gebruikers (en van de kritiek?) de hoofdstukken drugs en seksualiteit slechts beperkt
tot 'n paar regels tekst en wat verwijzingen naar boeken. In plaats hiervan wordt
uitgebreid aandacht besteed aan de geijkte politieke vraagstukken, terwijl tips voor
kritische leerlingen het geheel completeren. De inhoud van deze agenda doet wat
geforceerd aan en is even eenzijdig gericht als die van de niet-andere agenda's. Ik
kan me niet aan de indruk onttrekken dat de andere agenda op de eerste plaats een
commercieel objekt is (van de 17 aanbevolen boeken wordt ruim 35% door
bovenstaande uitgeverijen uitgegeven), wat waarschijnlijk niet de bedoeling van de
auteurs geweest is.
C. Free

Walther Leisler Kiep,
Good-bye Amerika - was dann?
Der deutsche Standpunkt im Wandel der Weltpolitik
Seewald Verlag, Stuttgart, 1972, 229 pp., DM. 19,80.
In tegenstelling tot vele anti-Amerikaanse publikaties gedurende de afgelopen jaren
onderzoekt de auteur van dit boek zorgvuldig de buitenlands-politieke constellatie
die zich uit de Nixon-doctrine, maar ook uit Brandts ‘Ostpolitik’ aan de dag komen.
Het bondgenootschap met Amerika is naar de mening van Kiep ‘unentbehrliches
Element für die Staatsräson’ van de Bondsrepubliek. Kieps ‘wij hebben Amerika
nodig’-slogan motiveert zijn gehele boek: ‘Mit der Verbreitung antiamerikanischer
Ressentiments wird das politische Klima für ein Hinausdrängen der Amerikaner aus
Europa geschaffen. Hierbei zeichnet sich der Versuch ab, die Sowjetunion und die
USA politisch gleichzustellen’.
De Westduitsers kunnen zich niet permitteren ‘Good-bye America’ te zeggen
indien zij hun vrije sociale en economische ontwikkeling willen handhaven. Kiep is
voorts bezorgd omdat de Duitse Fullbright-commissie van het ministerie van
Buitenlandse Zaken de studentenuitwisseling met de Verenigde Staten heeft beperkt,
terwijl gelijktijdig een uitwisseling met de Sovjet-Unie en Polen wordt gepropageerd.
Rekening houdende met zekere commentaren inzake de politieke crisis in Bonn
is de volgende opmerking van de auteur - een prominente CDU-criticus - op zijn
minst merkwaardig. Volgens Kiep wil de links-liberale coalitie met de ‘Ostpolitik’
de maatschappij van de Bondsrepubliek niet ‘umkrempeln, sondern sie will an der
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Ostpolitik die Fähigkeit zur Bewegung demonstrieren’. Maar aansluitend stelt Kiep
de vraag of na een eventueel heengaan van Willy Brandt de SPD deze scheiding van
de Oost- en sociaal-politiek zou kunnen handhaven.
De auteur geeft toe dat officieel geen meningsverschillen tussen Bonn en
Washington bestaan. De verklaring van senator Fulbright, volgens welke het een
curiose situatie zou ontstaan, indien na de inwerkingtreding van het verdrag van
Moskou de Verenigde Staten verder hun strijdkrachten in de Bondsrepubliek zouden
laten stationeren om de Duitsers tegen hun nieuwe vrienden, de Russen te verdedigen,
acht Kiep echter bedenkelijk. Dit mogelijke gevolg van de oostverdragen wil de
auteur in zijn boek met zakelijke argumenten bestrijden. Want: ‘Zum freiheitlichen
Gedanken der Westlichen Welt gibt es keine Alternative. Amerikaner und Europäer
können sich nicht höflich voreinander verneigen, den Hut Ziehen und good-bye
sagen’.
L. Bartalits

Wolfgang Brezinka
Die Pädagogik der Neuen Linken
Seewald Verlag, Stuttgart, 1972, 51 pp., DM. 4,80.
Een uiterst oppervlakkig werkje, waarin feitelijk gesteld wordt dat de nieuw-linkse
bewegingen geen ander doel hebben dan het autoritaire marxisme de weg te bereiden.
Het is geschreven voor mensen die al schrikken als ze het woord neo-marxisme horen
en die de tegenwoordige maatschappij als de ideale beschouwen. Wie het daarmee
niet eens is, is dan buitendien niet te goeder trouw.
C.J. Boschheurne
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Elders, Fons - Analyseer deconditioneer. - Van Gennep/Teleac, Amsterdam,
1972, 161 pp., f 8,90.
Krauss, Werner - Werk und Wort. - Aufbau-Verlag, Rütten & Loening,
Berlin/Weimar, 1972, 393 pp..
Scheltens, D. - De tijd van God. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1972, 205 pp., BF. 230.
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Dr. H. de Vos
De Bewijzen voor Gods Bestaan.
Een systematisch-historische studie
Wolters - Noordhoff, Groningen, 1971, 242 pp., f 38,50.
Het kan verwondering wekken dat in een tijd zoals wij die nu beleven, een boek
wordt gewijd aan de bewijzen voor het bestaan van God. Immers er is waarschijnlijk
geen of weinig belangstelling voor dit onderwerp, dat zo weinig met het hedendaagse
levensgevoel te maken schijnt te hebben, en dit des te meer als wij in deze sfeer nog
met bewijzen willen gaan werken. Het is dan ook niet voor niets dat de schrijver er
een systematisch-historische studie van heeft gemaakt. Hij is daardoor in staat met
een grote sereniteit en soberheid de verschillende historische benaderingen van het
bewijs voor het bestaan van God voor ons te beschrijven, veelal in de eigen teksten
van de grote denkers, die hij aan ons in het origineel en in vertaling presenteert.
Hierdoor komen wij er vanzelf toe - buiten alle emotionaliteit om - deze zaken rustig
te overdenken. Wij worden meegenomen langs alle slingerende paden die de geest
van de mens - als het ware gedreven - met betrekking tot deze vraagstelling heeft
afgelegd. Wij gaan zien hoe telkens weer een grotere nauwkeurigheid en een meer
subtiele precisie werd betracht om de weg en de waarde van deze redenerende
beschouwingen te bepalen. Dit gebeurt systematisch, d.w.z. dat alle overdenkingen
worden gegroepeerd bij het type argument waarbij ze thuis horen in de volgorde
waarin ze historisch op het toneel verschenen zijn. Dr. de Vos is een zeer goede gids
door zijn rustige manier van uiteenzetten en zijn houding om liever te waarderen dan
af te breken. Hij is een denker die respect op kan brengen voor wat anderen hebben
bedacht. Dit wil niet zeggen dat zijn kritiek op de argumenten niet ongezouten zou
zijn, maar wel dat ieder waardevol - of mogelijk waardevol - element de volle
aandacht krijgt. Het is daardoor dat wij dit boek met groot plezier hebben doorgewerkt.
Kant is niet zonder meer onfeilbaar en den denkers uit de donkere middeleeuwen
zijn niet louter de onnadenkende herhalers van thema's uit de klassieke oudheid. Hij
verwaarloost ook de invloed niet van degene voor wie het bewijs bestemd is, noch
de ongetwijfeld belangrijke bijdrage van de cultuur waarin een bewijsvoering ontstaat.
Zelf waardeert de schrijver de beschouwingen die meestal als bewijzen worden
aangeduid, doorgaans als aanwijzingen met een objectieve grond, waaraan de mens
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door de geheimzinnige krachten die in hem leven, eigenlijk nooit is ontkomen (en
ook nooit zal ontkomen), al kunnen wij deze aanwijzingen nooit als een strikt
wetenschappelijk bewijs kwalificeren. Het spreekt vanzelf dat hierin allerlei
nuanceringen mogelijk zijn wat betreft het bepalen van de kracht en de waarde van
die aanwijzingen. Het is daarom m.i. erg jammer dat hij geen rekening heeft gehouden
met een ontwikkeling die in Engeland toch duidelijk aanwezig is om door taalanalyse
tot een herwaardering te komen van het religieuze gebruik van de taal en zo wellicht
aan de aanwijzingen die in het bewijs voor het bestaan van God aanwezig worden
geacht, toch een nieuw gefundeerde grotere bewijskracht toe te kennen dan de laatste
tijd de gewoonte was. Wij denken hierbij aan het werk van Ian T. Ramsey of een
boek als Metaphysical Beliefs (Oxford 1970) onder redactie van Alasdair MacIntyre.
Maar het is eerlijk gezegd te veel gevergd om bij de bewezen ongelooflijk grote
belezenheid van de auteur nog meer te verwachten. Toch is het een ontwikkelingslijn
die o.i. ook en juist in deze tijd alle aandacht verdient.
Kortom: een uitstekend werk dat tot denken aanzet.
A.J. Boekraad

Raymond Plant
Ethiek en casework
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 89 pp., f 6,25.
Wanneer iemand, om wat voor reden ook,
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uit het gareel van de maatschappij raakt en in een bepaalde mate niet kan harmoniëren
met de heersende zedelijke beginselen, loopt hij de kans een geval, een ‘case’, te
worden en in aanraking te komen met een maatschappelijke werker.
Wat kan deze doen met het hem toegespeelde ‘geval’? Grosso modo zijn er twee
mogelijkheden. Of de maatschappelijke werker probeert het geval weer op de rails
te zetten van een maatschappij, die aan hem een bepaald aspect van het behoud van
de zeden heeft toevertrouwd. Een tweede richting bestaat erin dat de maatschappelijke
werker een tegenvraag aan de maatschappij stelt: het geval wordt teruggegeven aan
de maatschappij en dient zich daaraan aan te passen, akkoord, maar aanpassing aan
een wereld die gek geworden is? Is het geval wel zo'n geval, of is de maatschappij
niet een gevallen wereld? In toenemende mate krijgt het casework met dit dilemma
te maken. Scherp analyseert de schrijver als filosoof de in het casework gehanteerde
begrippen en toetst deze op de onderlinge coherentie en aan de allesbepalende norm
van het casework: het respect voor de ander.
Een nuttig werk om de begrippen te verhelderen die anderen in de praktijk
toepassen. Drie modellen laat hij zien van het maatschappelijk politiek karakter van
het casework: de ander helpen zich aan te passen aan de maatschappij,
maatschappijhervorming door evolutie of tenslotte door revolutie. De schrijver vindt
dat het buiten zijn terrein van filosofie valt een model aan te bevelen.
G. Wilkens

Leszek Kolakowski
Geist und Ungeist christlicher Traditionen
Verlag Kohlhammer, Stuttgart, 1971, 150 pp., DM. 9,80.
De Poolse, momenteel in Oxford docerende filosofie-historicus, die zichzelf niet
ongeestig ‘inconsequent atheïst’ noemt, pleit in deze bundeling van opstellen en
essays voor het behoud van levende christelijke tradities voor onze samenleving.
Evenals de Tsjechische filosoof V. Gardavsky is hij van mening dat onze westerse
beschaving niet te redden is, wanneer wij niet de moed opbrengen de betere momenten
in de christelijke traditie levend te houden, c.q. tot nieuw leven te brengen. De
opstellen handelen over Jezus Christus (uiteraard): zijn unieke inbreng verwaarlozen
voert onze westerse cultuur tot bittere armoede (pp. 41-43), Erasmus, Pascal, Teilhard
de Chardin (weer: uiteraard!), de Reformatie. Het boek doet vooral denken aan
Gardavsky's boek Nog is God niet dood (zie Streven, febr. 1971, p. 550). Evenzeer
een ernstige waarschuwing van een niet-christelijk (?) denker het authentieke
Christendom niet uit te hollen tot een niets beduidend humanisme en secularisme
dat niemand kan helpen; en tegelijk een vruchtbaar aanknopingspunt tot een eerlijk
gesprek met weldenkende ‘atheïsten’ van marxistische structuur. In ieder geval een
aanwinst in de literatuur op dit gebied.
S. Trooster
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Helmuth Rolfes
Der Sinn des Lebens im marxistischen Denken
Patmos Verlag, Düsseldorf, 1971, 223 pp., DM. 19,80.
Uitdrukkelijk met het oog op de christelijk-marxistische dialoog wil de schrijver
nagaan hoe de marxistische filosofie denkt over het doel van het menselijk bestaan.
Een onderwerp waarover geen gesprek mogelijk is met de neo-positivisten, die dit
als een zinloze vraag beschouwen, omdat het antwoord niet te verifiëren
respectievelijk te falsificeren is. Waarbij dan feitelijk de reële aanwezigheid van de
vraag vergeten wordt.
De schrijver analyseert met het oog hierop het mensbeeld van Marx zonder gebruik
te maken van E. Fromm's analyse, waarbij hij tot de conclusie komt dat Marx de
mens nu vooral ziet als de vervreemde mens, waarbij dan de basis-vervreemding de
economische vervreemding is, die alleen kan worden opgeheven door afschaffing
van het privé-eigendom (van de produktiemiddelen). Bij deze analyse schijnt de
schrijver zich duidelijk af te zetten tegen de analyses van Hendrik de Man, Herbert
Marcuse en S. Landshut, die een breuk construeren in het denken van Marx zonder
het eens te kunnen worden over het tijdstip waarop die breuk, na het communistisch
manifest, ontstond. Ook verzet hij zich tegen de opvatting dat Engels het
oorspronkelijk Marxisme zou hebben vervlakt. Wel meent hij dat bij Engels het
systeem zou zijn veranderd: bij Marx was het in de eerste plaats kri-
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tisch-humanistisch, bij Engels wordt het zijns inziens vooral ontologisch.
Bij Marx zou dan het doel van het leven primair zijn het opheffen van de bestaande
vervreemdingen, zonder dat men kan zeggen wat daarna komt. De schrijver is
overigens meen ik terecht van mening dat Levebre Marx juist begrijpt als hij als doel
van het menselijk leven stelt de volledige ontwikkeling van de menselijke
mogelijkheden. Wat toch ook wel in overeenstemming zou zijn met de opvatting
van Engels dat het hoogste doel is de wetmatigheid van de natuur te doorgronden
om zodoende macht erover te verkrijgen. In ieder geval is het duidelijk dat Bloch
juist denkt indien hij de hoop centraal stelt. Uit de bespreking van Adam Schaff's
opvattingen blijkt het sterkst dat het marxistische denken nu nog moeite heeft met
het begrip van de individuele dood. Ze is wel maatschappelijk te begrijpen, maar
uiterst moeilijk vanuit het individu zelf. Mij lijkt de opvatting die de dood
verantwoordt door haar te begrijpen als behorend tot het leven, op het eerste gezicht
te idealistisch, maar het is natuurlijk een feit dat een dialectisch materialisme altijd
een idealistische component moet hebben. Er is wat voor te zeggen die component
een rol te laten spelen op het punt dat de werkelijkheid voor het begrip wegvalt, dus
bij de dood.
De schrijver betrekt ook L. Kolakowski en M. Machovec in zijn beschouwingen.
Van de eerste kan men nog maar moeilijk zeggen dat hij een Marxist is. De tweede
is feitelijk bezig te zoeken naar een compromis tussen marxisme en fenomenologie.
Waarschijnlijk komt het daardoor dat de schrijver in zijn slotwoord grote verschillen
bij de marxisten ziet in de beantwoording van deze vraag.
C.J. Boschheurne

Roger Buck and Robert S. Cohen, Ed.
PSA 1970
D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1972, LXVI en 614 pp., f 120,-.
Dit verslag van het congres 1970 van de Philosophy of Science Association wordt
voorafgegaan door 66 pagina's persoonlijke herinneringen aan Rudolf Carnap. Met
hem is inderdaad een van de persoonlijk meest opvallende personen van de moderne
Anglo-amerikaanse filosofie heengegaan. Met M. Schlick kan hij gezien worden als
grondlegger van het neo-positivisme. De homage van Stegmüller, de laatste van de
veertien die zijn opgenomen, vormt een soort samenvatting van de leer en de
ontwikkeling van Carnap.
Bij de verschillende symposia die verder zijn opgenomen, valt op dat men bij dit
soort van filosofie vaak afhankelijk is van de stand van zaken in andere takken van
wetenschap, bijvoorbeeld van de informatieleer.
Niet helemaal onverwacht is het dat een van de referenten, Irme Latakos, de leer
ontwikkelt dat men tussen de verschillende methoden in de wetenschap alleen kan
kiezen aan de hand van de ervaring die men in de geschiedenis met deze methoden
heeft opgedaan. Vanzelfsprekend kwam er in een gezelschap als dit een heftige kritiek
op deze opvatting. Toch ligt hier een weg tot oplossing van de richtingenstrijd in de
hedendaagse filosofie.
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C.J. Boschheurne

Alphonse De Waelhens
La psychose
Essai d'interprétation analytique et existentiale
Nauwelaerts, Louvain, 1972, 232 pp., BF. 315.
Het ligt voor de hand, dat bij de zeer complexe vraag wat de mens is, ook het antwoord
gehoord moet worden van de psychologie zoals ze zich vandaag ontwikkelt, namelijk
onder vorm van psychoanalyse, psychotherapie, psychiatrie. Het boek La psychose
wil daarom tot een dialoog komen tussen de filosofische antropologie en de
psychologie, hoezeer deze dialoog ook bemoeilijkt wordt door een grondige
divergentie van taal en methode. Het onderbewuste en de spraak zijn hierbij
vanzelfsprekend belangrijke sleutelbegrippen. Zo wordt b.v. de schizofrenie, als
meest karakteristieke vorm van psychose, geïnterpreteerd als een overrompeling
door het onderbewuste waarvan de kern is: verwerping van de naam-van-de-vader,
en waardoor de mogelijkheid tot symbolisch spreken verstoord wordt. De neurose
daarentegen is een stoornis in de verdringing van het onderbewuste. Het onderbewuste
zelf kan met Lacan omschreven worden als de taal van de andere; de rain of meer
geslaagde confrontatie met deze taal bepaalt de vorm of de stijl van iedere menselijke
psyche.
M. De Tollenaere
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Theologie
Moltmann, Jürgen - Die Sprache der Befreiung. - Chr. Kaiser Verlag, München,
1972, 156 pp., DM. 12,-.
Mühlen, Heribert - Entsakralisierung. - Ferdinand Schöningh, Paderborn, 1970,
568 pp., DM. 32,-.
Oosterhoff, Dr. B.J. - Hoe lezen wij Genesis 2 en 3? - Kok, Kampen, 1972, 240
pp., f 19,50.
Ratzinger, Joseph - Die Einheit der Nationen. - Verlag Anton Pustet, München,
1971, 115 pp., DM. 9,80.
Sijkes, S.W. and J.P. Clayton - Christ Faith and History. - Cambridge University
Press, London, 1972, 303 pp., £ 4,20.

Gilles Quispel
Het evangelie van Thomas en de Nederlanden
Elsevier, Amsterdam / Brussel, 1971, 142 pp., BF. 240.
Professor Quispel staat sedert lang bekend als een onderzoeker van gnostische teksten.
Met deze nieuwe publikatie zal de Utrechtse hoogleraar wellicht weer van zich doen
spreken. Ditmaal meent Q. een link te constateren tussen het Thomas-evangelie en
de Nederlanden. Aanleiding hiertoe was de bestudering van het onlangs ontdekte
Diatesseron uit Haaren. Zowel in de oudste Jesusbiografie uit onze streken Van de
levene ons Heren, te boek gesteld in de 13e eeuw door Willem van Affligem, als in
het vier eeuwen oudere saksische epos Heliand komen Jesus-woorden voor die in
de Grieks-Latijnse handschriften van het evangelie gewoon ontbreken. Een verklaring
hiervoor zal wel liggen in het feit dat beide schrijvers een latijns model voor ogen
hadden, een harmonie van de vier evangeliën, een Diatesseron. Sinds echter in 1945
het zogenaamde Thomasevangelie in Egypte aan het daglicht kwam, (een vertaling
ervan, met inleiding en commentaar verscheen in Streven, januari 1960), beschikt
men over een serie van 118 buiten-bijbelse Christuswoorden die nogal verschillen
van de handschriftelijke traditie en bovendien soms lezingen vertonen welke een
overeenkomst doen vermoeden zowel met het Diatesseron als met beide
oud-Nederlandse literaire monumenten. Zouden de eerste Dietse levens van Jesus,
langs de diatessera om, lezingen bewaard hebben die teruggaan op niet bijbelse
bronnen waarvan de Syriër Tatianus zo vernuftig gebruik wist te maken toen hij ten
gerieve van de Jood-Christenen in Edessa zijn leven van Jesus te boek stelde? Op
grond van zijn honderden bevindingen en zijn jarenlange vertrouwdheid met het
onderwerp, is Prof. Quispel geneigd te zeggen: twijfel moet wijken voor
wetenschappelijke zekerheid.
S. De Smet

Dr. J. Wijngaards
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Deuteronomium
(De Boeken van het Oude Testament), Romen en Zn, Roermond, 1971,
360 pp., f 49,50.
De laatste 10 jaar heeft men het boek Deuteronomium, het 5e Boek van Mozes, als
één van de meest interessante geschriften van het Oude Testament leren waarderen.
Was het daarvoor een vrij dorre stof, die eigenlijk alleen maar bestond uit een
ellenlange preek van Mozes, thans is men meer geneigd dit geschrift te benaderen
als een zeer fijnzinnig gecomponeerd stuk geloofsbeleving van zeer grote klasse.
Recente onderzoekingen wijzen uit dat het boek niet in één ruk tot stand is gekomen,
maar integendeel uit verschillende tijdperken stamt, die zich uitstrekken van ±
1050-500 v. Chr..
Eén van de meest opzienbarende ontdekkingen in het Deuteronomium-onderzoek
is geweest dat JHWH en Israël zich tot elkaar verhouden als koning en vazal. Omdat
Israël ‘de vazal van JHWH’ is (auteur heeft onder deze titel een m.i. voortreffelijk
boekje geschreven) werd er opeens heel veel duidelijk. In Klein-Azië en het Noorden
van Syrië heeft men oude verdragen op kleitabletten gevonden; koningen die andere
landen hebben veroverd, legden deze landen verplichtingen op. Steeds keert in deze
vazalverdragen een bepaald patroon terug: ‘Ik, koning N.N., heb jullie overwonnen;
je moet aan mij gehoorzaam zijn; je moet dit en dat doen, je moet je zus en zo
gedragen; doe je het, dan blijft het vrede tussen ons; doe je dat niet, dan word je door
mij gestraft!’. Wanneer men de Tien Geboden voor zich neemt, zal men bemerken
dat deze volgens precies hetzelfde precédé zijn opgesteld. Israël heeft dus van een
profaan gegeven (een koning en een overwonnen volk) een religieus gegeven gemaakt
(JHWH en zijn vazal Israël).
De auteur heeft een eigen opvatting over ontstaan, structuur en theologie van het
boek Deuteronomium (hij is er dan ook op gepromoveerd). Deze mening toetst hij
voortdurend aan andere overtuigingen. Hij praat dus niet zozeer allerlei geleerden
na,
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maar formuleert een eigen mening en laat deze mening door voor- en tegenstanders
wegen. Door deze procedure krijgt dit commentaar, ondanks zijn technische en
detaillistische kanten, toch een helderheid die door de lezer zeker op prijs gesteld
zal worden. In een zéér goede inleiding - waar men als lezer steeds naar terug zal
grijpen - worden alle problemen van dit Bijbelboek uitmuntend uit de doeken gedaan.
P. Beentjes

Internationale katholische Zeitschrift 1/72
Hrsg. v. H. Urs von Balthasar, Albert Görres, Franz Greiner, Karl
Lehmann, Hans Maier, Joseph Ratzinger, Otto B. Roegele. Verlag Josef
Knecht, Frankfurt a. Main, 1972, per stuk DM. 7,-, halfjaar DM. 18.
Van dit nieuwe theologische tijdschrift, voor een wijdere kring van belangstellenden
bedoeld, is het eerste nummer toegezonden. Als ik goed zie, wil dit 6 maal per jaar
verschijnend tijdschrift aanvulling en correctie bieden op zekere eenzijdigheden die
men in het reeds lang bestaande internationale maandblad ‘Concilium’ aanwezig
acht. Dit eerste nummer bevat beschouwingen en studies van enige coryfeeën van
de ‘Nouvelle Théologie’ uit de 50er jaren. Vooral de studie van Henri de Lubac,
‘Credo... Sanctorum Communionem’ is een verrukkelijk stuk ‘Nouvelle Théologie’
van de hand van de grote meester! Verder vindt men bijdragen van jongere, maar
bedachtzame hedendaagse theologen als J. Ratzinger en R. Spaemann. Toch zou ik
niet graag durven zeggen, dat dit nieuwe tijdschrift een reactionaire signatuur draagt.
Zoals dit eerste nummer er nu ligt, wordt eerder de indruk gewekt dat hier een al te
bruusk afgebroken stroming in de theologie op voorzichtige wijze wordt voortgezet
en dat men antwoord tracht te geven op de vragen van onze tijd. Laten wij vooral
niet vergeten, dat de ‘Nouvelle Théologie’ nog lang niet klaar was met haar zegenrijk
werk voor de theologie. Hoe dit nieuwe begin verder wordt voortgezet, kan alleen
de toekomst leren. Hetzelfde kan gezegd worden van het ‘internationaal’ karakter
van dit tijdschrift. Laten wij rustig afwachten en de initiatiefnemers een eerlijke kans
geven.
S. Trooster

Alex Stock
Kurzformeln des Glaubens
Zur Unterscheidung des christlichen bei Karl Rahner
(Theologische Meditationen), Benziger Verlag, Einsiedeln, 1971, 81 pp..
Op zich genomen lijkt het niet zo moeilijk Karl Rahner erop te betrappen, dat enige
door hem opgestelde ‘Kurzformeln des Glaubens’ niet beantwoorden aan de eerste
eis die hijzelf aan dergelijke korte samenvattingen van het christelijk geloven stelt:
algemene verstaanbaarheid. Voor iedereen verstaanbaar schrijven is nu eenmaal niet
Rahners sterkste zijde. Stock echter doet in dit boekje meer: hij tracht de drie
‘Kurzformeln’ die Rahner voorstelt (een theologische, een sociologische en een
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futurologische), ook kritisch te onderzoeken op hun houdbaarheid als samenvattingen
van het wezenlijke in de christelijke geloofsbelijdenis. Ook hier weet hij bepaalde
tekorten aan te wijzen. Het is verheugend dat een jongere generatie theologen zich
momenteel meldt en een zekere kritische afstand neemt van haar grote leermeesters.
Dit moet gebeuren. Toch lijkt mij de kritiek van Stock enigszins eenzijdig, omdat
hij de formuleringen steeds weer tegen de achtergrond van Rahners transcendentale
theologie beoordeelt. Alsof Rahner niet ook op bijbel-theologisch gebied en inzake
de latere traditie van wanten weet. Maar goed, toch lijkt dit een belangrijk essay,
omdat allerwegen naar soortgelijke bondige formuleringen van de geloofsinhoud
gezocht wordt momenteel. Het boekje van Stock draagt wezenlijk bij tot dit onderzoek,
vooral ook omdat hij ernstig op deze materie ingaat en niet berust in al te gemakkelijk
opgestelde suggesties in deze. Waarmee geen enkel kwaad gezegd wil zijn t.a.v. de
door Rahner geprobeerde formuleringen: ze zijn inderdaad eerder te moeilijk.
S. Trooster

Dr. P. de Haas
The Church as an institution
Critical studies in the relation between theology and sociology
63, Rue des Mugnets, Luxembourg, z.j., 175 pp., f 10,-.
De kerk is een instituut. Dat suggereert iets blijvends, ja zelfs iets onveranderlijks.
Aan de hand van begrippen uit functionalistische en handelingsgeoriënteerde
sociologische benaderingen laat de schrijver zien in hoeverre instituten blijvend en
veranderend zijn in een proces van institutionalisering. Belangrijk wordt nu de vraag:
hoe verstaat de Kerk zichzelf als instituut? Dat is een vraag naar een ecclesiologie.
Veel waardevolle theologische aanzetten vindt de schrij-
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ver voor zijn probleem bij Bonhoeffer in diens studie ‘Communio Sanctorum’. Ook
elementen van Barths gedachtengoed ten aanzien van de heilsbetekenis van de
empirische kerk worden geëvalueerd. In hoeverre de grenzen van de kerk zich in de
zichtbaarheid uitstrekken, wordt nagegaan aan de hand van Tillichs onderscheid van
manifeste en latente kerk. De heldere uiteenzetting van de problemen en de
inzichtelijke voorstelling van zaken worden afgesloten met meer persoonlijke
reflecties van de schrijver. Institutionalisering is onvermijdelijk, ook in de Kerk,
maar daarom nog niet per se alleen slechts onder het aspect van onveranderlijkheid.
Pluriformiteit moet worden toegestaan teneinde de kerk in een pluriforme wereld te
laten zijn. De enige grens die daaraan gesteld wordt, is de algemene eis dat men Jezus
Christus als Heer van de wereld accepteert zoals dat verteld is in de Bijbel. Elke
andere bijkomende algemene eis kan gevaarlijk, ja zelfs dodelijk zijn.
De heldere uiteenzettingen vinden een wat mager hanteerbare praktische
mogelijkheid. Is de schrijver er niet te veel op uit om een grootste gemene deler van
de kerken van de Wereldraad op te stellen? Komt men niet door deze algemeenheid
tezeer af van de probleemstelling die juist uitging van de moeilijkheden die het begrip
kerk als instituut oproept? Te algemene antwoorden op specifieke vragen frustreren
de vragenstellers zodanig dat men het risico loopt van elk antwoord af te zien. Tenzij
er wellicht betere vragen komen.
Te bestellen bij: J. de Vries-van Sabben, Amro-Bank, Rijswijk, Nederland, no. 48
1301 801.
G. Wilkens

Günther Bornkamm
Paul, apôtre de Jésus-Christ
Labor et Fides, Genève, 1971, 340 pp., SF. 27,-.
Het is verheugend dat dit recente werk over leven en theologie van Paulus uit het
Duits in het Frans werd vertaald. Het boek bevat twee hoofddelen. Het eerste, dat
het verloop van Paulus' leven en missionarisch optreden nagaat, interesseert zich in
ruime mate voor de specifieke situatie en de boodschap van de afzonderlijke
Paulusbrieven. Het tweede behandelt de hoofdpunten van Paulus' theologie: haar
verhouding tot de oerchristelijke verkondiging, mens en wereld in hun verlorenheid,
heilsgebeuren, actuele heilsaanwezigheid, eschatologie en ethiek. Een drietal
appendices gaan kort een reeks problemen van authenticiteit en literaire kritiek na.
Het boek is vlot en onderhoudend geschreven, duidelijk bedoeld voor een ruimer
lezerspubliek (geen voetnoten!); en menig lezer zal er zich in verheugen een gezonde
kritische instelling in dit werk te zien samengaan met een zin voor het diep religieuze.
Met recht betoogt de auteur dat, historisch gezien, de gegevens uit de Paulusbrieven
de voorkeur verdienen boven een aantal berichten uit het boek der Handelingen;
waar hij evenwel, op grond van een vrij zwakke argumentatie, Paulus' eerste missiereis
eerst na de apostelvergadering te Jeruzalem laat plaatsvinden, zouden we hem niet
graag volgen. Ook de aangehaalde redenen om de brief aan de Kolossenzen als
inauthentiek te beschouwen hebben ons niet kunnen overtuigen. Dat zaken- en
citatenregister in de vertaalde uitgave werden weggelaten, kunnen we slechts
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betreuren. Al bij al, binnen een klein bestek, een biografie èn theologie van de Apostel
die een ruime verspreiding verdienen. De katholieke lezer moge weten dat Bornkamm
professor is in de protestantse exegese aan de universiteit te Heidelberg.
J.-M. Tison

C.F.D. Moule
La Genèse du Nouveau Testament
(Coll. Le Monde de la Bible)
Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1971, 219 pp..
Hier wordt ons een Franse vertaling geboden van een Engels werk dat in ons
taalgebied reeds ruim toegang vond in pocketvorm onder de titel Het Nieuwe
Testament in de Oude Kerk (Aula 299). We mogen er even aan herinneren dat het
niet in de bedoeling van Moule ligt ons een inleiding op de onderscheiden boeken
van het Nieuwe Testament te geven. Het werk is veeleer een onderzoek naar de
omstandigheden die geleid hebben tot het ontstaan van de geschriften van het N.T.;
eigenlijk behandelt het dus nog meer de periode vóór het schriftelijk ontstaan, dan
het ontstaan zelf, het schrijven van de boeken van het N.T.. Vandaar de nadruk op
de ‘vormhistorische’ voorgeschiedenis van die boeken: de liturgie of eredienst, de
evangelieprediking, de polemiek, de kerkelijke catechese. Kortom een bondig
overzicht van de wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament in zijn geheel,
of: wat heeft er geleid tot het op schrift stellen van de heilige boeken van het Nieuwe
Testament?
J.-M. Tison
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Godsdienst
Bijlsma, Prof. Dr. R. - Het Oude boek en de nieuwe mens. - Ten Have, Baarn,
1972, 112 pp., f 7,90.
Buckinx-Luykx, A. - Zo tie ik priester Poppe. - Poppecentrum, Averbode, 1972,
192 pp., BF. 185.
Merton, Thomas - Beschouwend gebed. - Patmos, Antwerpen, 1972, 115 pp.,
BF. 160.
Met vallen en opstaan. - (Handreiking 7), Ned. Bijbelgenootschap, Haarlem,
1972, f 3,-.
Minder uit Meer. - Nederlandsch Bijbelgenootschap, Haarlem, 1972, 380 pp..
Moor, Johannes C. de - New Year with Canaanites and Israelites. Part one:
description, Part two: the Canaanite sources. - Kok, Kampen, 1972, 31 en 35
pp., per deel f 5,50.
Nieuwenhuis, J. - Terwijl de boer slaapt. - Katholiek service-instituut voor
levens-vorming, 1972, 286 pp., f 10,-.
Peitz, Marietta - Wenn wir weiterleben wollen. - Kösel-Verlag, München, 1972,
216 pp., DM. 20,-.
Rapport van een onderzoek naar kinderbijbels. - Ned. Bijbelgenootschap,
Haarlem, 1972, 158 pp., f 25,-.
Ruler, A.A. van - De dood wordt overwonnen. - Callenbach, Nijkerk / Denis,
Borgerhout, 1972, 171 pp., BF. 175.
Ruppert, Fidelis - Das pachomianische Mönchtum und die Anfänge klösterlichen
Gehorsams. - Vier-Türme Verlag, Münsterschwarzach, 1971, 466 pp., DM.
38,80.
Schruers, Paul - Concreet christen zijn. - Patmos, Antwerpen, 1972, 204 pp.,
BF. 185.
Vardiman, E.E. - Alledag in Israël van de aartsvaders tot de koningen. - Ned.
Bijbelgenootschap, Haarlem, 1972, 116 pp., f 9,75.
Wissink, Drs. R.H. - De bijbel op school, ja, maar hoe? - Kok, Kampen, 19722,
91 pp., f 6,90.

Wim Zaal
Gods onkruid.
Nederlandse sekten en messiassen Meulenhoff, Amsterdam, 1972, 150 pp.,
f 12,50.
Wim Zaal blijkt gaarne te verkeren temidden van dwarsliggers in Nederlands historic.
Na de politieke en culturele stiefkinderen zijn thans de godsdienstige voorwerp van
zijn aandacht; en dan nog alleen de voornaamste, want onze vaderlandse grond is
vanaf de vroegste tijden tot op heden uitermate geschikt voor Gods onkruid, dat
nimmer vergaat als soort, hogstens in een bepaalde verschijning. Op basis van de
meestal spaarzame literatuur en ook van persoonlijke gesprekken met nakomelingen
en volgelingen van de Nederlandse messiassen en profeten, beschrijft hij - vaak voor
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het eerst - de opkomst en ondergang van die van Nijkerk, de Zwijndrechtse
Nieuwlichters, de Mazereeuwers, de Stevenisten, de groep van Scherff en Spiering,
Zwart Jannetje en uiteraard Lou de Palingboer. Een vrouw uit Veenendaal die de
Heilige Geest in hoogsteigen persoon is, rituele moordenaars in het Land van Maas
en Waal, de broeders van de Bruid des Lams die met verkoop van zwavelstokken
hun brood trachtten te verdienen, en al die andere rare kostgangers van de Heer,
gegrepen door de illusie dat dé droom te grijpen valt: ‘Ze willen God kunnen
vastpakken. Anders hoeft het niet’. Treffende portretten van toch wel wat trieste
mensen; een documentaire die van begin tot eind lichtvoetig, maar niet oneerbiedig
te werk gaat.
P. Begheyn

Josef Goldbrunner
Seelsorge, eine vergessene Aufgabe
Herder Verlag, Freiburg/Basel/Wien, 1971, 190 pp..
Deze studie van de Regensburger pastoraaltheoloog Goldbrunner stelt zich tot doel
de huidige crisis van het priesterschap doorzichtig en oplosbaar te maken door, onder
geleide van de Jungiaanse psychologie, de algemeen-menselijke trekken van de
priesterfiguur, als een archetype voor en in ieder mens, naar voren te halen. En tegelijk
tracht hij de algemene priesterfiguur te modelleren naar wat op bijzondere wijze over
het priesterschap binnen het christendom is gezegd en naar voren gebracht.
Daarbij behandelt hij niet zozeer die actuele vragen die de voorpagina's halen als
het celibaatsvraagstuk, maar richt hij zijn aandacht op die vragen die, gezien het
verleden en het heden, voor de toekomst aan actualiteit zijn inziens zullen winnen.
Hij schildert een priesterfiguur die zorg heeft voor de zielen der mensen en deze
behoedt, terwijl hij, tot eigen schrik en verrassing, daarbij niet kan vergeten dat hijzelf
ook een ziel heeft. Dit lijkt hem een nu vaak vergeten opgave voor de priester, die
niettemin zo aan verwachtingen van de gelovi-
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gen voldoet: de gelovigen in te voeren in het geheim van God onder geleide van
eigen gebedservaring, en zo de zorg voor het heil uitgangspunt te maken voor het
werk aan het welzijn van deze wereld.
Deze studie houdt de toekomst voor de priester open waar anderen deze niet meer
zagen zitten. Dat is een verdienste. De taak van de priester als een religieuze specialist
ten dienste van de zielen der gelovigen is echter onder geleide van de
algemeen-menselijke archetypische ervaring van de priesterfiguur toch iets te
algemeen gebleven om het probleem aan te scherpen hoe de kerk aan zulke mensen
komt en hoe te komen tot zulke gelovigen.
De beschouwingen die wat aan de formele, algemene kant blijven, roepen dan ook
noodzakelijkerwijs beschouwingen op ten aanzien van geleefd priesterschap in
gezelschap van de Hogepriester, Herder en Behoeder van de zielen. Deze
pastoraaltheologische gedachten vinden in de, overigens aanvaarde, beperking hun
eigen waarde om de priesterfiguur en de zielzorg niet te vergeten.
G. Wilkens

Erhard Kurtz
Christentum ohne Gott?
Josef Knecht, Frankfurt/M., 1971, 152 pp., DM. 12,80.
In dit boekje wordt de hedendaagse problematiek rond het Godsbegrip nog eens uit
de doeken gedaan: problemen die zich in het kennen van God voordoen, menselijke
ervaringen die tot Godskennis leiden, ons spreken over God en tenslotte in een laatste
hfdst. een discussie met Dorothée Sölle, waarin haar suggestie van ‘atheïstisch
christendom’ aangetast wordt. Hoofdstelling in dit rustig en helder geschreven werkje
is de volgende: de vraag naar God komt dáár naar boven waar de mens zijn leven in
deze wereld serieus en in openheid begint te leven. Waar wij naar God beginnen te
vragen of over Hem trachten te spreken, geeft ons dat geen toegang tot een
objectiveerbaar begrip van God, maar wel worden wij dan tot díe oorsprong der
liefde geopend, die door ons in deze wereld ons mensen wil liefhebben (p. 97). Kunz
gaat in zijn overwegingen in alle rust stap voor stap vooruit: daarom lijkt dit werkje
over een onderwerp dat de laatste tijd van alle kanten benaderd is, toch een eigen
belangrijke inbreng te bieden.
S. Trooster

Günter Duffrer
Das Ärgernis der Menschlichkeit Gottes
Verlag Butzon und Bercker, Kevelaer, 1971, 162 pp., DM. 15,80.
Waarom is de Kerk sociaal-caritatief ingesteld, wat is het motief voor deze dienst
aan de mensen? Dat zijn de vragen van waaruit dit boek wat populariserend in gesprek
treedt met de katholiek die wat aarzelend staat tegenover nieuwe, opkomende
gedachtengangen in zijn kerk.
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Schrijver tracht de horizontale lijn van de medemenselijkheid te laten kruisen met
de verticale betrokkenheid op God. Het snijdende kruispunt vormt voor de schrijver
de God die mens wordt, menselijk is en blijft onder de mensen. God in Christus is
ons altijd blijvend nabij, hetgeen voor de mens ergerlijk kan zijn, die God verder van
zich af zou willen houden. De schrijver slaagt erin als theoloog een bijdrage te leveren
voor een door hem gewilde theologie van de medemenselijkheid. De manier van
behandeling en de toon waarop hij met een door hem ten tonele gevoerde
tegenstribbelende gelovige in gesprek gaat is te weinig pastoraal en als zodanig geen
bijdrage tot een door hem verlangde soort theologie. De bij sommigen ervaren en
gevoelde dubbelzinnigheid en ergernis wordt te weinig recht gedaan en daarom niet
weggenomen. Daardoor wordt te weinig de ergernis gelegd waar deze zich in het
geloof bevindt: de voor ons ergerlijke wijze waarop God voor ons menselijk is tot
op het kruis.
G. Wilkens

Barbara Albrecht / Hans Urs von Balthasar
Nachfolge Jesu Christi mitten in dieser Welt
Kyrios-Verlag, Meitingen - Freising, 1971, 83 pp., DM. 5,80.
Vier gebundelde voordrachten, gehouden in mei 1971 op een bijeenkomst voor leden
van seculiere instituten van Duitssprekende landen, stellen de navolging van Jezus
Christus centraal om, met Hem als centrum, een christelijk leven in deze wereld te
modelleren.
Helder en bevattelijk geschreven. Niet teveel wordt er gevraagd van de lezers om
op de hoogte van de gangbare meningen in theologie en cultureel milieu te zijn,
terwijl er niets te weinig wordt gezegd om niet op de diepte van de christelijk geleefde
ernst der Navolging te komen. Beide auteurs hebben zich kunnen houden aan het
on-
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derwerp zonder dit te laten vervluchtigen tot algemene beschouwingen over de
verhouding sacraal en profaan, godsdienst en mensendienst.
Aanbevolen literatuur derhalve over de Navolging. Navolgenswaard is ook de
heldere eenvoudige manier om er zo over te spreken en schrijven.
G. Wilkens

Franz Voith OP
Motivmessen für Jugendliche
Verlag Hans Driewer, Essen, 1972, 264 pp., DM. 19,-.
Onlangs heeft ons eigen KASKI vastgesteld, dat jeugdmissen momenteel in Nederland
aan de top staan van de doorsnee-belangstelling voor zondagse Eucharistievieringen.
Dan moet een boek met gevarieerde suggesties voor de samenstelling van dergelijke
jeugdmissen bijzonder welkom zijn. Dit boek bevat 52 thematische Misformulieren,
een aantal ‘Kyrie-teksten’, die zowel als schuldbelijdenis als als voorbeden gebruikt
kunnen worden, en een experimenteel ‘Tafelgebed’, voor jeugdigen aangepast. De
Misformulieren zijn samengesteld op dezelfde wijze als in de boeken van A. Schilling
en F. Franzen (Motivmesse I en II; zie Streven, resp. mei en juli 1971, p. 887 en
1113): een inleiding uit hedendaagse literatuur om het thema in te leiden, 3 oraties
en 2 Schriftlezingen (deze laatste in de soepele bewerking van Jörg Zink); bovendien
worden nog een aantal aanvullende ‘inleidingen’ toegevoegd om wat meer variatie
te bieden. Deze verzameling Motivmessen lijkt ook daarin een vooruitgang op
bovenvermelde uitgaven, dat de thema's hier niet zo eenzijdig maatschappij- en
kerkkritisch van inhoud zijn. Hier worden echt thema's aangesneden die onze jeugd
tot authentieke geloofsverdieping brengen kunnen. Ten overvloede moge nog vermeld
worden, dat deze Misformulieren reeds herhaaldelijk geprobeerd zijn in de praktijk
en met de betreffende jeugdigen doorgepraat. Uiteraard behoeft men zich bij het
voorbereiden van een jongerenmis niet zonder meer aan de hier geboden teksten te
houden; maar het boek moet toch wel bijzonder welkom zijn bij diegenen die zich
voor deze taak gesteld zien. Ik kan deze bundel alleen maar van harte aanbevelen.
En uitgeverij Driewer nog eens oprecht dank zeggen voor de grootmoedigheid
waarmee zij steeds weer deze mooie uitgaven ter inzage beschikbaar stelt.
S. Trooster

Dr. A.A. van Ruler
Marcus 14 (vervolg), 15 en 16
Kok, Kampen, 1972, 176 pp., f 13,90.
Bovengenoemd boek is een vervolg op Marcus 14 (zie bespreking in Streven, januari
1972, pp. 421-422). De nieuwe bundel meditaties over het lijdensverhaal volgens
Marcus, na overlijden van de auteur door zijn vrouw verzorgd, valt tegen; het vormt
geen eenheid. Allereerst omdat door zijn dood vele verzen uit het lijdensverhaal
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onbesproken zijn gebleven, vervolgens omdat de 42 overwegingen dateren uit zeer
uiteenlopende perioden (1949-1965).
Ondanks deze gebreken is het de soberheid van de auteur die boeit: hij wil het
Marcus-evangelie allereerst vanuit zijn eigen innerlijke samenhang verklaren.
Voortdurend poogt hij uit te leggen waarom Marcus zó schrijft en niet anders. Aldus
wordt héél het evangelie betrokken in de lijdensgeschiedenis. Met name de
overwegingen over Mc. 15: 22 (Het heil is aan tijd en plaats gebonden, pp. 62-65)
en Mc. 15: 40-41 (De vrouw als getuige van het heil, pp. 131-133) zijn meditaties
van het zuiverste gehalte.
P. Beentjes

Adrienne von Speyr
Markus
Betrachtungspunkte für eine Gemeinschaft
Herausgegeben von Hans Urs von Balthasar, Johannes Verlag, Einsiedeln,
1971, 736 pp., DM./SF. 45-.
Dit boek bevat meditatie-gedachten die de schrijfster tussen 1945 en 1948 heeft
voorgelegd aan leden van een leken-instituut. Zij volgt het Marcus-evangelie bijna
vers voor vers. Exegetische en dogmatische vorming heeft zij niet genoten; wat zij
ter overweging voorstelt, komt voort uit haar eigen spiritualiteit. Deze getuigt van
een sterk zendingsbewustzijn en is trinitair ingesteld. De korte overwegingen van
dit boek kunnen een aanzet zijn tot persoonlijke meditatie, tot cultivering van een
vooral naar binnen gekeerd geestelijk leven. De lijnen die de schrijfster trekt van de
verschillende pericopen naar het persoonlijk leven, zullen hier en daar als gezocht
ervaren worden. Alles bijeengenomen kan de vraag gesteld worden of het zin heeft
deze meditaties in boekvorm uit te geven, vooral waar de zeer hoge prijs het boek
bijna buiten ieders bereik brengt.
W. Sormani S.J.
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Geschiedenis
Catharina van Rusland. - (Genie en wereld), Heideland, Hasselt, 1972, 295 pp.,
geïll., BF. 525.
Collins, Larry, en Dominique Lapierre - O Jeruzalem. - Elsevier,
Amsterdam/Brussel, 1972, 496 pp., geïll., BF. 395.
Dudley Edwards, R. - A New History of Ireland. - Gill and Macmillan, Dublin,
1972, 272 pp., £ 3,-.
Johnson, Paul - The Offshore Islanders. - Weidenfeld & Nicolson, London,
1972, 466 pp., £ 4,25.
Wienand, Adam, Hrsg. - Der Johanniter-Orden / Der Malteser-Orden. - Wienand
Verlag, Köln, 1970, 663 pp., krtn., DM. 48,-.

F.C. Spits
De metamorfose van de oorlog in de 18e en 19e eeuw
(Polemologische Studiën), Van Gorcum, Assen, 1971, 230 pp..
Het beeld dat velen hebben van het verschijnsel oorlog wordt bepaald door de
verschrikkingen gezien en eventueel doorgemaakt tussen 1940-1945, door de niet
minder verschrikkelijk beelden van het meedogenloze geweld dat het T.V.-journaal
telkens weer brengt en door de dreigende schaduw dat er een atoomoorlog zou kunnen
uitbreken, die alleen maar het absolute einde van alles kan betekenen.
Enige van de in dit boek gebundelde 10 studies van Dr. Spits dragen materiaal aan
om dit verschijnsel oorlog niet als een statische grootheid te hanteren, maar het te
zien als een werkelijkheid die voortdurend in ontwikkeling is. Heel frappant wordt
dat wanneer in enkele voorbeelden getoond wordt hoe in de 18e eeuw de oorlog
functioneerde in het politieke spel tussen de staten (lees: regeringen). De 19e eeuw
geeft de weg te zien naar de totale oorlog: wanneer niet meer regeringen elkaar
bestrijden, maar het ene volk het andere; wanneer de massa zijn intrede doet en te
hanteren blijkt dankzij technische middelen. Het gaat er niet meer om elkaar met
betrekkelijk kleine legers schaakmat te zetten en te kunnen onderhandelen; het gaat
er nu om de ander werkelijk te vernietigen en hem zo zijn eigen wil op te leggen. De
wens te vernietigen geeft grotere vrijheid van handelen aan de militaire leiders die
het doen moeten en zich niet door politieke overwegingen laten remmen. Zo blijft
de eenmaal op gang gebrachte oorlogsmachine het geweld vermeerderen en is vrijwel
niet meer tot stilstand te brengen. De aanwezigheid van atoomwapens spitst dit toe:
het zal nu nog veel sneller en nog veel absoluter gaan; er zal geen houden meer aan
zijn.
Nooit mag de politicus de militair te vrije hand laten en zich aan zijn
verantwoordelijkheid onttrekken.
Een tweede thema is dat van de legervorming: de kwestie beroepsleger en
dienstplicht. In de huidige discussie over deze kwestie een actueel thema, omdat erin
duidelijk wordt dat algemene dienstplicht in het verleden voldaan heeft aan de eisen
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van democratie, als een ‘vervolksing’ van het leger, dat daarvoor teveel
machtsinstrument van de staat (de vorst) was.
Een derde thema is het verzet van Spits tegen de vervalsing van von Clausewitz'
theorieën. Hij weet scherpzinnig aan te tonen dat het spreken van deze Duitse
theoreticus over de ‘ideale oorlog’ verstaan moet worden als ‘de oorlog als idee’ en
niet als ‘de oorlog zoals wij hem eigenlijk zouden moeten voeren’.
Hij gaat hiermee in tegen 19e-eeuwse Duitse interpretaties (die grif in
Angelsaksische literatuur zijn overgeschreven). Von Clausewitz heeft juist de beperkte
oorlog bepleit waarbij de politici het absolute primaat zouden behouden en de
militairen slechts instrumenten in hun handen (zouden zijn (zoals Bismack dat nog
net - met grote moeite - kon klaarspelen).
Marcel Chappin

Mr. Dr. C. Smit
Nederland in de Eerste Wereldoorlog (1899-1919)
Eerste deel: Het Voorspel (1899-1914)
Wolters - Noordhoff, Groningen, 1971, 261 pp., krtn., f 37,50.
Smit heeft zich met de te beschrijven periode al intensief beziggehouden toen hij in
de serie 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën tussen 1957 en 1968 vier delen met
bescheiden betreffende de buitenlandse politiek liet verschijnen. Deze bronnenuitgave
wordt voortdurend aangehaald en men zou kunnen zeggen dat Smit de toen gevonden
gegevens nu in een doorlopend maar niet
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bijster boeiend geschreven verhaal naar voren brengt.
Het gaat in dit boek alleen over Nederland-in-zijn-buitenlandse-betrekkingen. Die
betrekkingen waren soms moeilijk in evenwicht te houden in een wereld waarin
Nederland weliswaar een tweede-rangs mogendheid was, maar vanwege zijn ligging
en zijn koloniale bezit door de grote mogendheden (in het bijzonder uiteraard
Duitsland en Groot-Brittannië) met grote interesse in de gaten gehouden werd. Andere
moeilijkheden die naar voren komen betreffen de landsverdediging, waar zuinigheid
verwoestend te werk ging en waar o.a. Koningin Wilhelmina aandrong op een
behoorlijke opbouw, teneinde onze ‘zelfstandigheidspolitiek’ redelijk te kunnen
waarmaken. Hoezeer politieke verhoudingen door persoonlijke factoren mede-bepaald
worden, blijkt uit het optreden van een man als Kuijper en de funeste, want
wantrouwen zaaiende handelwijze van onze gezant bij de Scandinavische hoven,
Van Heeckeren van Kell, die door allerlei beweringen de Engelsen deed geloven dat
Nederland onder druk handelde overeenkomstig de wensen van de Duitse keizer.
Marcel Chappin

Prof. Dr. David Nicholas
Stad en platteland in de middeleeuwen
vert. door R.J. Demarée, (Fibulareeks), Fibula-Van Dishoeck, Bussum,
1971, 120 pp., f 7,90.
De titel van dit boek is enigszins misleidend, omdat Schr., professor in de
middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van Nebraska (USA), zich in zijn
uiteenzettingen strikt beperkt heeft tot de economische en sociaalpolitieke aspecten
van het leven in de middeleeuwse maatschappij. Maar dat gebeurt dan ook op
degelijke wijze, waarbij interessante conclusies getrokken worden aan de hand van
de vaak schaarse gegevens die tot nog toe uit de Noord- en Zuidnederlandse archieven
werden opgediept. Na een beschrijving van de opkomst der steden volgen drie
hoofdstukjes over de economische depressie en de maatschappijkrisis in de late
middeleeuwen; over het economisch en sociaal beleid van de laat-middeleeuwse
steden; en over de sociaal-politieke expansie van de stad op het platteland. Schr.
toont aan dat net zoals de landsheren de macht misten om systematisch de steden te
dwingen, ook de steden dit niet konden ten aanzien van het platteland, ondanks het
feit dat deze drie partijen in economisch opzicht veelal op elkaar aangewezen waren.
Het boek zou aan bruikbaarheid gewonnen hebben, indien er een trefwoordenregister
aan was toegevoegd. De tekst wordt verlevendigd door zestig lijnillustraties en foto's.
P. Begheyn

Woordenboek der Oudheid
Aflevering 6 (Helius - Izebel)
Romen, Roermond, 1971, 1345-1544, f 17,-.
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Ook deze aflevering biedt weer veel. De voordelen van de in chronologisch (en
geografisch) opzicht ruime opzet van het werk vindt men bijvoorbeeld duidelijk in
een artikel als Hymne, waar een dwarsdoorsnede wordt gegeven van Egypte tot en
met de oud-christelijke tijd (waarom echter wordt voor de bijbelse hymne zonder
verdere tekst verwezen naar een ander werk?). Belangrijk zijn artikelen als Herodotus,
Homerus, Horatius. Opvallend is hier zowel als elders de ruime literatuuropgave.
Bij steekwoorden op het gebied van de grieksromeinse mythologie in het bijzonder
merkt men met genoegen, dat ook aan de iconographie ruime aandacht wordt besteed
(Heracles, Hephaestus).
Zeer informatief zijn ook de artikelen die in vogelvlucht een bevolkingsgroep of
cultuurgebied behandelen. Wij noemen: Hethieten, Hurrieten, Italië.
Tot slot een selectie van enkele trefwoorden die het perspectief van het werk
enigszins recht doen: Hieronymus, Ichthussymbool, Inanna/Istar, Hooglied, Hieros
gemos, Hissar (Tepe). Het is jammer dat vermelding van Isidorus van Sevilla blijkbaar
buiten het kader van dit werk valt. Een prachtig werk overigens, dat alle lof verdient.
J.J.S. Weitenberg

Joseph Lortz & Erwin Iserloh
Beknopte geschiedenis van de Reformatie. Oorzaken - verloop - invloed
J.H. Gottmer, Haarlem, 1971, 320 pp., f 14,90.
Tussen 1964 en 1969 verschenen er drie pocketboeken, waarin door Owen Chadwick
(1964), Robert Stupperich (1967), Joseph Lortz en Erwin Iserloh (1969) de geschiede-
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nis van de Reformatie op uitstekende wijze werd beschreven. De onderzoekingen
van de laatste vijftig jaar, waardoor eeuwenlang bestaande misverstanden en onjuiste
oordelen opgeruimd konden worden, werden volop in deze publikaties gehonoreerd.
Alle drie deze pockets hebben bovendien het voordeel, dat zij zich vlot laten lezen,
alfabetische registers en een bibliografie bevatten en betaalbaar zijn. Tot nu toe werd
alleen het door de katholieke auteurs Lortz en Iserloh geschreven boekje in het
Nederlands vertaald.
Helaas is dit gebeurd door P.A. van Antwerpen en mr. H.J.M. Tonino, die met
hun vertaling op zo overtuigende wijze bladzijde na bladzijde de plank misslaan, dat
het geen enkele zin heeft voorbeelden daarvan aan te halen. Niet alleen worden er
naar willekeur woorden toegevoegd of weggelaten, maar ook worden er zo
overduidelijk en in zo grote mate aperte vertaalfouten gemaakt, dat de betekenis van
het door de auteurs neergeschrevene vaak op essentiële wijze gewijzigd wordt of
zelfs in zijn tegendeel verkeert. Daar komt nog bij dat in de inhoudsopgave de
paginering van de bladzijden 24 t/m 305 onjuist is, en dat het alfabetisch register
ontbreekt.
Om al deze redenen is deze Nederlandse uitgave af te raden, en verdient de Duitse
pocket, die bovendien tweemaal zo goedkoop is, de absolute voorkeur.
P. Begheyn

Heinz-Gerhard Haupt, Hrsg.
Sozialökonomische und politische Voraussetzungen der Julirevolution 1830
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1971, 54 pp., DM. 5,80.
In de serie ‘Historische Texte’ ten behoeve van studiegebruik een kleine bloemlezing
uit materiaal betreffende de Franse Julirevolutie van 1830. 1830 zal altijd wel
overschaduwd blijven door die andere data uit de geschiedenis van de revolutie:
1789, 1848, 1871 en 1917, die zoveel glorieuzer zijn. Toch vormen de ‘Trois
Glorieuses’, deze drie julidagen van 1830 een belangrijk punt in de Franse
geschiedenis. Aan de buitenkant veranderde er misschien te weinig: de vlag (de
tricolore in plaats van de witte Bourbon-vlag) en de koningstitel (‘Roi des Français’
in plaats van ‘Roi de France’). Maar er veranderde meer: voorgoed was de adel
principieel gezien haar bevoorrechte positie kwijt; de bourgeoisie zou de dienst gaan
uitmaken en dat voor zeer lange tijd....
In de keuze van de teksten is de nodige aandacht besteed aan de slechte
economische toestanden van Frankrijk, die de revolutie helpen verklaren. In een van
de teksten komt ook de nawerking van de Julirevolutie naar voren op de revolutie te
Brussel, die in augustus 1830 begon en Europa met een nieuw koninkrijk zou
verrijken.
Marcel Chappin
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Edward Shorter
The historian and the computer. A practical guide
Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1971, 149 pp., £ 3,50.
Niet alleen voor historici, maar ook voor andere wetenschappelijke onderzoekers
die met getalmatige gegevens moeten werken, is dit boek inderdaad wat de ondertitel
zegt: een gids voor de praktijk. Van theoretische beschouwingen wordt afgezien en
heel concreet, van stap tot stap, wordt uitgelegd hoe men een grote hoeveelheid
gegevens kan gaan bewerken en computerrijp kan maken. Alles is begrijpelijk en
luchtig verteld en schr. schaamt zich niet werkelijk praktische raadgevingen te
verstrekken met betrekking tot kreukels en koffievlekken op de IBM-kaarten, die
zo'n centrale plaats innemen in het computerproces.
Toch heb ik het gevoel dat schrijver ons op een gegeven moment in de steek laat.
Nadat we precies weten hoe onze gegevens op kaarten over te brengen, hoe met
coderingen en indelingen te werken, doet bij voor ons de deur van de computerkamer
open en duwt ons dan binnen, maar blijft zelf buiten staan. Wat er nu eigenlijk gebeurt
met de kaarten - we blijven daaromtrent in het ongewisse. Toch zou een summiere
uitleg van het werken van een computer (of is dat niet mogelijk) meer helderheid
geven.
Het is een verdienste van de auteur dat hij waarschuwt tegen overschatting van de
computer: er gebeurt geen zelfstandig denken, wanneer er correlaties worden
aangegeven tussen bepaalde fenomenen, dan is dat nog geen oorzakelijke verklaring.
De hoge kosten die het gebruik van een computer vergt, zullen denk ik menigeen
die dank zij dit boek de schroom heeft overwonnen de techniek bij zijn historische
arbeid in te schakelen, aan het eerzame handwerk blijven binden.
Marcel Chappin
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Theater
Duckworth, Collin - Angels of darkness. - Allen & Unwin, London, 1972, 153
pp., £ 3,25.
Fletcher, John - Forces in modern french drama - University of London, London,
1972, 222 pp., £ 1,45.
Magarshack, David - The real Chekhov. - Allen & Unwin, London, 1972, 249
pp., £ 3,75.
Miller, Jordan - Twentieth century interpretations of ‘A streetcar named desire’.
- Prentice/Hall, Hemel Hempstead, 1972, 119 pp., £ 1,-.
Reinert, Otto - Sttindberg. - Prentice/Hall, Hemel Hempstead, 1972, 178 pp., £
1,-.
Vernois, Paul - La dynamique théâtrale d'Eugène Ionesco. - Klincksieck, Paris,
1972, 308 pp..

Martin Swales
Arthur Schnitzler. A Critical Study
Clarendon Press: Oxford UP, London, 1971, 289 pp., £ 4,50.
Ofschoon deze studie vooral op een Angelsaksisch publiek is afgestemd, dat niet zo
vertrouwd kan worden geacht met het oeuvre van de Weense fin d'époque-auteur A.
Schnitzler, groeit het boek tegelijk ook uit tot een bijdrage in de huidige discussie
van deze novellist-toneelschrijver, die sedert enkele jaren eindelijk zijn groep analisten
heeft verkregen. S. maakt het meteen duidelijk dat hij de totale betekenis van
Schnitzler secundair beoordeelt; het teveel aan mislukte of onbelangrijke geschritten
noodzaakt een concentratie op slechts enkele werken. Maar die nieuwe selectie hoort
volgens S. dan ook tot de wereldliteratuur. Schnitzler is geen chroniqueur van zijn
tijd geweest; hij heeft integendeel gewerkt met een eigen code, die van een moralist,
niet als metafysisch pleidooi maar als existentieel oordeel. Zijn techniek is die van
de dubbele bodem, de auctoriale ironisering van het ironieperspectief van de figuur.
Vooral de taal wordt hier instrumenteel heel hoog aangeslagen; het
vertellersperspectief van de personages wordt in het systeem van de monologue
intérieur voortdurend opgedeeld en S. interpreteert deze vertelwijze niet als ‘stream
of consciousness’ maar als intentionele psychologie. Met deze instelling heeft hij
geen tragedie kunnen schrijven; zijn wereld is die van de wrange komedie, die
voortdurend het absurdistische drama benadert, omdat theater en wereld amalgameren
tot een volstrekt eigen bestaanswijze. Zodat dit boek een wezenlijk onderdeel uitmaakt
van de beperkte Schnitzler-literatuur.
C. Tindemans

Doris Fulda Merrifield
Das Bild der Frau bei Max Frisch 151, pp., DM. 18,-.
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Albrecht Schau
Max Frisch - Beiträge zu einer Wirkungsgeschichte
360 pp., DM. 39,-.
Universitätsverlag Eckhard Becksmann, Freiburg i. Br., 1971.
Wat D. Merrifield bedoelt als grondige analyse van het vrouwenbeeld in M. Frischs
romans en theater, blijft een kalme parafrase van de psychische situatie binnen de
literaire structuur. Het beperkt zich helaas tot korte, onbevredigende schetsen, te
schematisch gereduceerd tot klinkende oordeelszinnen en tenslotte mozaiekachtig
samengelegd tot hét vrouw-type in Biographie, ofschoon de conclusie luidt dat de
theaterdames lang niet zo complex uitvallen. Toch kan blijken dat dé vrouw een
ontgoocheld wezen is, niet zozeer in zichzelf als in haar ervaring met dé man; het is
S.'s grote vergissing dat ze deze ervaring louter situationeel en literair opvat en niet
inschakelt in Frischs wereldbeeld. Hoe dat wereldbeeld moeizaam achterhaald werd
in ernstig essay en gezagvolle studie, zelfs in de dagactuele flitsreactie, toont het
prachtige verzamelboek van A. Schau. Opgedeeld naar romans (panoramisch maar
tevens progressief per tekst) en de toneelstukken (idem), met een toevoeging over
de speeifieke kenmerken van Frischs omgang met het taalinstrument, is het geheel
temperamentvol geschakeerd, wetenschappelijk relevant en essayistisch voorbeeldig,
met bijdragen van de allerbesten (o.m. E. Staiger, W. Jens, M. Jurgensen, H. Plard,
W. Stauffacher, samen 48 auteurs).
C. Tindemans

Walter Jens, Hrsg.
Die Bauformen der griechischen Tragödie
W. Fink, München, 1971, 450 pp., DM. 78,-.
W. Jens, de classicus te Tübingen, legt hier een eerste verzameling voor van het
fundamentele onderzoek dat zijn studenten (ondertussen zelf reeds als vorsers bij
zijn leeropdracht betrokken) in 10 jaar voor elkaar hebben gebracht. In elf uitvoerige
opstellen dragen deze jongelui de gegevens
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aan die dé synthese moeten gaan uitmaken van de structuur van de Griekse tragedie.
Het tragedie-schrijven blijkt een vak te zijn geweest waarin met een nauwkeurig
vastgelegd instrumentarium en apparaat werd gewerkt. Niet de inventieve fantasie
van de auteur, niet het effectrijk opwekken van spanning zijn constituerend voor het
genre; wel de technische nauwgezetheid waarmee de canon en de code werden
gevolgd. Natuurlijk bleef er ruimte voor auctoriale variatie over (interpretatie van
een motief, verleggen van een handelingsaccent), maar de vaste structuur moest
herkenbaar aanwezig blijven. De zorgvuldige details van de sterkst determinerende
onderdelen zijn bij deze in een omvattende studie samengebracht.
C. Tindemans

Biografie
Nancy Mitford
Frederik de Grote
Perscombinatie, Amsterdam, 1971, 304 pp., ill., f 37,90.
De vele fraaie afbeeldingen van koningen en kastelen, van prinsen en prelaten, van
paleizen en pretiosa geven een adembenemend inzicht in de wereld waarin de groten
in de achttiende eeuw leefden.
De tekst is niet bijzonder sterk, maar zeker amusant. Van een karaktertekening
van Frederik de Grote is ternauwernood sprake; maar een kennismaking met deze
Hohenzollern wordt wel gegeven. Nancy Mitford staat niet onsympathiek tegenover
deze koning, en waarschijnlijk niet ten onrechte. Maar het zou een kritischer studie
vragen om tot een fundamenteel oordeel te kunnen komen.
De politieke geschiedenis en de sociale ontwikkelingen van de tijd van Frederik
de Grote komen in dit boek alleen maar aan bod tussen de ‘petite histoire’ in; over
de Verlichting ontbreekt ieder woord. Men wete dus wat men wel en niet kan
verwachten van dit boek.
De vertaling door Hans Edinga is niet vlekkeloos; zo is het correcter Maurits van
Saksen te schrijven in plaats van Maurice de Saxe. Ik heb niets tegen Franse namen,
maar het gaat hier nu eenmaal om een Duitser.
Indien Nancy Mitford nu ook nog een soortgelijk werk over Maria Theresia
samenstelt (en wie weet is ze daar al mee bezig) hebben we met dit boek en het eerder
verschenen ‘Madame de Pompadour’ een trilogie die de moeite van het bekijken ten
zeerste waard is.
Marcel Chappin

Joseph Millard
Edgar Cayce, profeet in trance
N. Kluwer, Deventer, 1972, 235 pp., f 17,90.
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Een levensbeschrijving van een ongeletterd man die mensen geneest door hypnose.
Edgar Cayce (1877-1945), wiens lijst van 30.000 gevallen van diagnoses en
genezingen bij onderzoek voor meer dan negentig procent juist bleken, vormt de
persoon voor wiens leven men zich nog meer interesseren kan als men zijn vele
boeken over ‘dromen en reïncarnaties, Jezus Christus, dodezeerollen, dieet en
gezondheid etc.’ heeft gelezen. Voorlopig blijft na lezing de indruk achter dat de
Engelse ondertitel ‘Man of Miracles’ karakteristieker voor de inhoud is dan de
Nederlandse vertaling: profeet in trance. Men kan zeggen dat het een te groot wonder
zou zijn als men bij de overvloedige beschrijvingen van de vele wonderen ook nog
in trance komt voor de profeet.
G. Wilkens

Fred J. Lammers
Prins Claus der Nederlanden
Hollandia, Baarn, 1972, 80 pp., ill., f 8,90.
Velen zal het interesseren hoe Prins Claus, die bij zijn komst beslist niet door iedereen
met gejuich is binnengehaald, nu werkelijk is, wat zijn werk is en zijn hobby's zijn,
enz.. Dit fotoboek geeft hierop een genuanceerd antwoord. Het is een prettig boek
met voortreffelijke foto's.
R.S.

Jean-François Six
La véritable enfance de Thérèse de Lisieux
Ed. du Seuil, Paris, 1972, 286 pp..
De vele biografieën die over Theresia van Lisieux zijn geschreven, beginnen zeer
vaak met haar intrede op vijftienjarige leeftijd in de Karmel, waar zij negen jaar later
zou sterven. De schrijver van deze studie wil zover niet gaan, maar wil het leven van
de kleine Theresia doorvorsen toen zij nog klein was. Hij belooft een beschrijving
van de ‘véritable enfance’. Hoe waar de schrijver deze jeugd wil hebben blijkt uit
zijn ondertitel: ‘névrose et sainteté’. Een jeugd die te waar lijkt om voor lief te houden.
Een vervallen milieu, een burgerlijk leefklimaat, conservatieve politieke keuzes, een
vader die droomt en weinig greep heeft op
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de werkelijkheid, een moeder met een morbide aanleg die met flinke arbeid haar
gezin in leven houdt. Als jongste van de vijf dochters die in leven bleven - vier andere
kinderen stierven al jong - moet Thérèse Martin zich wel klein voelen en in haar
verlangens naar genegenheid wel klein houden, als haar moeder na een paar jaar
sterft en haar ene zuster na de ander het klooster ingaat. Klein gehouden en zich klein
voelen worden gebundeld in regressieverschijnselen. Neurotisch gedrag en uitingen
signaleert de schrijver, ook al aan de hand van talloze uitvoerige briefcitaten. Toch
wordt de kleine Theresia ooit een groot mens, volwassen, wanneer zij de afwezigheid
van steun in haar leven weet te binden aan een goddelijke aanwezigheid, b.v. in Maria
die haar toelacht, en in een familiebijeenkomst op Kerstmis.
De analyses van de schrijver zijn niet onwaarschijnlijk. Psychologiserend tracht
de schrijver een werkelijke jeugd te tekenen. Toch is het de schrijver niet geheel
gelukt om met het ontleden van het neurotisch gedrag een verband te leggen met
heiligheid en volmaaktheid, hoogstens met volwassenheid en het bereiken daarvan.
Teveel blijft hij binnen de ‘discours’ van de heilige zelf, waardoor hij buiten die
Waarheid komt te staan van wie de heilige gediend wil zijn. Een heilige met een
neurotische jeugd maakt alleen de vraag onoplosbaarder: waarom er dan niet meer
heiligen zijn.
G. Wilkens

Jean Orieux
Talleyrand ou le sphinx incompris
Flammarion, Paris, 1970, 858 pp., geïll..
Met dit lijvige boek, van een zeldzaam spitse stijl, heeft J.O. zich andermaal wellicht
een van de beste Franse biografen van het ogenblik getoond. Deze voortreffelijke
schets van Talleyrand (1754-1838) vergde blijkens het voorwoord niet minder dan
drie jaar intense studie en talloze gesprekken met deskundigen van de vele bewogen
perioden welke het leven van deze beruchte staatsman en godsdiensthater hebben
gekenmerkt. Vele verworven ideeën over de grote Europese politicus zullen na lezing
van dit boek plaats maken voor het portret dat de lezer levensgroot voor ogen wordt
gesteld. Spoedig zal de verwondering in bewondering overgaan voor deze machtige
Franse topfiguur die de ziel van de revolutie, de éminence grise van Napoleon, en
de soevereine geest van de restauratie is geworden. Bij dit alles heeft de auteur zijn
aandacht blijvend op de mens weten te richten. Een merkwaardig boek, waarin de
vakkennis van de romancier en de historische acribie van de biograaf op gelukkige
wijze elkaar weten aan te vullen.
S. De Smet

Film
Godard, Jean-Luc - Weekend / Wind from the east. - Lorrimer, London, 1972,
188 pp., geïll., £ 1,25.
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Robert Chazal
Jean-Paul Belmondo
1971, 240 pp., FF. 10.
Françoise Gilles
Annie Girardot
Denoël, Paris, 1971, 240 pp., FF. 10. Collection étoiles
De eerste twee volumes van een nieuwe Franse reeks, uitsluitend gewijd aan
filmsterren. Overvloedig geïllustreerd (maar slecht van vormgeving), lijkt het vooral
een instrument te zijn voor de promotie van Franse films. Aan deze reeks kan je
merken in welke mate het gevoel voor het visuele, voor het fotogenieke, voor het
spektakel, is verloren gegaan in de huidige filmindustrie. Er worden b.v. geen knappe
starfoto's meer gemaakt, er worden al evenmin knappe stills gemaakt van de films.
De haastige, oppervlakkige, parasitaire reportage-stijl overheerst. Praktisch geen van
de illustraties uit deze twee boekjes hebben structuur en betekenis. Het zijn anonieme,
letterlijk niets-zeggende foto's. Ook het geschreven deel van deze boekjes is
teleurstellend. Men doet aan de ene kant alsof men informatie geeft: een volledige
filmografie, een beschrijving van de belangrijkste films van de acteur (maar zonder
dat deze keuze wordt verantwoord), een korte half-objectieve, half-geromantiseerde
biografie. Hiertegenover staat in elk deeltje een vierde onderdeel, onder de titel
‘portrait d'un mythe’. Het mythische en imaginaire van het star-zijn wordt erin
onderkend en geobjectiveerd. Het pijnlijke is natuurlijk dat de betekenis van de
huidige filmacteur of-actrice geheel is verschoven. Belmondo of Girardot zijn op
geen enkele manier te vergelijken met een Gary Cooper of een Marilyn Monroe.
Acteurs hebben nu hoogstens nog een ‘image’, maar vertegenwoordigen geen
mythische waarden meer. De reeks ‘étoiles’ had een gelegenheid kunnen zijn om
het verschil tussen stars en de huidige filmacteurs te onderzoeken. Men heeft het
verschil haastig willen toedekken.
D. Lauwaert
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binnenkant achterplat

Personalia
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 dagbladwetenschappen
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.
Jean Duchesne. Leraar Engels Adres: Etudes, 15 rue Monsieur, Paris 7e.
A. van den Akker S.J., geboren 1945. Legde zich tijdens zijn filosofische en
theologische studie toe op de katechese en was werkzaam op een lagere school en
op de lagere klassen van een middelbare school. Mede als vrucht daarvan verscheen
onder zijn leiding het boek: ‘Het evangelie volgens Alessandra...’. Adres: 42, Rue
de Grenelle, Paris 7e.
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.
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.
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 ‘Symobliek 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:
Flaas 5, Den Dungen.
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.
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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Drs. G. Wilkens S.J., geboren 1940. Studeerde sociale psychologie aan de Universiteit
te Utrecht. Bereidt een proefschrift voor over Ignatius van Loyola. Adres: Huize
St.-Elisabeth, Roggelseweg 57, Nunhem (L.).
Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven. Assistent aan
de UFSIA. Adres: Ergo de Waellaan 4, 2100 - Deurne.
Harry Berghs, geboren 1928. Studeerde filosofie en theologie. Doctoreerde aan het
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven (‘Techniek en vrijheid’, Heidegger)
Docent Sociale Filosofie en Ethiek, belast met onderzoek over Cybernetiek en Ethiek,
aan de UFSIA, Antwerpen. Adres: Sanderusstraat 5, 2000 - Antwerpen.
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.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1972, nummer 2]
[Inhoud]
Gaat Azië zich oprichten?, p. 107
De gebeurtenissen in Peking, eerst het contact met Nixon en vooral nu de
overeenkomst met Japan, vormen het eerste teken dat Azië op het punt staat zich in
de wereld te doen gelden.

Japan en de Verenigde Staten, p. 114
De overeenkomsten die in het eerste artikel besproken worden, hebben primair hun
terugslag op de verhouding van Japan tot de Verenigde Staten. Premier Tanaka heeft
het roer helemaal omgegooid en Japan van dienaar der Verenigde Staten veranderd
in een volwaardige concurrent.

Van Marx tot Marcuse, p. 125
Na de artikelen die hij vroeger (mei en juni 1968, november 1968) over Marx en
Marcuse apart heeft geschreven, geeft de auteur nu een kernachtiger overzicht van
beider maatschappij-kritische visies, met de bedoeling het verband en het verschil
tussen beide uitdrukkelijker in het licht te stellen. Natuurlijk wordt veel van het
vroeger geschrevene hernomen, maar op belangrijke punten valt duidelijk een
appreciatie-verschuiving waar te nemen ten voordele van Marcuse, wiens nieuwheid
positiever wordt beoordeeld in het licht van de nieuwheid van de problemaliek van
onzen tijd.

Zijn wij nog onsterfelijk? p. 140
Uit talrijke socio-psychologische feiten zou blijken dat de culturele conditionering
van de doodservaring een plotselinge en merkwaardige evolutie heeft doorgemaakt.
Er is een gedaanteverandering van de dood. Dat heeft de auteur gebracht tot de vraag
welke weerslag deze metamorfose kan hebben op het eeuwenoude raadsel van de
menselijke onsterfelijkheid.

Gesprek met Jean Piaget, p. 150
Enkele maanden geleden ontving Jean Piaget de Erasmusprjs 1972. Bij die
gelegenheid hadden onze medewerkers een gesprek met hem. Piaget is als
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kinderpsycholoog vooral geïnteresseerd in het ontstaan en de ontwikkeling van
kennis. Vanzelf worden aldus in het gesprek de aanspraken van de filosoof en de
wetenschapsmens ter discussie gesteld.

Jezus van Nazaret in Geschiften, p. 159
De naam Jesus van Nazaret lijkt een program; degenen die deze naam de voorkeur
geven, willen dogmatische boventonen vermijden, zij willen ontkomen aan een
eenzijdige ideologie. Anderen willen daarmee reageren tegen de ‘officiële’ kerk, de
georganiseerde kerk, die huns inziens het ware beeld van Jesus verduistert. Recente
literatuur geeft de auteur aanleiding om deze tendenties onder de loep te nemen.

Terzijde. Een nieuwe psalmvertaling, p. 170
Voor de eerste keer is in het Nederlandse taalgebied een complete psalmvertaling
verschenen die zowel wetenschappelijk als literair verantwoord is en waarbij aan de
psalmen als poëzie alle recht gedaan is. Daardoor is deze vertaling zowel verschillend
van het werk van de exegeten als van de psalmberijmingen.
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Gaat Azië zich oprichten?
Hans Hermans
In het verre oosten van Azië hebben zich met overrompelende snelheid ontwikkelingen
voorgedaan waarvan de wereldpolitieke draagwijdte zich nog nauwelijks laat overzien.
China en Japan hebben elkaar gevonden.
De aanloop tot deze gebeurtenissen voltrok zich in het halfduister van de Chinese
binnenlandse politiek. In de maanden augustus en september 1971 begaf President
en partijleider Mao Tse Toeng zich op tourne door de provincies van zijn land om
overal de partijkaders toe te spreken. In die toespraken richtte hij scherpe
terechtwijzingen aan het adres van maarschalk Lin Piao, die hij zelf vijf jaar tevoren
als zijn kroonprins en troonopvolger had aangewezen. Hij beschuldigde Lin Piao
van ‘ernstige dwalingen’, zowel ten aanzien van de beginselen van het Maoistisch
communisme als ten aanzien van de door Mao uitgestippelde beleidslijn. Duidelijk
liet hij doorschemeren, dat zich rondom Lin Piao een complot aan het vormen was
en dat hij niet zou aarzelen de topfiguren die zich bij dit complot hadden aangesloten,
te straffen, zulks, naar zijn zeggen, teneinde hen als mens te redden.
Deze uitlatingen bleven echter voor de buitenwereld zorgvuldig verborgen.
Niemand buiten China had er enig idee van, dat er tussen President Mao enerzijds
en een complot van hoge militairen met Lin Piao, de minister van Defensie, aan het
hoofd anderzijds iets broeide. Gedeeltelijk zorgde Lin Piao zelf dat daar niets over
uitlekte. Als tweede man van de Republiek had hij voldoende greep op het
regerings-propaganda-apparaat om ook na Mao's uitlatingen, nog tot medio september,
artikelen in de Chinese pers te doen verschijnen waarin hij, met zijn portret op de
voorpagina, hemelhoog werd geprezen en ten voorbeeld werd gesteld aan het hele
Chinese volk. Mao zelf maakte de buitenwereld evenmin wijzer.
Voor Lin Piao echter waren de waarschuwingen van Mao duidelijk genoeg. Wilde
hij ooit nog Mao opvolgen, dan was het een kwestie van nu of nooit. Dan moest Mao
uit de weg worden geruimd vóórdat hij aan de aangekondigde bestraffing toe kon
komen. Lin Piao beraamde dus een aanslag op het leven van de President. Het is niet
duidelijk hoe hij zich die aanslag
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voorstelde. De meningen daarover lopen uiteen en variëren van een
luchtbombardement op het presidentiële paleis in Sjanghai tot een overval op of in
de presidentiële trein. Vast staat, dat zijn plannen de mist in gingen - en hijzelf ook.
Hij werd niet meer in de omgeving van de President gezien en zijn naam werd in de
kranten niet meer genoemd. Verschillende van zijn militaire collega's, die vooral
door zijn toedoen op de achtergrond waren geraakt, traden langzaam maar zeker naar
voren. Steeds meer richtten de schijnwerpers van de publiciteit zich op de Minister
van Buitenlandse Zaken, Tsjoe-En-Lai, van wie bekend was dat hij zowel ten aanzien
van de ‘culturele revolutie’ in het binnenland als ten aanzien van het buitenlands
beleid lijnrecht tegenover Lin Piao stond. Tsjoe-En-Lai was bovendien een
tegenstander van de persoonscultus die zich rondom President Mao had ontwikkeld,
een cultus die door Lin Piao zorgvuldig in stand werd gehouden zolang die cultus
op hem als troonopvolger afstraalde.
Bijna een vol jaar bleef het gissen wat er precies met Lin Piao was gebeurd. Zijn
verdwijning en die van een aantal hoofdofficieren die met hem als oorlogshelden uit
de strijd tegen Tsjang Kai Tsjek kwamen en in de top zaten van de legerleiding,
voltrok zich geruisloos. Hetgeen maar al te begrijpelijk was. Mao Tse Toeng moest
er niet aan denken, dat uitgerekend op een moment dat China, mede door het drijven
van Lin Piao, op gespannen voet stond met nagenoeg de hele wereld, die buitenwereld
er lucht van zou krijgen dat zijn leger de kop was afgeslagen. Dat zou fatale gevolgen
kunnen hebben. Eerst moest alles op alles worden gezet om de verhouding van China
tot de buitenwereld te verbeteren. Daartoe moest om te beginnen binnenslands een
en ander worden rechtgetrokken. Het gebral en gebrul van de ‘culturele revolutie’
moest verstommen. China moest naar buiten een toontje lager gaan zingen en Mao
zelf was de eerste die daarmee begon door in zijn redevoeringen openlijk te erkennen,
dat China ondanks alle vooruitgang onder zijn bewind, nog steeds een grote
achterstand had in te halen; dat het met andere woorden nog geen vingers had om
de vuist te maken waar de ‘culturele revolutie’ zo driftig mee zwaaide. Mao zelf
temperde ook geleidelijk zijn eigen persoonsverheerlijking. De reusachtige portretten,
waarop hij als een soort heerser werd afgebeeld en die overal op pleinen, in openbare
gebouwen, in scholen en fabrieken ten toon hingen, werden kleiner en kleiner, steeds
zeldzamer en steeds meer vervangen door nieuwe produkten van de Chinese kunst,
waarin Mao werd afgebeeld als de goedmoedige schoolmeester, die hij naar zijn
eigen zeggen in wezen was en bleef. Het befaamde ‘Rode boekje’ raakte uit de
circulatie. Een buitenlands correspondent merkte op, dat hij op een reis van ettelijke
weken door China slechts één man in een trein het Rode boekje had zien lezen en
dat bleek nog een buitenlandse Chinees te zijn, die als tourist zijn vaderland
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bezocht. Mao liet ook bekend maken, dat het niet meer in de bedoeling lag, dat hij
door één man zou worden opgevolgd. China zou na zijn dood collegiaal worden
bestuurd en mócht in zo'n collegiaal bestuur één man iets meer naar voren treden
dan de anderen, dan zou dat Tsjoe-En-Lai zijn. De diplomaat die als grootste prestatie
op zijn naam had staan, dat hij nog tijdens het medebewind van zijn tegenstander,
Lin Piao, zijn land voor het brengen van diplomatieke bezoeken had durven verlaten
en niettemin zonder prestigeverlies was teruggekeerd. De invloed van Tsjoe-En-Lai
op het buitenlands beleid van China werd in dat éne jaar ook steeds meer duidelijk.
Dat begon met een vriendschappelijk tafeltennistournooi tussen Chinezen en
Amerikanen en dat eindigde met een bezoek van President Nixon aan Peking en de
opname van communistisch China in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties,
zulks onder uitstoting van Formosa, dat niet langer als een zelfstandige staat werd
erkend.
Eerst nadat aldus binnen een jaar tijds de diplomatieke lucht rondom China was
opgeklaard, werd bekend gemaakt dat Lin Piao inderdaad een aanslag op het leven
van Mao had beraamd doch na het mislukken daarvan de vlucht had genomen in een
klein vliegtuigje, dat ergens in het noorden, op weg naar Rusland, verongelukte. Of
die lezing helemaal waarheidsgetrouw is, staat niet vast. Uit Rusland is al bericht
dat in het wrak van dat vliegtuigje geen overblijfselen zijn gevonden van mensen
ouder dan veertig jaar en dat Lin Piao, die aanzienlijk ouder was, daar dus onmogelijk
tussen kon zitten. Maar wat niet weet, niet deert. Lin Piao is klaarblijkelijk definitief
van het toneel verdwenen; zijn terugkeer is uitgesloten. Het China van de toekomst
is het China van Tsjoe-En-Lai.
Niet langer het China van de gebalde vuist, doch het China van een diplomatiek
vredesoffensief.
Intussen is ook het buitenlands beleid van Japan in beweging gekomen - en dat
werd hoog tijd.
Japan immers stond als een vreemdsoortig verschijnsel in de wereld van vandaag.
Economisch richtte het zich met grote snelheid op uit de rampspoed van de oorlog.
In 1960 produceerde het nog aanzienlijk minder dan zelfs China, om van de Verenigde
Staten, de landen der Europese Gemeenschap en de Sovjet-Unie maar te zwijgen.
Tien jaar later echter, in 1970, produceerde het reeds meer dan tweemaal zoveel als
China en bijna de helft zowel van de Sovjet-Unie als van de landen der Europese
Gemeenschap. Zijn produktie groeide in die tien jaren driemaal zo snel als die van
de Verenigde Staten. Prognosen voor het jaar 1980 wijzen op een nog sterkere groei.
Worden deze prognosen bewaarheid, dan heeft Japan in 1980 zowel de Sovjet-Unie
als de Europese Gemeenschap bijna ingehaald en komt het met de helft van het aantal
inwoners ook op ongeveer de helft van
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de produktie der Verenigde Staten terecht. Het is kortom hard op weg zich te
ontwikkelen tot een economische gigant van eerste grootte en met dat feit houdt de
hele wereld ernstig rekening. - Politiek echter bleef Japan een dwerg. Op het politieke
wereldtoneel kreeg het niet meer dan een figurantenrol toebedeeld. Een figurant in
het gevolg van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten garandeerden zijn veiligheid
en gaven het de richtlijnen voor zijn buitenlands beleid.
Dit betekent, dat van Japan, dat reeds in 1970 meer produceerde dan alle andere
Aziatische landen - China inbegrepen - met hun vele honderden miljoenen mensen
samen, en dat in 1980 mag verwachten dubbel zoveel te produceren als de hele rest
van Azië, geen spoor van enige leiding in zijn eigen werelddeel uitging.
Dat kwam natuurlijk niet alléén omdat het zijn kleine politieke knuistje zo
angstvallig in de grote politieke hand van Amerika hield. De Aziatische landen zelf
toonden zich allerminst gebrand op enig leiderschap vanuit Tokio. Zij herinnerden
zich nog maar al te goed de tijd toen dat kleine knuistje als een gepantserde vuist
uitsloeg en grote delen van Azië verpletterde. Zij vertrouwden Japan een politiek
leiderschap, dat zich op den duur nauwelijks zonder bewapening zou kunnen
handhaven, eenvoudig niet toe. Dit gold in het bijzonder voor China. Niet alleen
omdat de Japanse oorlogsmachine niet minder dan 23 miljoen mensenlevens in China
had weggemaaid, maar ook omdat China in Japan de Aziatische belichaming van
het kapitalisme en het steunpunt bij uitstek van het Amerikaanse imperialisme zag.
Bovendien claimde China de leidersrol in Azië voor zichzelf. Zo gretig als Japan zes
jaar na zijn capitulatie vrede sloot met Amerika en de andere grote mogendheden,
zo terughoudend stelde het zich tegenover China op. Het sloot in 1952 weliswaar
vrede met Formosa, waar Tsjang Kai Tsjek zich drie jaar tevoren had geïnstalleerd,
maar voor Peking was dat meer een klap in het gezicht dan een vreedzame handdruk.
Aanvankelijk mocht die klap zijn gegeven onder de pressie van Amerika en mocht
Japan zelf het effect ervan enigszins trachten te verzachten door tenminste enige
economische en culturele betrekkingen met China te onderhouden; toen in 1957 de
leiding van de Japanse regering overging in de handen van premier Kishi, die tijdens
de oorlog een leidende rol had gespeeld in de bezetting van Noord-West China, ging
Japan doelbewust de vijandige koers van Amerika meevaren. De handelsbetrekkingen
kwamen te stagneren; de culturele betrekkingen werden verbroken. China van zijn
kant prikkelde de Japanse regering door binnen Japan het verzet tegen haar
pro-Amerikaanse politiek aan te wakkeren. Kishi's opvolgers, de premiers Ikeda en
Sato, deden het wat kalmer aan, maar bleven toch in feite tegen Amerika aanleunen.
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Eerst verleden jaar begon Japan in ernst te twijfelen aan de juistheid van dit beleid.
Met name toen Amerika zijn voelhorens naar Peking begon uit te steken. Japan voelde
nattigheid en bereidde zich voor op een herziening van zijn buitenlandse politiek.
Onder premier Sato ging dat allemaal nog aarzelend; Sato leefde nog helemaal in
het idee, dat de veiligheid van Japan alleen door vriendschappelijke betrekkingen
met Amerika kon worden gewaarborgd.
Op 7 juli echter van dit jaar werd hij opgevolgd door premier Tanaka, die aanstonds
bij zijn optreden verklaarde vastbesloten te zijn de betrekkingen met China zo snel
mogelijk te normaliseren. Daarmee kwam hij helemaal in het straatje van de nieuwe
koers in Peking. Verleden jaar nog weigerde Peking premier Sato te ontvangen; goed
een maand na Tanaka's aantreden nodigde Tsjoe-En-Lai hem uit tot een bezoek.
Formeel pleegde Tanaka daar nog wel overleg over met Washington, maar aangezien
Nixon zelf ook al een dergelijke uitnodiging had aanvaard, kon Washington moeilijk
meer nee zeggen.
En zo kwam dan Tanaka op 25 september bij zijn inmiddels premier geworden
collega Tsjoe-En-Lai op bezoek.
Van enige aarzeling was geen sprake meer. Integendeel. Tanaka's eerste verklaring
in Peking was er duidelijk op gericht een streep te zetten onder het verleden. Hij
sloeg meteen de juiste toon aan; dezelfde toon van nederigheid die President Mao
zich het laatste jaar had aangemeten. Hij begon met zijn hartgrondige
verontschuldiging aan te bieden voor het leed dat Japan in de oorlogsjaren aan het
Chinese volk had toegebracht en daarmee was definitief het ijs gebroken. Japan en
China vielen elkaar als vrienden in de armen. Japan verbrak meteen alle betrekkingen
met Formosa en de betrekkingen met Peking werden genormaliseerd.
Japan en China hadden elkaar gevonden.
Deze gebeurtenissen zullen ongetwijfeld een uiterst belangrijke terugslag hebben
op het totaalbeeld van de wereld, omdat zij een diepgaande verandering brengen in
de situatie in Azië.
Dit enorme werelddeel bleef tot dusverre verstoken van politieke leiding. Enkele
grotere landen namen er wel een belangrijke plaats in. Landen als Japan, China, India
en Indonesië, maar elk van deze landen voerde zijn eigen buitenlands beleid.
Behoudens een militaire verdedigingsorganisatie voor Zuid-Oost-Azië, waarin ook
de Verenigde Staten participeerden - een tegenhanger dus van de NATO - bestond
er nauwelijks enige coördinatie. Japan bemoeide zich niet met de politiek van Azië;
China isoleerde zichzelf; India en Indonesië laveerden met de ‘derde wereld’ tussen
de twee grootmachten, Amerika en Rusland, door.
Met het gevolg dat de wereld eigenlijk niet goed wist wat zij aan Azië had
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en wat zij ervan mocht verwachten. De stem van Azië was een kakofonie. Als de
tekenen niet bedriegen, komt daar nu verandering in.
In de eerste plaats omdat China nu definitief uit zijn isolement verlost schijnt.
Buiten Azië was men met de opheffing van dat isolement al druk bezig. Nixons
bezoek aan Peking vormde daarvan het meest sprekende getuigenis. Maar Heath en
Brandt zitten ook al op het vinketouw om normale betrekkingen met China aan te
knopen. China's opname in de Veiligheidsraad der Verenigde Naties vormde van dit
alles de bekroning. Alleen in Azië zelf kon het nog niet door dat isolement heen
breken. Daartoe heeft Japan nu de eerste stap gezet.
Dit betekent een tweede belangrijke verandering. Japan zelf is klaarblijkelijk niet
meer voornemens om als economische reus de rol van politieke dwerg te blijven
spelen. Het heeft zich duidelijk losgemaakt uit de omklemming van Amerika. In
strijd immers met het Amerikaanse streven om Formosa nog de hand boven het hoofd
te houden, heeft Japan zich volledig achter de claim van Peking gesteld, dat Formosa
deel uitmaakt van het éne China. Dit was een van de voorwaarden die China voor
de toenadering stelde. Uitdrukkelijk stelde het daarnaast de voorwaarden dat Japan
zich op geen enkele wijze zou bemoeien met de oorlog in Vietnam en dat het zijn
beleid niet meer zou koppelen aan Amerikaanse belangen. Dit alles heeft Japan
aanvaard. Amerika heeft het nakijken. Japan gaat zijn eigen buitenlands beleid voeren.
Voor Azië kan dit alles betekenen, dat dit werelddeel nu twee politieke centra
krijgt, zoals het verenigd Europa dat ook heeft in Parijs en Londen. Het zal de
Aziatische landen nog wel enige moeite kosten om dit te aanvaarden. Het verleden
zowel van Japan als van China speelt altijd nog sterk in de herinnering. Het is echter
een kwestie van eieren voor zijn geld kiezen - of misschien beter nog: geld voor zijn
eieren. Japan is tenslotte een economische grootmacht aan het worden en zo'n
grootmacht, mogelijk in toom gehouden door het ideologisch diametraal
tegenovergesteld China, kan in een politiek leidinggevende positie belangrijke
voordelen opleveren. Economisch gesproken maakt Japan reeds deel uit van een
driehoek die de economische verhoudingen in de wereld bepaalt: de driehoek Amerika,
Europa, Japan. Als Japan in die driehoek Azië kan gaan vertegenwoordigen, kan dat
voor Azië zelf van de grootste betekenis zijn.
Uiteraard mag men andere mogelijkheden voor de toekomst niet uitsluiten.
Vriendschapsverdragen en bondgenootschappen zijn huwelijken uit berekening.
Nauwere bindingen scheppen ook meer en grotere wrijfpunten. Dat het in de toekomst
tussen Japan en China allemaal van een leien dakje zal gaan, mag men nauwelijks
verwachten. Men kan zich echter ook voorstellen dat Japan, wanneer het de vreedzame
bedoelingen van zijn intrede in de
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Aziatische politieke wereld wáár wil maken, zijn streven zal richten op het tot stand
brengen van een groter geheel binnen Azië. Een tegenhanger eventueel van de
Europese Gemeenschap. Dat het zijn veiligheid niet meer zal zoeken onder de
atoomparaplu van Amerika, maar in een wijdere veiligheidsovereenkomst voor zo
niet héél Azië dan toch het grootste deel daarvan. Het zal nog wel even duren eer
het die weg kan gaan bewandelen, maar de waarschijnlijkheid is groot dat de meeste
Aziatische landen daar wel oren naar zullen hebben.
De gebeurtenissen in Peking vormen kortom het eerste teken, dat Azië op het punt
staat zich in de wereld te doen gelden. Zich op te richten.
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Japan en de Verenigde Staten
L.L.S. Bartalits
‘Een natie kent slechts belangen en geen vrienden’ Charles de Gaulle

Structuurverandering van de Amerikaanse buitenlandse politiek
President Nixon kondigde in 1969 op Guam een afnemende militaire deelname van
de Verenigde Staten in Aziatische conflicten aan. De Guamdoctrine, die op dat
moment wel het maximum was wat men van een met zichzelf ontevreden Amerika
nog mocht verwachten, wekte het vermoeden dat deze politiek op den duur tot gevolg
zou hebben dat de confrontatie tussen de supermogendheden omgezet zou worden
in toenadering en gedeeltelijke samenwerking. Deze structuurverandering van de
Amerikaanse buitenlandse politiek vond echter plaats zonder de bondgenoten ervan
in kennis te stellen. Het gebrek aan consultatie gaf vooral in Japan tot grote
ongerustheid en later tot geraaktheid aanleiding. Hierbij dient te worden opgemerkt
dat de betrekkingen tussen Japan en de Verenigde Staten nooit zo idyllisch zijn
geweest als werd voorgesteld in de propaganda en in de recente toespraken van
president Nixon zelf, waarin hij sprak over de ‘wederzijdse afhankelijkheid’ en het
‘partnership’ met een ‘uiterst belangrijke’ bondgenoot.
Tot lang na het vertrek uit Japan in 1950 van de Amerikaanse ‘stadhouder’ generaal
MacArthur, hield deze ‘wederzijdse afhankelijkheid’ een soort éénrichtingsverkeer
in en wat er sinds een aantal voor Japan schokkende gebeurtenissen, zoals de
onverwachte introductie van een Amerikaanse protectionistische handelspolitiek,
gebeurd is, droeg er niet erg toe bij om de Japanse politieke leiders ervan te overtuigen
dat de hautaine houding van de Verenigde Staten tot het verleden behoorde, aldus
Michel Tatu.

Japanse nationalisme
Mogen de Amerikanen sinds 1945 aanzienlijke hulp verleend hebben bij de
wederopbouw van het land, het feit dat Japan gedurende meer dan twintig jaar vrijwel
uitsluitend met de Verenigde Staten nauwe economische en politieke betrekkingen
heeft onderhouden, moest op den duur wel onge-
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zonde gevolgen hebben1. De officiële politiek van Japan beperkte zich tot
‘volgzaamheid’ ten opzichte van Washington niet zozeer omdat men het in Tokio
daarmee altijd eens was, als wel omdat de Amerikaanse Azië-politiek, tot voor kort,
het meest in overeenstemming was met de economische, politieke en militaire
belangen van Japan. Onder deze omstandigheden was het niet meer dan
vanzelfsprekend dat de sinds 15 augustus 1971 door de twee landen, met wisselend
succes, gevoerde handelsoorlog nieuw leven aan het steeds latent aanwezige Japanse
nationalisme had ingeblazen.
Gedurende de afgelopen maanden werd het door de draconische Amerikaanse
maatregelen van 1971 verstoorde evenwicht in de betrekkingen tussen Japan en de
Verenigde Staten hersteld. Tokio, dat thans meer mogelijkheden heeft dan men tijdens
de voorafgaande periode wilde toegeven, kijkt ver in de toekomst. Onder het bewind
van de op 6 juli 1972 gekozen nieuwe premier Tanaka wendde Japan zich onmiddellijk
tot Peking met een verklaring dat het tijd is om een vredesverdrag te overwegen.
Over een soortgelijk verdrag met de Sovjet-Unie zal de regering-Tanaka vermoedelijk
nog dit jaar onderhandelingen gaan voeren. Deze delicate aanpassingen aan zijn twee
naaste communistische buren zal Japan zeker op den duur ook opnieuw moeilijkheden
opleveren met zijn ‘bondgenoot’ Amerika, nu ook de grote handelsconcurrent.

Poging tot beëindiging van de handelsoorlog
Geen der draconische Amerikaanse maatregelen van 1971 loste de fundamentele
problemen van de zeer groot geworden Japanse produktiviteit en de achterblijvende
Amerikaanse produktiviteit op. De vanaf begin september tot en met medio december
1971 achtereenvolgens in Washington, Tokio en Honoloeloe gevoerde bilaterale
besprekingen ter beëindiging van de handelsoorlog tussen beide landen leverden
slechts magere resultaten op. Op 9 en 10 September werd in Washington een
bijeenkomst gehouden van de gemeenschappelijke Amerikaans-Japanse commissie
voor handels- en economische vraagstukken, onder leiding van de respectievelijke
ministers van buitenlandse zaken, Rogers en Fukuda. In zijn openingsrede vroeg
Minister Rogers in scherpe termen een revaluatie van de yen met 15% en verwijdering
van Japanse restricties tegen Amerikaanse importen en kapitaalinvesteringen. Zeer
scherp antwoordde minister Fukuda hierop dat de kwestie van revaluatie alleen op
multilaterale, niet op bilaterale basis kon

1

In tegenstelling tot de Bondsrepubliek, die erin slaagde weer contacten te leggen niet alleen
met de Westeuropese staten doch ook gedurende de laatste jaren met de Oosteuropese
socialistische landen, kon Japan tijdens de naoorlogse periode behalve met de Verenigde
Staten vrijwel geen politieke contacten leggen.
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worden opgelost. Het tekort op de Amerikaanse betalingsbalans zou alleen kunnen
worden opgelost als de Verenigde Staten eerst orde op eigen zaken stelden. Het tekort
op de Japans-Amerikaanse betalingsbalans was mede het gevolg van het feit dat de
Amerikanen niet de juiste aanpak noch de juiste prijzen hadden vastgesteld voor hun
export naar Japan. Tenslotte eiste Fukuda snelle afschaffing van het Amerikaanse
importtarief van 10% en dreigde openlijk met tegenmaatregelen als dit bleef bestaan.
Uit het na afloop van de bijeenkomst gepubliceerde gemeenschappelijk
communiqué bleek dat Washington en Tokio hun ‘wederzijds vertrouwen en
vriendschap essentieel achten voor vrede en welvaart in de wereld’, maar dat de
diepe kloof tussen beide staten op monetair en handelspolitiek gebied bleef bestaan.
De enige concessie die de Japanse gedelegeerden in Washington deden was de
toezegging: de beperking van de importquota te reduceren en een verdere liberalisering
gedurende de eerste helft van 1972 door te voeren.
Enkele maanden later, in november 1971, voerde de toenmalige Amerikaanse
minister van financiën, John Connally, besprekingen in Tokio. Ondanks de verbeterde
betrekkingen tussen Tokio en Washington als gevolg van de totstandkoming van het
‘textielakkoord’2 drong Connally er bij de regering-Sato op aan de interventie op de
wisselmarkt te staken en aldus de yen zijn werkelijke waarde te laten vinden. Ook
verlangde Connally opnieuw een revaluatie van de yen, al zei hij daarvoor geen enkel
percentage te hebben genoemd3. Na afloop van de besprekingen ontkende minister
Mizuta dat hij met zijn Amerikaanse ambtgenoot een akkoord over de revaluatie van
de yen had bereikt. De verrassing was uiteraard groot, toen de Japanse regering enkele
dagen later toch had besloten de yen te revalueren in het kader van een multilaterale
aanpassing van de valutakoersen.
De voorlopig laatste ronde van de Amerikaans-Japanse handelsbesprekingen vond
op 11 en 12 december 1971 in Honoloeloe plaats. Tijdens deze conferentie werd
over douanerechten gesproken. Hierbij verklaarde Japan zich bereid in zijn handel
met de Verenigde Staten vanaf april 1972 de douanetarieven voor dertig
invoerartikelen te verlagen en invoerbeperkingen voor nog vier groepen goederen
op te heffen. Aansluitend legde de Japanse delegatie er echter de nadruk op dat de
invoertarieven op Ameri-

2

3

Op 15 oktober 1971 werd in Washington bekend gemaakt dat Japan ermee ingestemd had
zijn textieluitvoer naar de Verenigde Staten te beperken en dat de Amerikaanse regering in
ruil daarvoor de invoertoeslag ten aanzien van deze import zou opheffen. Vertegenwoordigers
van beide landen ondertekenden in Tokio een memorandum met deze inhoud, waarmee een
drie jaar durende strijd tussen beide staten beëindigd werd.
Van Japanse zijde werd echter verklaard dat Connally niet-officieel een revaluatie met 30%
had voorgesteld, (cf. Neue Zürcher Zeitung, 16 november 1971).
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kaanse auto's niet verlaagd zouden worden als de Amerikaanse tien-procent heffing
niet werd afgeschaft.

Ontmoeting in San Clemente
Op 6 en 7 januari 1972 vond een ontmoeting tussen president Nixon en premier Sato
in San Clemente plaats4. Tijdens deze besprekingen wilde Sato van Nixon onder
andere vernemen welke concessies hij van Washington na de gedwongen revaluatie
van de yen voor de Japanse economie kon verwachten5. Over handelsconcessies werd
echter geen akkoord bereikt, terwijl men het ook niet eens werd over de betrekkingen
met de Volksrepubliek China. Daar stond tegenover dat in het slotcommuniqué Nixon
en Sato de hechtheid van de Japans-Amerikaanse alliantie bevestigden. Dat was voor
de Amerikanen uiteraard belangrijk, enkele weken voor Nixons bezoek aan Peking.
Ook al bleef volgens het communiqué het bondgenootschap tussen Japan en de
Verenigde Staten de basis voor de Pacific-politiek van beide landen, er bleven - tegen
de achtergrond van het zich veranderende Azië, met name de groei naar multipolariteit
- nogal wat vraagstukken na de topontmoeting open. Bovendien bestond in Japan
een zekere teleurstelling over de gezamenlijke verklaring van San Clemente. De tekst
vond men over het algemeen onduidelijk en vaag, vooral wat betreft de ontwikkeling
van de Amerikaanse en Japanse staatsbetrekkingen met de Volksrepubliek China6.
‘Was er niet reeds een geheim akkoord tussen Kissinger en Tsjoe En-lai over Taiwan
bereikt?’ vroeg men zich in Tokio af, wanneer men zag dat de Chinese propaganda
de regering-Sato voortdurend aanviel wegens haar betrekkingen met Tsjang Kai-Tsjek.
terwijl Washington van die aanvallen verschoond bleef. Ook werd in politieke kringen
te Tokio de vraag gesteld, ‘of een Chinees-Amerikaanse toenadering geen anti-Japans
aspect had?’ Weliswaar beloofde Nixon Sato in San Clemente samenwerking en
consultatie tussen beide landen over belangrijke internationale vraagstukken, maar

4
5

6

Premier Sato werd vergezeld door de Minister van Buitenlandse Zaken, Fukuda, de Minister
van Financiën, Mizuta, en de Minister voor Handel en Industrie, Tanaka.
De gedwongen revaluatie van de yen beïnvloedde de toekomst van de Japanse handel en
industrie, terwijl daarenboven deze economische sectoren geconfronteerd werden met de
protectionistische maatregelen van de Verenigde Staten, moeilijkheden met de
grondstoffenvoorziening, een gewijzigde binnenlandse vraag en een steeds krapper wordende
arbeidsmarkt, (cf. Far Eastern Economic Review, 4 maart 1972, pp. 23-68).
Sato zei tegenover de pers na afloop van zijn besprekingen met Nixon dat er verschil van
mening was tussen beide partijen over de wijze waarop de kwestie van de normalisering van
de betrekkingen met Peking diende te worden aangepakt. (cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung,
10 januari 1972).
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dat was niet voldoende om te overtuigen. Want sedert de indiscreties in de herfst van
1970 over de stellingname van Kissinger, schreef men hem in Tokio nogal lauwe
gevoelens ten opzichte van Japan toe7. Men vreesde terecht dat Kissinger in een
toenadering tot China een goede manier zou zien om de groeiende economische en
politieke macht van Japan in evenwicht te houden en te controleren. Dat zou overigens
ook in de lijn liggen van de traditionele Amerikaanse Azië-politiek, die in een
Chinees-Japanse samenspanning altijd een bedreiging had gezien.
Een ander onderwerp was tijdens de topontmoeting tussen Nixon en Sato in San
Clemente de teruggave van het eiland Okinawa8. Ondanks bevredigende toezeggingen,
met name over de datum van de soevereiniteitsoverdracht, bleven er delicate
problemen. Bijvoorbeeld zou het Nixon-Sato statuut van november 1969 over
Okinawa reeds verouderd zijn op het moment dat het op 15 mei 1972 in werking zou
treden. Het statuut was met name gebaseerd op de hypothese van de koude oorlog
en een gezamenlijk Japans-Amerikaanse anti-Chinese strategie. In dit verband was
men niet minder bezorgd over het feit dat ook na de soevereiniteitsoverdracht grote
Amerikaanse bases op Okinawa zouden blijven9. Maar is het, als men een ontspanning
wenst, niet juist het moment om die Amerikaanse aanwezigheid te beperken? Het
Nixon-Sato akkoord van november 1969 had ook Taiwan in de Japanse
verdedigingszone ingesloten. Maar is dat alles niet volledig onverenigbaar met een
politiek van toenadering tot Peking? Dit waren enige van de politieke kwesties die
de Japanners verontrustten bij gelegenheid van de ontmoeting tussen Nixon en Sato.

Een Amerikaanse reactie
Ongetwijfeld waren, volgens de directeur van het Harvard Center for International
Affairs, Robert R. Bowie, de Japanners verontrust door de gewij-

7

8

9

Bovendien werd Kissinger verantwoordelijk geacht voor het feit dat Japan niet tevoren op
de hoogte was gesteld van de Amerikaans-Chinese toenadering; zelfs werd hem minachting
voor de Japanners en hun politieke leiders toegeschreven.
Over het algemeen werd als een van de belangrijkste resultaten van de topontmoeting gezien
dat de Verenigde Staten Okinawa op 15 mei 1972 aan Japan zouden teruggeven. De datum
van teruggave van Okinawa was een compromis. Japan had 1 april voorgesteld en Washington
1 juli 1972. Behalve de kernwapens zouden ook de biologische en chemische wapens worden
verwijderd. De Amerikaanse militaire bases zouden echter op het eiland blijven, (cf.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10 januari 1972).
Niet tegen de overdracht, maar tegen de voorwaarden waarop deze had plaatsgevonden
(namelijk de voortdurende aanwezigheid van 43.000 Amerikaanse troepen en civiel personeel
op het eiland in 88 bases en opslagplaatsen) werd ook op 15 mei 1972 in Japan en op Okinawa
geprotesteerd.
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zigde Amerikaanse politiek ten opzichte van China en Japan, en voelden zij zich
gefrustreerd doordat zij niet vooraf waren geraadpleegd. Maar als dat alles was,
zouden de besprekingen in San Clemente het vertrouwen tussen beide landen wel
hersteld hebben. De Japanse bezorgdheid ging echter veel dieper en betrof de
fundamentele uitgangspunten van de Amerikaanse politiek in Azië en in de hele
wereld. Voor de Japanse leiders was de kernvraag: streeft Nixon naar een
machtsevenwichtssysteem zoals in het Europa van de 19e eeuw heeft bestaan? En
is hij van plan de flexibiliteit van de Verenigde Staten te vergroten door de banden
met zijn bondgenoten losser te maken en de vijandschap van zijn tegenstanders te
verdoezelen?
Aandachtig werden Nixons woorden en daden in Japan bestudeerd. Nixon had in
Kansas City medio 1971 over vijf wereldmogendheden gesproken, als zijnde de beste
struetuur voor de vrede. Dubbelzinniger was echter het in februari 1972 gepubliceerde
‘Report on Foreign Policy’, waarin Japan weliswaar nog de grootste Aziatische
bondgenoot werd genoemd, wiens belangen veelal met de Amerikaanse samenvielen,
maar waarin tussen de regels door de implicaties van een veranderde defensierelatie
voelbaar waren. Wilde Nixon Japan tegen de Volksrepubliek China uitspelen?
Zoiets achtten, naar de woorden van Bowie, de Japanners niet bevorderlijk voor
de stabiliteit in Azië. Volgens hen heeft deze wereld, bestaande uit van elkaar
afhankelijke naties, behoefte aan nauwe samenwerking, waarbij de in economisch
en politiek opzicht ontwikkelde landen een hoofdrol moeten spelen als fundament
voor een stabiele vrede.
Daaraan wilde Japan zeker bijdragen. Maar volgens de Japanners waren noch
China noch de Sovjet-Unie bereid hun steun bij te dragen tot zo'n structuur. China
won terrein op het gebied van de internationale politiek door Nixons nieuwe beleid,
maar juist Peking zou de nieuwe situatie willen gebruiken om Japan te isoleren en
te verzwakken.
De politieke leiders in Tokio zouden afkerig zijn van een machtsevenwichtsspel
dat volgens Bowie niet bij deze wereld past en dat de bewapening van Japan voor
eigen defensie met zich mee zou brengen. Liever zouden zij het partnerschap met
de Verenigde Staten voortzetten. Mocht Amerika die koers voor Japan onmogelijk
maken, dan zou het daarbij verliezen. Een in economisch, politiek en militair opzicht
steeds sterker wordend Japan zou zeker niet meer als een pion willen worden
behandeld door Washington, Peking en Moskou. En als Tokio zich door Washington
in de steek gelaten zou voelen, zou dat een ingrijpende invloed op de stabiliteit in
het Verre Oosten hebben; dan zou Japan zich wellicht genoopt voelen een eigen
nucleaire strijdmacht op te richten als tegenwicht tegen de Chinese en de Russische,
en ter bescherming van de noodzakelijke import en van zijn afzetgebieden10.

10

Dat zouden de gevolgen zijn indien Amerika het al dan niet tegen Japan gericht beleid van
toenadering en beperkte samenwerking met de Volksrepubliek China ging voortzetten. Aan
het slot van zijn betoog drong Bowie aan op een debat over die radicale beleidswijziging,
omdat hij deze kwestie veel meer van vitaal belang achtte voor de toekomst van de Verenigde
Staten en de wereldvrede dan de meeste onderwerpen die in de media en de redevoeringen
ter sprake kwamen, (cf. The Christian Science Monitor, 23 februari 1972).
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Japanse reactie op Nixons bezoek aan Peking
Nixons opmerking in een televisie interview, kort voor zijn vertrek naar Peking, dat
hij daarheen ging om dat hij wist dat de Volksrepubliek China zich ontwikkelde tot
een nucleaire mogendheid, had de Japanners wel aan het denken gezet. In een eerste
reactie op het communiqué van Sjanghai verklaarde premier Sato voor de
begrotingscommissie van het Lagerhuis dat Peking de enige wettige regering van
China was en dat Taiwan een onderdeel van de Volksrepubliek China vormde.
Daarmee zette Sato een punt achter een proces van zich steeds meer afwenden van
de Kwomintangregering op Taiwan. Desgevraagd zei de premier ook nog, dat zijn
regering van plan was de ‘Vijf Beginselen’ van Tsjoe En-lai te erkennen, die als
voorwaarden werden genoemd voor een normalisatie van de betrekkingen tussen
Peking en Tokio. Ook herhaalde hij dat de Volksrepubliek China als rechtsopvolger
van Taiwan diens plaats kon innemen in het in 1952 met de Kwomintang-regering
gesloten verdrag van vrede en vriendschap. Dit voorstel trok Sato echter in, na kritiek
van de oppositie, ten gunste van een geheel nieuw vredesverdrag met China11.
Het communiqué van Sjanghai wekte in Japan de indruk dat het te nauwkeurig
pasklaar was gemaakt aan de verwachtingen van alle direct betrokken bondgenoten
van de Verenigde Staten om het echte resultaat van de besprekingen met de Chinese
leiders te kunnen weergeven. Over de feitelijke tekst maakte men zich in
regeringskringen echter niet bezorgd, wel

11

Niet geheel in overeenstemming met deze zienswijze was de verklaring die minister van
buitenlandse zaken, Fukuda, op 29 februari 1972 aflegde voor een commissie van het
parlement. Hij zei, dat volkenrechtelijk gezien Taiwan geen deel van China was. Voorts
verklaarde Fukuda, dat Japan openlijk diende te erkennen dat het China in het verleden
moeilijkheden had berokkend met het Mandsjoerijeincident (in 1932 werd de Chinese
provincie Mandsjoerije door Japan ingelijfd) en de Chinees-Japanse oorlog (in 1937 begon
de Japanse invasie in China). Aansluitend zei Fukuda dat zelfkritiek van Japan ten aanzien
van China vervat zou kunnen worden in een vredesverdrag of in een verklaring over
normalisatie van de betrekkingen tussen Japan en de Volksrepubliek China. Op een vraag
of Japan bereid was de Volksrepubliek te erkennen als de enige wettige regering van China,
zei Fukuda dat de regering Sato pogingen in het werk stelde om de betrekkingen met Peking
te normaliseren op grondslag van een China dat door Peking zou worden vertegenwoordigd.
Tenslotte zei Fukuda dat opzegging van het in 1952 gesloten vredesverdrag tussen Japan en
het regime Tsjang-Kai-Tsjek, een kwestie was die behandeld moest worden tijdens de
kornende besprekingen met Peking over normalisatie van de Japans-Chinese betrekkingen.
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over wat er niet in stond. Daarom hadden de Japanse leiders indertijd gehoopt dat
Kissinger direct na het vertrek uit Sjanghai naar Japan zou kömen. Hij werd ook
verdacht van wantrouwen jegens Japan gezien de zinsnede uit het Amerikaans-Chinese
gezamenlijke slotcommuniqué over hernieuwing van het Japanse ‘expansionisme’
en ‘militairisme12.
Door in principe de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Taiwan goed te
keuren ontstond er een discrepantie met het door Nixon en Sato getekende akkoord
van november 1969, waarin verklaard werd dat handhaving van de status quo in
Taiwan belangrijk was voor de veiligheid van Japan. Deze en andere initiatieven
verrasten de regering-Sato duidelijk, want na enige elkaar tegensprekende verklaringen
kwam er pas een week na de publikatie van het communiqué van Sjanghai een
eenstemmig regeringsstandpunt over de politiek ten opzichte van de Volksrepubliek
China tot stand.
De toenadering tussen Peking en Washington trok in Japan ook een enorme
publieke belangstelling. De Japanner begreep nimmer wezenlijk de door vele
communicatiekanalen en vele interpretaties gezeefde werkelijke gebeurtenissen,
namelijk dat in China een zeer oude en diepgaande vriendschap weer was opgevat,
een soort vriendschap die tussen de Verenigde Staten en Japan nimmer had bestaan.
Aan de analyse van buitenlandse waarnemers tijdens de grote Vietnamhysterie in
Japan gedurende de jaren 1967 en 1968, namelijk dat de Japanners in wezen niet
veel van de Amerikanen moesten hebben, voegde de Neue Zürcher Zeitung van 1
maart 1972 de woorden van Edward Seidensticker toe: ‘Indien de Japanners geloven
dat het Amerikaanse volk vriendschappelijk met hen verbonden is, vergissen zij zich.
Zulk een vriendschap heeft wel met het Chinese volk bestaan; die vriendschap was
weliswaar bedolven, maar nimmer definitief begraven’.
Japan zag zich door het bezoek van Nixon aan China in een tussenzone geplaatst.
Tijdens Nixons verblijf in Peking werd het geloof aan een bijzondere Japans-Chinese
affiniteit geliquideerd en werden de sporen van een Amerikaans-Chinees onderling
begrip zichtbaar. In verhouding tot deze fundamentele doorbraak, die Mao Tse-Toeng
al vele jaren geleden zag aankomen, trad de tekst van het in Sjanghai gepubliceerde
Amerikaans-Chinese communiqué naar de achtergrond.

Tanaka wordt premier
Bevrijd van de langdurige Amerikaanse voogdij scheen Japan aanvankelijk moeilijk
te kunnen wennen aan zijn nieuwe verantwoordelijkheid als grote mogendheid en 9
tot en met 12 juni bracht Kissinger een tweemaal uitge-

12

In Japanse politieke kringen achtte men het Amerikaans afstand nemen van Taiwan het
wezenlijkst (cf. Neue Zürcher Zeitung, 1 maart 1972).
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steld particulier bezoek aan Tokio. Tijdens zijn besprekingen met Sato en Fukuda
stond het probleem Okinawa in het middelpunt13. Bij de normalisatie van de
Japans-Chinese betrekkingen zouden de Amerikaanse luchten vlootbases in Okinawa
Tokio in een delicate positie brengen. Het van kracht zijnde alliantie-verdrag tussen
Washington en de Kwomintang-regering verplichtte de Japanse regering deze bases
voor het Amerikaanse leger beschikbaar te stellen overeenkomstig het in 1960 tussen
Japan en de Verenigde Staten gesloten verdrag. Dit verdrag was in feite niet alleen
voor de veiligheid van Japan maar voor die van het gehele Verre Oosten gesloten14.
Vandaar dat er zelfs in klingen van de regerende liberaal-democratische partij bij
velen gedacht werd aan een herziening van het alliantieverdrag met de Verenigde
Staten15. Zowel premier Sato als zijn minister van buitenlandse zaken, Fukuda, waren
echter van mening dat de betrekkingen tussen Japan en de Verenigde Staten op
essentiële punten moesten blijven zoals zij voor Nixons bezoek aan Peking waren.
Deze omstandigheid droeg er veel toe bij dat Fukuda op 6 juli j.l. niet tot opvolger
van Sato als premier door de Liberaal-democratische partij werd gekozen. De
Japanners gingen namelijk in toenemende mate beseffen dat zij een grote
machtspositie in Azië hadden en dat zij deze nog vele jaren zouden behouden16. Een
fractie in de regerende Liberaal-democratische partij meende zelfs te mogen
veronderstellen dat Washington dit ook wel had begrepen en daarom hield de regering
Sato rekening met de Amerikaanse wens, niet te snel aan te sturen op commerciële
en politieke contacten met Peking.
Ongetwijfeld waren er reeds geruime tijd velen in Washington die maar al te graag
Japan een toontje lager zouden willen laten zingen. De invloed van deze elementen
op het bepalen van de Amerikaanse Azië-politiek werd na 15 augustus 1971 geleidelijk
aan sterker en veroorzaakte gedurende de

13

14

15

16

Tevens bevestigde Kissinger dat er geen geheim akkoord tussen zijn land en de Volksrepubliek
China of de Sovjet-Unie bestond. Aansluitend verzekerde hij zijn gesprekspartners dat
Washington geen belangrijk diplomatiek initiatief zou nemen zonder Japan te raadplegen,
(cf. Le Monde, 13 juni 1972).
In dit verband verklaarde Kissinger tegenover minister Fukuda, dat Peking niet beoogde zijn
soevereiniteit over Taiwan te herstellen door het gebruiken van geweld, (cf. Le Monde, 13
juni 1972).
Kissinger zou echter tijdens zijn bezoek aan Tokio meegedeeld hebben dat het tijdstip voor
een revisie van het Japans-Amerikaanse veiligheidsverdrag nog niet gekomen was. Washington
wilde, volgens Le Monde van 13 juni 1972, zijn maximale vrijheid van handelen behouden
bij het gebruik van zijn Japanse militaire bases ter ondersteuning van de oorlog in Vietnam
en Kissinger zou zich ook tegen het begin van een discussie over de vrijheid van het gebruik
van die bases hebben verzet.
Bij deze overweging speelde uiteraard ook een grote rol dat de voortzetting van de Vietnamese
oorlog een uitbreiding verhinderde van de politieke contacten tussen Peking en Washington.
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afgelopen zomermaanden in Japanse politieke klingen het gevoel dat men de kans
liep opgeofferd te worden door de Amerikanen. Het resultaat was dat op 6 juli 1972
door de Japanse Liberaal-democratische partij Kakuei Tanaka, die in zijn programma
de verbetering van de betrekkingen met de Volksrepubliek China voorop had gesteld,
gekozen werd als voorzitter van deze partij en daarmee tot opvolger van Sato als
premier. Het falen van minister Fukuda om het leiderschap van de
Liberaal-democratische partij te krijgen betekende een definitieve nederlaag voor
Sato's politiek van samenwerking met Amerika.
De benoeming van Tanaka tot partijleider en premier in plaats van Fukuda,
betekende ook dat de Liberaal-democratische partij de tijd gekomen achtte voor
belangrijke wijzigingen in de binnenlandse en buitenlandse politiek.
Wat de binnenlandse politiek betrof, moest premier Tanaka zich in de eerste plaats
bezighouden met de problemen die veroorzaakt waren door Japans enorme
ecomonische groei van de laatste twee decennia. De prijs van die groei was een
aantasting van het leefmilieu, overbevolking in de industriële centra en alles wat
daarmee samenhing. Dat hij deze problemen niet tijdig had onderkend en opgevangen,
droeg ook in belangrijke mate bij tot de val van Sato.
In de buitenlandse politiek was de taak van de regering-Tanaka tweedelig. In de
eerste plaats moest er een nieuwe relatie worden opgebouwd met de Verenigde Staten.
De politiek van premier Sato was immers diplomatiek, militair en economisch
gebaseeerd geweest op Japans bijzondere relaties met de Verenigde Staten. Nixons
verrassingen kwamen daardoor in Tokio bijzonder hard aan. Vooral het feit dat in
beide gevallen geen overleg was gepleegd met Sato droeg veel tot diens val bij. Het
succes dat premier Sato naar aanleiding van Okinawa had weten te bereiken had
daartegen niet kunnen opwegen. Het tweede probleem was de normalisatie van de
betrekkingen met de Volksrepubliek China.

Ontmoeting Nixon-Tanaka
Nauwelijks twee maanden in functie luidde premier Tanaka een nieuw tijdperk in
de politiek van zijn land in. Het feit dat zijn ontmoeting op Hawai met president
Nixon op Amerikaans verzoek plaatsvond, enige weken voordat Tanaka op 25
September naar Peking zou reizen, bracht met zich mede dat de Japanse opening
naar China en de problemen die daar op korte termijn uit voort zouden vloeien een
belangrijke plaats op de agenda innamen. Nixons bezoek aan China opende voor
Amerika de mogelijkheid economische en culturele betrekkingen met Peking aan te
knopen. De voortzetting en uitbreiding van de oorlog in Vietnam verhinderden echter
verdere vooruitgang op het politieke vlak. Premier Tanaka kondigde
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daarentegen aan, dat zijn komende reis ‘in één slag’ de Chinese kwestie zou regelen
en tot herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Peking en Tokio zou leiden.
De verwachte normalisatie van de betrekkingen tussen Japan en de Chinese
Volksrepubliek ontnam aan de Amerikaans-Japanse alliantie veel van haar betekenis
en het was noodzakelijk voor Washington de verplichtingen van het in 1960 gesloten
veiligheidsverdrag met Tokio, dat op 22 juni 1970 automatisch verlengd werd,
opnieuw vast te stellen. De Amerikaanse strategie in Azië had aan Tokio, in het kader
van de indamming van China, speciale verantwoordelijkheden in Korea en Taiwan
toevertrouwd. Tanaka verklaarde zonder omwegen dat de door zijn voorganger
aanvaarde verplichtingen met betrekking tot de verdediging van Taiwan tegen een
eventuele aanval van de Chinese communisten op dat eiland vervallen waren. De
ontwikkeling van de handelsbetrekkingen met de Noordkoreaanse Volksrepubliek
en de recente opening van de inter-Koreaanse besprekingen maakten de politiek van
Sato eveneens problematisch.
Nixon wilde Tanaka ertoe bewegen de diplomatieke banden met de
Kwomintang-regering op Taiwan tenminste enige maanden te handhaven. Tanaka
besloot echter de door Peking gestelde condities te aanvaarden17. Daar stond tegenover
dat Tanaka tijdens zijn ontmoeting met Nixon bereid was Amerika handelsconcessies
te doen. Hij beloofde Japanse aankopen in de Verenigde Staten tot een bedrag van
1,1 miljard dollar om op die manier bij te dragen tot de vermindering van het
Amerikaanse tekort van 3,8 miljard dollar op de handelsbalans van beide landen.
De Amerikanen voelen zich nu alom ter wereld onder de druk van grote economische,
politieke en strategische problemen, eensdeels het gevolg van het te veel hooi op de
vork nemen, anderzijds omdat Japan zo plotseling tot een volwaardige concurrent is
opgegroeid. Onder deze omstandigheden waren de nieuwe Japanse leiders gedwongen
hun vroeger bestaande vergaande afhankelijkheid van Amerika te verminderen,
terwijl zij in de toekomst, in het belang van de stabiliteit en de veiligheid in het Verre
Oosten, de militaire positie van Japan zullen moeten versterken.
Want het brandpunt van de internationale spanning wordt van Europa naar het
Verre Oosten verlegd waar de situatie uiterst flexibel is, omdat niemand weet hoe
de relaties tussen Amerika, China, de Sovjet-Unie en Japan zich in de toekomst zullen
ontwikkelen.

17

In dit verband schreef de News week dat Japan wraak wilde nemen op de Verenigde Staten.
‘Weliswaar is dat niet de voornaamste reden van het bezoek dat premier Tanaka binnenkort
aan Peking gaat brengen, maar in Tokio acht men het een gelukkige bijkomende
omstandigheid dat men nu Washington op zijn beurt kan laten raden wat Tanaka precies in
China gaat doen’, (geciteerd in N.R.C./Handelsblad, 14 augustus 1972).
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Van Marx tot Marcuse
Louis Van Bladel
Tussen Marx en Marcuse valt zowel een grote continuïteit als een grote discontinuïteit
waar te nemen. Enerzijds denkt Marcuse helemaal in de lijn van Marx en staat hij
dichter bij diens visie op mens en maatschappij dan velen die in naam van Marx zich
tegen Marcuse verzetten. Anderzijds heeft hij de lijn van Marx zo consequent
doorgetrokken, dat hij hem voorbij is geschoten en doorgedrongen is tot een
problematiek die fundamenteler is dan die waar Marx zich heeft mee ingelaten en
waartoe vele marxisten zich jammer genoeg nog steeds blijven beperken. Misschien
is Marx ondanks alles toch te oppervlakkig gebleven zowel in zijn diagnose van de
maatschappelijke verdrukking als in zijn prognose van een menselijker maatschappij.
Marcuse graaft dieper. Beïnvloed door Freud en ook door Heidegger, interpreteert
hij de sociale problematiek psychischer en ook ethischer dan Marx. Er is volgens
hem meer nodig dan alleen maar een sociale struetuur-revolutie, ja, een sociale
struetuur-revolutie is slechts een pleister op een houten been als er geen diepergaande,
psychische en geestelijke revolutie aan ten grondslag ligt. Deze laatste is echter nog
zeer moeilijk te realiseren, zodat hij uiteindelijk heel wat minder optimistisch is dan
Marx. Dit alles is wellicht op de eenvoudigste manier duidelijk te maken door
achtereenvolgens uiteen te zetten wat ik essentieel vind in de visie van Marx en wat
ik essentieel vind in die van Marcuse, waarbij ik, waar het pas geeft, kan wijzen op
de punten van overeenkomst en van verschil.
De ontwikkeling in het maatschappij-kritische denken vanaf Marx tot Marcuse is
natuurlijk niet vreemd aan de evolutie die de westerse industriële maatschappij zelf
heeft doorgemaakt. Dat maakt dat we twee vliegen in één klap kunnen vangen. Terwijl
wij ons met de theorieën van Marx en Marcuse bezighouden, zijn we in feite met
onze maatschappij zelf bezig en wordt misschien duidelijk welke constanten er vanaf
de 19e eeuw tot nu in de evolutie van de westerse industriële wereld zijn aan te wijzen
én welke specifiek nieuwe problemen er nú zijn gerezen die om een supplementaire
oplossing vragen.
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De Marxistische visie op de maatschappij en haar toekomst
We kunnen, geloof ik, o.m. drie dementen aangeven die kenmerkend zijn voor het
Marxisme: 1) een bepaalde methode om de structuur van een maatschappij te ontleden:
de infrastructurele analyse; 2) een bepaalde aanklacht, de aanklacht nl. dat de
kapitalistische maatschappij de mensen van elkaar en van zichzelf vervreemdt: de
menselijke zelfvervreemding; 3) een bepaalde prognose van een nieuwe maatschappij,
die nog het best omschreven kan worden als economische democratie of, negatief
uitgedrukt, een klasseloze maatschappij.

1. Infrastructurele analyse
Het is nuttig eraan te herinneren dat Marx niet begonnen is met sociale, laat staan
economische problemen, maar met een kritiek op de idealistische filosofie en de
christelijke godsdienst. Vrij vlug echter is hij ertoe overgegaan die godsdienst en die
filosofie tot de politiek, daarna de politiek tot een sociale kwestie en tenslotte de
sociale kwestie tot een economisch probleem te herleiden. De economische structuur
noemt hij de infrastructuur van de maatschappijproblematiek in al haar vertakkingen
en vermommingen.
Laten we even zijn gedachtengang volgen. Hij begint met de christelijke godsdienst
en de idealistische filosofie te herleiden tot een politieke kwestie. Volgens hem
dienden die godsdienst en filosofie enkel om de conservatieve politiek van de
Pruisische staat te rechtvaardigen en in stand te houden. In de jaren veertig van de
vorige eeuw was het christendom in Pruisen nog de staatsgodsdienst en Hegel had
de staat verheerlijkt als de objectieve verwezenlijking van de vrijheidsidee. In plaats
echter van de staat te funderen op de godsdienst en hem als de verwezenlijking van
een idee te zien, moet men volgens Marx de godsdienst en de filosofie als produkten
van de staat beschouwen, door de staat voortgebracht om zijn macht te funderen op
zgn. goddelijke of ideële beginselen. Het zijn dus politieke uitvindsels. Daaruit volgt
dat we de ellende waarmee we door de godsdienst en de filosofie zitten opgescheept,
niet aan de filosofie en de godsdienst zelf moeten toeschrijven, maar aan de politiek
die er de oorsprong van is.
Een stap verder: waar komen die conservatieve politiek, die politieke
machtsverhoudingen, ja, de staat zelf vandaan? Zij zijn niets anders dan schijnheilig
verklede sociale verhoudingen. De staat geeft zich uit voor de rechtelijke ordening
van het algemeen belang. In feite is hij een machtsapparaat in dienst van degenen
die in het sociale leven de touwtjes in handen hebben. De Staat consacreert de sociale
machtsverhoudingen. Hij geeft zich uit voor de garantie van de individuele vrijheid
en gelijkheid van alle
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burgers. Maar de politieke, juridische vrijheid en gelijkheid dekken de reële
ongelijkheid en onvrijheid van het merendeel van de burgers toe. De politieke
democratie is een puur formele democratie, die de mensen, door ze de illusie van de
vrijheid en gelijkheid te geven, ertoe brengt hun reële onvrijheid en ongelijkheid te
vergeten. Dat betekent alweer dat men niet de staat zelf moet aanpakken, maar de
sociale verhoudingen waarvan de staat een produkt is.
Dat de religie, de filosofie, de moraal, de cultuur en tenslotte de politiek tot een
sociale kwestie moeten worden herleid, betekent voor Marx dat zij ontmaskerd
moeten worden als produkten en rechtvaardigingspogingen van de positie welke de
mensen in de klassenstrijd innemen. Tot nog toe is de geschiedenis van de
maatschappij hoofdzakelijk een geschiedenis van klassenstrijden geweest. De religie,
de moraal, de politiek van alle maatschappijen die tot nu toe hebben bestaan, zijn
altijd de religie, de moraal en de politiek van de heersende klasse geweest, zodat ze
tegelijk ook als opium van en voor het volk functioneerden. De klassenstrijd heeft
in de geschiedenis verschillende vormen aangenomen, wat dan ook verschillende
culturen en politieke stelsels teweeg heeft gebracht, maar de oorzakelijkheid blijft
constant: de sociale tegenstellingen hebben altijd aan de oorsprong gelegen van de
hogere bespiegelingen en politieke instellingen.
De volgende stap is de vraag, waar die sociale tegenstellingen zelf hun oorsprong
vinden. Nergens anders, zegt Marx - en dat is de definitieve reduktie die hij doorvoert
- dan in de economische verhoudingen, d.w.z. de verhoudingen die bepaald worden
door de positie die men inneemt in het produktieproces, in Marx' tijd: de opkomende
kapitalistische industrie. Doorslaggevend hierin is het al of niet beschikken over de
produktiekrachten. Dát beslist over de sociale positie die men inneemt in de
maatschappij, over de klasse waartoe men behoort. Want tot de produktiekrachten
behoren ook de menselijke arbeidskrachten.
Om de industriële produktie rendabel te maken, moeten de eigenaars van de
produktiemiddelen de menselijke arbeidskrachten zoveel mogelijk meerwaarde doen
opbrengen, d.w.z. de waarde welke de arbeiders aan het object toevoegen door het
te bewerken, wordt hun slechts gedeeltelijk als loon terugbetaald, de rest wordt aan
het kapitaal toegevoegd, dat zich door nieuwe investeringen en nieuwe
arbeidsaanwending nieuwe meerwaarde kan verschaffen. Dit móet het kapitalisme
doen, omdat het anders zijn doel - meer produceren om meer te kunnen winnen niet kan bereiken. Kapitalistische uitbating van alle produktiekrachten betekent
volgens Marx dus noodzakelijkerwijze uitbuiting van menselijke arbeidskrachten of
van mensen tout court. Het gaat hier niet in de eerste plaats om kwade wil, maar om
de inwendige wetmatigheid van een produktie- en ruilsysteem dat,
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eenmaal op gang gekomen, vanuit puur economische winstvereisten de meerderheid
van de mensen grondig afhankelijk maakt van een minderheid. Die economische
machtsverhouding tussen kapitaal en arbeid, kapitalisten en proletariërs, ligt volgens
Marx aan de oorsprong van alle andere machtsverhoudingen en
afhankelijkheidsrelaties die zich in de maatschappij voordoen of welke de mensen
zich, bijvoorbeeld in de religie, inbeelden.
In zijn kern bestaat de marxistische methode om een maatschappij te ontleden dus
hierin, dat alle verschijnselen en problemen van godsdienstige, morele, culturele,
politieke en sociale aard in hun onderlinge samenhang worden gezien en die
samenhang verklaard wordt vanuit de economische infrastructuur, d.w.z. vanuit de
wijze waarop het produktie- en ruilsysteem bepaalde basisverhoudingen schept.

2. De menselijke zelfvervreemding
Door deze toespitsing van alles op de economische verhoudingen komt Marx tot de
aanklacht: het kapitalisme leidt tot algehele menselijke zelfvervreemding.
De meeste mensen kunnen, omdat zij over geen produktiemiddelen beschikken,
niets anders op de ruilmarkt inbrengen dan hun vermogen om te arbeiden, hun
arbeidskracht, welke zij tegen een loon, dat zij zelf niet bepalen, verhuren of verkopen.
Zij produceren echter meer dan zij in de vorm van loon terugkrijgen. En vooral: over
het wat, het waarom en het hoe van hun arbeid hebben zij niet de minste beschikking.
Zij worden radertjes in een proces dat zich volledig buiten en boven hen afspeelt.
Hoe meer zij arbeiden, hoe machtiger zij het instrument van hun uitbuiting maken.
Hun eigen vrijheid, hun eigen werk, datgene waardoor zij als mensen zichzelf kunnen
ontwikkelen, verwijdert zich van henzelf, komt als een onafhankelijke macht
tegenover hen te staan en gaat hen genadeloos overheersen.
Maar - en men vergeet gemakkelijk dat Marx ook dat heeft gezegd - niet alleen
de proletariërs bevinden zich in een afhankelijkheidsrelatie. Het produktiesysteem
groeit ook de kapitalisten boven het hoofd, ook zij zijn genadeloos overgeleverd aan
de concurrentiestrijd en moeten vechten op leven en dood. Zij kunnen alleen nog de
illusie koesteren de concurrentie eens te overmeesteren en voelen hun onvrijheid
daarom niet zo direct aan.
Wat is hier eigenlijk gebeurd? Wat klaagt Marx eigenlijk aan? Het werk van de
mensen, het produktieproces, dat zij met veel inspanning, wetenschap en techniek
hebben opgevoerd om hun wezen te ontplooien, hun behoeften te bevredigen en hun
vrijheid te ontwikkelen, is een zelfstandige macht geworden waaraan zij allen
onderworpen zijn. Dat betekent niets minder dan dat hun eigen machts- en
vrijheidsontplooiing, kortom hun eigen wezen, van hen vervreemd is en tegenover,
boven hen is komen te
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staan. Zij zijn dus van zichzelf vervreemd en de slaaf geworden van hun eigen hun
ontvreemde en op hol geslagen wezen. De mensen hebben de controle verloren over
het maatschappelijk gebeuren en over hun bestemming, omdat zij de controle verloren
hebben over hun economie, over het produktieproces dat, geïnspireerd door een
teugelloze liberale willekeur, omgeslagen is in een tirannie die alle mensen berooft
van hun vrijheid. In plaats van allen ten dienste te staan, is het economisch proces
allen gaan domineren en determineren. Het bepaalt onze handel en wandel, onze
moraal, onze cultuur, de politiek en de ideeën en stelt het hele leven in het teken van
de onderlinge vijandschap, de hebzucht, de concurrentie en de uitbuiting.
Eenmaal doorgedrongen tot deze radicale kritiek op het kapitalisme, berust Marx
niet in deze feitelijkheid. ‘De filosofen hebben tot hiertoe de wereld alleen maar
geïnterpreteerd, het komt erop aan ze te veranderen’. Interpretatie en verandering
liggen voor Marx echter niet zo ver uit elkaar als op het eerste gezicht kan lijken.
Begrijpt men de maatschappelijke geschiedenis juist (d.w.z. zoals Marx), dan begrijpt
men ook dat ze onvermijdelijk leidt tot een zo catastrofale en explosieve situatie, dat
een algehele revolutie niet alleen noodzakelijk, maar ook positief mogelijk wordt.
Op het punt van die onvermijdelijke revolutie zijn Marx' theorieën het meest
aanvechtbaar gebleken. Zijn voorspelling dat het kapitalisme onvermijdelijk tot een
onoplosbare economische crisis zou leiden en vanzelf zijn ondergang tegemoetging,
is niet uitgekomen; evenmin zijn prognose dat daarom de revolutie eerst in die landen
zou uitbreken waar het kapitalisme het verst ontwikkeld zou zijn, dat juist daar de
proletariërs de macht zouden grijpen. Marx heeft de innerlijke dynamiek en het
weerstandsvermogen van het kapitalisme onderschat, de revolutionaire geest en
kracht van het proletariaat overschat. We moeten echter eerlijk genoeg zijn om een
onderscheid te maken tussen wat in Marx' toekomstvisie aan verkeerde berekeningen
zat en wat er de eigenlijke doelstelling van is. Zo komen we tot het derde kenmerk
van het Marxisme: zijn toekomstvisie.

3. De economische democratie
Aan welk soort van revolutie dacht Marx? Hij had geen blinde gewelddadigheid,
geen destructieve revolutie op het oog. Het produktieapparaat moest niet worden
vernietigd, maar het moest alle mensen toegeëigend worden op een collectieve wijze.
Men kan die eis samenvatten in de bekende leuze: afschaffing van de privé-eigendom
over de produktiemiddelen. Maar daarmee wordt Marx' wezenlijke bedoeling slechts
negatief uitgedrukt. Als niemand nog iets bezit, zijn alle mensen nog geen bezitters
of beschikkers geworden. Evenmin bereikt men de sociale toeëigening waar het Marx
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om te doen is, door de staat tot algemene eigenaar te declareren en alle mensen tot
loonarbeiders van de staat te maken. Marx reageerde zelf letterlijk tegen het
staatssocialisme, dat op staatskapitalisme zou neerkomen. En toch blíjft men het
Marxisme doodverven als een theorie die aanstuurt op een collectieve maatschappij
die alle individuen zou nivelleren. Dat is vooral de schuld van de communistische
systemen die zich voor orthodox marxistisch hebben uitgegeven. Het is echter ook
Marx' eigen schuld, omdat hij niet heel ver is gegaan in de uitwerking van zijn
alternatief en dat misschien ook wel niet kon. Hij is ongetwijfeld sterker in zijn kritiek
op de kapitalistische maatschappij dan in zijn prognose of constructie van een andere,
socialistische toekomst.
Van zijn alternatief hebben wij dan toch de grote beginselen en die zijn, afgezien
van hun realiseerbaarheid, misschien als volgt te formuleren.
Aan de basis van alles ligt de idee dat het kapitalisme in zijn kern zelf aangepakt
moet worden en niet alleen van eigenaar moet veranderen. In zijn kern is het
kapitalisme ‘een systeem waarin de menselijke behoeften worden onderworpen aan
de winstgevende produktie in plaats dat de produktie in dienst staat van de reële
behoeften van alle mensen’ (Mandel). Wat middel moet zijn - de produktie - is doel
geworden; wat het doel moet zijn - de behoeftige mens - is middel en zelfs uitgebuit
werktuig geworden. Dat moet veranderen. De mensen moeten meester worden over
hun produktie, samen hun produktie beheren en oriënteren naar de ware behoeften
van iedereen, zodat de produktie er niet meer toe leidt dat mensen elkaar verdringen
en uitbuiten. Het was Marx dus te doen om de vrijheid van de mensen tegenover het
produktieproces en tegenover elkaar. En deze vrijheid was volgens hem alleen
mogelijk als de mensen niet meer door hebzucht, winstbejag, concurrentie en
klassenstrijd tegen elkaar in het harnas werden gejaagd, maar samen, als geassocieerde
beheerders van de produktiemiddelen, op de bevrediging van hun ware behoeften
zouden aansturen. Dat betekent meteen dat voor Marx - in tegenstelling b.v. met
Lenin en Mao - een ontwikkeld produktieproces en maatschappelijke rijkdom
onontbeerlijke voorwaarden zijn om aan het socialisme te kunnen beginnen. In die
zin teert hij, niet zonder cynisme, op de verworvenheden van het kapitalisme.
Een ontwikkeld produktiesysteem is een noodzakelijke, maar daarom nog geen
voldoende voorwaarde om tot een menswaardige maatschappij te komen. Het komt
erop aan de produktie gezamenlijk te beheren en te oriënteren in plaats van erdoor
gedetermineerd te worden. Marx denkt dus alles behalve economisch deterministisch,
hoezeer men hem ook altijd aldus interpreteert. Hij heeft daar zelf aanleiding toe
gegeven door heel de maatschappij te verklaren vanuit de economische verhoudingen.
Maar in feite
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heeft hij alleen maar beweerd dat tot nog toe, en voornamelijk in het kapitalisme,
inderdaad de economische verhoudingen alles bepalend zijn geweest, maar dat hoeft
niet eeuwig zo te blijven. Het is niet alleen nodig, maar ook mogelijk, het economisch
determinisme te doorbreken en de mens, alle mensen, eindelijk het subject van hun
geschiedenis te maken. Dat bedoelt hij met ‘de geschiedenis van de mensheid die
eigenlijk nog moet beginnen’, de geschiedenis van de vrijheid en de zelfbeschikking
van de mensen, die samen hun economie oriënteren in functie van hun ware behoeften.
Dat hij die behoeften alleen maar materialistisch opgevat zou hebben, is zonder
meer een leugen. Wat hij op het oog heeft, is de bevrediging van de behoeften aan
vrijheid, cultuur, schoonheid, vrede; de bevrediging, en ik citeer weer letterlijk, van
‘de behoefte van de ene mens aan de andere mens als mens’, de behoefte om ‘meer
te zijn dan te hebben’, meer samen te zijn dan elkaar te bestrijden.
Het zwakke punt in zijn visie blijft dat hij dat toekomstige, tegen zijn eigen woorden
in eigenlijk utopische socialisme, altijd mordicus is blijven voorstellen als een
historische fase die, wetenschappelijk bewijsbaar, met zekerheid zal volgen op de
kapitalistische fase. Zijn zgn. wetenschappelijk socialisme komt tenslotte neer op
een erg deterministische visie op de geschiedenis. Dat maakt zijn visie niet alleen
theoretisch zwak, maar ook praktisch gevaarlijk. De stelling bijvoorbeeld dat de
dictatuur van het proletariaat slechts een korte overgang zal vormen naar een volledig
klasseloze, socialistische maatschappij, kan namelijk ook niet uitkomen. Als dat
gebeurt, is de bekoring groot de werkelijkheid met geweld te dwingen naar het
voorspelde schema, de mensen te dwingen socialistisch te handelen en te denken,
zonder dat ze dat kunnen of willen.
De communistische regimes hebben aan die bekoring niet kunnen weerstaan. Zij
hebben een bombastisch opgehemeld maar met reëel, een dictatoriaal afgedwongen
schijnsocialisme gerealiseerd, dat de vrijheid minstens evenzeer heeft onderdrukt als
het kapitalisme, en dat de meerderheid van de bevolking evenzeer heeft overgeleverd
aan een minderheid, ditmaal van bureaucraten en partijfunctionarissen. Dat is het
tegenovergestelde van wat Marx voorhad. Men kan echter niet zeggen dat zijn
deterministisch, al te zegezeker denken volkomen vreemd is aan wat er van zijn
ideeën in de praktijk terecht is gebracht. Tenslotte heeft hij te lichtzinnig en te totalitair
de collectieve toeëigening van de produktiemiddelen voorgesteld als het tovermiddel
om tot een nieuwe samenleving te komen, zonder ernstig genoeg in te gaan op de
concrete manier waarop het omwentelingsproces technisch gerealiseerd kan worden.
Anderzijds bedoelde hij met de revolutie waaraan hij dacht en met de toe-
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komst waarvan hij droomde, wel degelijk iets anders dan wat ervan gemaakt is. Zijn
denken stond in functie van een maatschappij die, op zijn minst gezegd,
menswaardiger voorkomt dan de maatschappij die hij bekritiseerde. Het zou dwaas
zijn, zijn maatschappijkritiek en zijn toekomstvisie zonder meer naast ons neer te
leggen. Wel leven we nu in een andere tijd. Wie marxistisch blijft denken, moet het
nu op een enigszins andere wijze doen. Dat heeft Marcuse gedaan.

De visie van Marcuse op onze maatschappij en haar toekomst
De westerse maatschappij van nu verschilt in menig opzicht grondig van de
maatschappij waarin Marx leefde. Het is een totaal nieuw feit van wereldhistorische
betekenis dat, althans in de industrieel ontwikkelde landen, de schaarste praktisch
overwonnen is. Het feit dat ook in onze maatschappij het aantal behoeftigen nog
aanzienlijk is, spreekt de stelling niet tegen dat thans de mogelijkheid reëel
voorhanden is om de volledige overwinning van de schaarste in het nabije vooruitzicht
te stellen, ook die van de nieuwe schaarsten die we volop bezig zijn te scheppen. Tot
vóór enkele decennia vormden de behoeftigen altijd de meerderheid van de bevolking.
Voor het eerst is in de industrieel ontwikkelde landen die verhouding omgeslagen.
De armen zijn ‘marginalen’ geworden; het merendeel van de bevolking leeft in
materiële welvaart. Als men onder een proletariër verstaat: iemand die niet genoeg
of juist voldoende verdient om zijn arbeidskracht in stand te houden en voort te
planten, dan is het een anachronisme in onze landen nog van proletariërs te spreken.
In de produktiewijze is het proces van de automatisering niet meer te stuiten. De
technologie heeft arbeid en ontwikkeling dichter bij elkaar gebracht. De drastische
vermindering van het quantum noodzakelijke arbeidstijd en arbeidsmoeite is een
reële mogelijkheid geworden. Er is een egaliseringstendens waar te nemen tussen
de verschillende arbeidstypen en meteen tussen de verschillende klassen en standen.
Meer vrije tijd ligt in het verschiet. Tegelijk zijn de consumptiemogelijkheden
toegenomen, niet alleen wat betreft de primaire materiële goederen, maar ook wat
we voorlopig nog culturele goederen zullen noemen. Onderwijs, massamedia,
reismogelijkheden komen gaandeweg meer in ieders bereik. Er heeft een algemene
ontvoogding plaats uit traditionele leef- en denkpatronen, ethische normen, religieuze
dogma's. Onze tijd wordt opgehemeld als een tijd van welvaart, autonomie, pluralisme.
Toch beleven wij juist nu in de ontwikkelde landen een fundamenteel onbehagen,
een groeiend verzet tegen de maatschappij. Van die contestatie is Marcuse een van
de profeten.
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Kenschetsend voor hem is dat hij, meer dan wie ook en misschien zelfs overdreven,
onder de indruk is gekomen van de welvaart en de ontzaglijke mogelijkheden die
dank zij wetenschap en techniek thans in ons bereik liggen. Daardoor zijn nu de
basisvoorwaarden vervuld om, bevrijd van de schaarste en de daardoor verwekte
concurrentie en agressiviteit, over te gaan tot een ander, vrediger, erotischer,
bevredigender mens- en samenmens-zijn. Maar van de andere kant is hij juist daarom
zo diep door onze maatschappij ontgoocheld omdat die mogelijkheden niet worden
gerealiseerd, erger nog, omdat juist datgene wat die mogelijkheden schept, ze zelf
in de kiem smoort en in hun tegendeel verandert. Zijn kerngedachte is m.a.w. dat
onze maatschappij een radicaal contradictorische maatschappij is, en dit door de
wijze zelf waarop onze welvaart, onze vrijheid en onze macht - de basisvoorwaarden
om tot een vrediger bestaan te komen - worden geproduceerd en geperverteerd. De
basis ligt dus ook voor deze moderne marxist in de economie, in de manier waarop
ons produktiesysteem functioneert en alles domineert. Hij maakt dus ook:

1. een infra-structurele analyse van onze maatschappij.
De fundamentele stelling van Marcuse luidt dat de geweldige evolutie die wij in de
laatste decennia hebben meegemaakt, tegen alle schijn in, geen grotere
vermenselijking van de economie, maar een nog massievere economisering van de
samenleving heeft teweeggebracht: de dictatuur van het produktieproces is nog
toegenomen en is bezig onze vrijheid en onze menselijkheid te fnuiken. Het
kapitalisme is uitgegroeid tot een manipulatiekapitalisme, d.w.z. tot een
technisch-economische macht die niet alleen goederen produceert maar ook de
behoeften om die goederen te consumeren. De mensen worden in de waan gebracht
dat ze nu eindelijk kunnen kopen wat ze verlangen; alles zou nu in functie staan van
wat de mensen wensen te consumeren. Consumptiemaatschappij. Maar in feite
verlangen ze precies dat wat het systeem verlangt dat ze verlangen, staat de produktie
niet in dienst van de consumptie maar de consumptie in dienst van de produktie. De
behoeften, de verlangens en het denken van de mensen worden gemanipuleerd, zegt
Marcuse, d.w.z. beïnvloed zonder dat ze het zelf weten. Die manipulatie is nodig
voor een technologisch produktiesysteem, dat op lange afstand moet kunnen plannen
omwille van de nodige investeringen aan wetenschap, tijd en kapitaal. De markt moet
niet alleen gecontroleerd, maar ook gemaakt worden. Daartoe is het technologisch
kapitalisme ook in staat. Dat maakt onze maatschappij tot een geprogrammeerde
maatschappij, die door de toenemende materiële bevrediging die ze schenkt of in het
vooruitzicht stelt, ons de illusie van de vrijheid geeft, maar ons in feite totaal
domineert.
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Typisch daarbij is dat datgene wat ons leven en denken programmeert en domineert,
niet meer met de vinger is aan te wijzen. Er kunnen geen individuen of zelfs groepen
voor verantwoordelijk worden gesteld. De macht is met meer te lokaliseren. Zowel
de staat als de wetenschap is overgeleverd aan de grootindustrie, die zelf een anoniem,
schijnbaar rationeel, maar in feite zeer irrationeel proces is geworden, dat zich alleen
maar in stand kan houden door zijn macht voortdurend uit te breiden, zonder politiek,
laat staan ethisch of cultureel georiënteerd te worden. Het veroordeelt de hele wereld
tot een nog jachtiger bestaan dan ooit in de tijd van de schaarste het geval is geweest
en offert de bewoonbaarheid en het leven op aan de produktiviteit.
Vanuit deze wel zeer massieve karakterisering van het huidige systeem komt
Marcuse tot de aanklacht dat in de huidige welvaartsmaatschappij de menselijke
zelfvervreemding nog radicaler is geworden dan in de tijd van Marx. Zo komen we
tot ons tweede punt:

2. De volgens Marcuse nog toegenomen menselijke zelfvervreemding.
De menselijke zelfvervreemding is volgens Marcuse thans nog radicaler geworden
om de brutale reden dat de macht welke de mensen produceren maar die hun uit de
hand loopt, oneindig veel groter is geworden en haar dwingelandij dan ook veel
ingrijpender. De contradictie tussen de ontzaglijke mogelijkheden van menselijke
vrijheid, macht en vrede enerzijds, en de feitelijke onvrijheid, onmacht en onvrede
waarin wij leven anderzijds, is aldus in de welvaartsmaatschappij ten top gestegen.
De eerste vorm van die contradictie is die van de hoogopgehemelde individuele
vrijheid en de feitelijke slavernij waarin wij gevangen zitten. Wij zijn geen fysisch
ondervoede en onderdrukte slaven meer, integendeel, materieel verzadigde en formeel
vrije burgers; maar wij zijn op een materieel aangename wijze misleide,
gemanipuleerde, onbewuste slaven, wat eigenlijk nog mensonwaardiger is dan slaaf
te zijn en dat te weten. Hiertegen kan men opwerpen dat er toch zelden zoveel vrijheid
van denken en spreken heeft geheerst als in onze tijd. Is de contestatie zelf daar geen
bewijs van? Het systeem is echter zo sterk en zo sluw, zegt Marcuse, dat het die
contestatie volledig onschadelijk kan maken door ze netjes te rangeren in de rij van
spanningopvangende en tijdverdrijvende consumptie-artikelen. De hoogopgehemelde
tolerantie van onze maatschappij is m.a.w. een repressieve tolerantie. Een van de
sterkste voorbeelden daarvan is de vrijheid die op dit ogenblik op seksueel gebied
getolereerd en commercieel geprikkeld wordt. Door zoveel mogelijk energie te laten
concentreren op het overschrijden van zoveel mogelijk grenzen op het gebied van
de genitale seksualiteit, wordt de mensen de indruk bijgebracht dat ze ontzaglijk vrij
zijn. In feite
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worden daardoor hun andere diepere behoeften verdrongen en zelfs verstikt, hun
behoefte aan echte persoonlijke vrijheid, aan echte erotiek, aan rechtvaardigheid,
eerlijkheid, vrede en schoonheid. Zolang ze zich geëmancipeerd wanen op de nauw
omschreven en onmiddellijk ervaarbare gebieden van hun individualistische privacy,
hun direct comfort, hun opwindende seks, blijven ze verzoend met het geheel, blijven
ze tenslotte op een gemakkelijke manier de speelbal van het heersende bestel.
Niet alleen onze individuele vrijheid is een schijnvrijheid. Nog erger is het gesteld
met onze politieke vrijheid. Politiek moet hier dan wel met een grote P geschreven
worden: de opdracht en mogelijkheid van de mensen om, hetzij door de uitoefening
van het beleid, hetzij door een daadwerkelijke controle, het geheel van de maatschappij
te organiseren in functie van het algemeen welzijn. Alleen maar dank zij die macht
groeien wij uit tot vrije sociale wezens. Hier echter blijkt opnieuw hoe grondig
contradictorisch onze maatschappij is. Wij zijn op politiek vlak gewoon onmondig.
Weer kan men hiertegen opwerpen dat nooit eerder de politieke macht berust heeft
bij de meerderheid van de bevolking. Maar ten eerste: waarom spreekt men dan
zoveel van democratie? En ten tweede, en hier ligt weer de kern van de zaak, het
gaat niet op, enerzijds en terecht de vooruitgang van de menselijke macht, van het
wetenschappelijke meesterschap over de materie en het leven op te hemelen en
anderzijds te moeten ondergaan dat de specifiek menselijke macht, de politieke macht,
niet toe- maar afneemt. Wij pochen zo op onze wetenschappelijkheid en efficiëntie,
maar wat kunnen wij doen om de krachtbronnen die we ontdekken te doen toevloeien
naar de 2/3 of de 3/4 van de wereld die nog honger lijdt, om de destructies die door
onze produktie worden aangericht tegen te gaan, om de irrationele verspillingen, de
bewapeningswedloop te verhinderen, om de doeleinden van de industrie politiek en
ethisch te bepalen volgens criteria van echte menselijkheid? In fundamentele zaken,
waarbij nochtans het leven van de mensheid op het spel staat, staan wij machteloos.
De politiek als dusdanig staat radicaal onder de voogdij van de economie, die
technologisch als ze is geworden, niet meer het werk van enkele mensen of groepen
is, maar een blind voortwoekerend organisme waaraan wij schijnbaar allemaal
overgeleverd zijn. Ondertussen worden wij verzoend met het meest absurde, b.v.
met het publicitaire aanbod: ‘confortabel ingerichte schuilkelder te koop’. In een taal
als deze ligt de hele contradictie samengebald, de contradictie tussen welvaart, macht
en rationaliteit aan de ene en onmenselijkheid, onvrijheid en onvrede aan de andere
kant.
Marcuse komt dus in zijn kritiek op de huidige economische ‘dictatuur met fluwelen
handschoenen aan’ in een nog versterkte mate tot fundamenteel dezelfde conclusie
als Marx in zijn tijd: nog meer dan het vroegere kapita-
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lisme leidt het neokapitalisme, of juister de technocratie, tot algehele menselijke
zelfvervreemding. Grondig echter verschilt hij van Marx waar het gaat om de
mogelijke verandering van deze maatschappij. Zijn toekomstvisie is helemaal niet
zo zegezeker en optimistisch. Zo komen we tot ons derde punt:

3. De voorwaarden om te komen tot een bevredigende gemeenschap.
Marx, zei ik, heeft het weerstandsvermogen en de macht van het kapitalisme
onderschat, de revolutionaire geest en macht van het proletariaat overschat. Bij
Marcuse merken we het tegendeel. Hij heeft de neiging het zgn. systeem te
overschatten en de krachten die er iets wezenlijks aan zouden kunnen veranderen te
onderschatten.
Het technologisch alles beheersende en door niemand beheerste, het alles
manipulerende en door niemand politiek georiënteerde produktiesysteem heeft ons
niet alleen de macht ontnomen om in te grijpen, maar zelfs het verlangen en de
behoefte om tot een kwalitatief ander bestaan te komen. Het heeft ons menselijk
wezen zelf geperverteerd: d.w.z. het verstikt het meest specifieke van de mens, dat
wat de mens tot mens maakt en waarvoor hij over vrijheid en macht moet kunnen
beschikken. Dat specifiek menselijke is zijn transcendentie, d.w.z. het vermogen om
het hier en nu, onze huidige bestaansvorm te overschrijden naar een kwalitatief ander
bestaan.
Weer kan men opmerken dat weinig tijden zozeer als de onze gekarakteriseerd
werden door het geloof in de vooruitgang, het nieuwe, het andere, de toekomst, de
grensoverschrijdingen. Misschien hebben de mensen nog nooit zo jachtig, zo
dynamisch naar de toekomst toe geleefd als nu. Prognose, programmatie, planning,
futurologie. Maar over welk dynamisme, over welke toekomst gaat het hier? Over
een toekomstprospectie die stelselmatig in dezelfde dimensie wordt gehouden als
waarin wij thans leven. Wij zitten verstrikt in de ééndimensionaliteit. Wij kunnen
onze toekomst alleen maar denken in de verlenging en de schaalvergroting van wat
we nu hebben en zijn. Alleen maar meer en gemakkelijker van hetzelfde. Onze
verlangens en behoeften worden alleen maar elastisch uitgelengd, niet wezenlijk
veranderd en overstegen naar een kwalitatief ander bestaan. Marcuse denkt hier aan
een nieuwe ethiek, die dank zij de overwinning van de schaarste mogelijk zou zijn
geworden: aan de overgang van een agressief naar een vredig bestaan, van een
egoistisch en utilitaristisch naar een erotisch en sensibel bestaan, van een verdrongen
naar een bevrijd bestaan. Dat ook wij dat alles ijdele fantasie en sentimentaliteit
vinden, bewijst misschien juist dat Marcuse fundamenteel gelijk heeft. Die nieuwe
menselijkheid achten wij hoogstens in de privé-sfeer af en toe mogelijk. Dat onze
samenleving in
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haar geheel daar wezenlijk behoefte aan heeft en dat dat nu mogelijk gemaakt zou
moeten worden, dat verwijzen wij naar de utopie.
Het hangt er alleen vanaf wat men onder utopie verstaat. Iets dat geen plaats heeft,
dat niet mogelijk is? Marcuse vraagt zich af of utopie niet veeleer moet bepaald
worden als ‘iets wat de macht van de gevestigde maatschappij verbiedt en onmogelijk
maakt het licht te zien’. Wij hebben geen echte en efficiënte behoefte aan een
wezenlijk andere samenleving, wij verwijzen dat naar het rijk van de
onmogelijkheden, omdat wij in onze behoeften en onze ideeën volledig
ééndimensionaal zijn.
Na dit alles valt licht te begrijpen hoe Marcuse veel minder optimistisch is dan
Marx wat betreft een mogelijke verandering van onze maatschappij. Volgens Marx
volstond het dat een maatschappij radicaal contradictorisch werd om revolutierijp te
zijn. Volgens Marcuse is onze maatschappij, meer nog dan die van Marx,
fundamenteel contradictorisch geworden, maar daarom is zij nog niet revolutierijp.
Want samen met de contradictie is ook de macht van het bestel toegenomen om de
contradictie toe te dekken en zelfs het verlangen naar een verandering in de kiem te
smoren. Dat verlangen leeft nog wel bij de slachtoffers van de rassen- en andere
discriminaties, bij studenten en bij intellectuelen die hun kritische en creatieve geest
nog niet hebben verloren. Maar de macht van de gevestigde orde is zo groot, dat zij
veroordeeld worden tot puur negatieve contestatie en zelfs tot de zgn. ‘grote
weigering’: ze doen niet meer mee, ze gaan erbuiten staan.
Het blijft allemaal vrij inefficiënt, tenzij op het vlak van de bewustwording. Op
dit punt echter breekt in Marcuses laatste werken - An Essay on Liberation,
Counterrevolution and Revolt - een nieuwe lichtstraal door. Sterker dan ooit
beklemtoont hij thans, tegen Marx in, dat alles moet beginnen met een
mentaliteitsverandering; we moeten beginnen met onze wezenlijke behoeften te
bevrijden uit de repressie van de technologische maatschappij, waardoor ze
voortdurend in een staat van agressief alarm worden gehouden. En hij schijnt nu nog
iets verder te gaan. Hij begint te geloven dat die subjectieve bevrijding, die
mentaliteitsverandering nog mogelijk is, ja, dat ze al volop aan de gang is. Hij keert
zelfs het wetenschappelijk socialisme van Marx de rug toe en bekent zich openlijk
tot het utopisch socialisme.
Marx heeft het utopisch socialisme fanatiek bestreden als een socialisme dat de
werkelijkheid te lijf wil gaan met nobele ideeën en mooie dromen, maar nooit in
staat zal zijn een maatschappelijke verandering teweeg te brengen. De werkelijkheid
komt niet uit de ideeën voort, maar de ideeën uit de werkelijkheid. Hij vergat daarbij
dat hij zelf meer was dan een produkt van zijn tijd, en dat hij vooral door zijn ideeën
op de geschiedenis heeft ingewerkt. Marxisten zullen blijven zeggen dat hij met zijn
ideeën tenslotte niets anders heeft gedaan dan verwoord wat er in de maatschappelijke
ge-
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schiedenis aan het gebeuren was. Zijn socialisme zou dus niet utopisch maar
wetenschappelijk geweest zijn omdat het gebaseerd was, niet op ideeën over hoe de
maatschappij eruit zou moeten zien, maar op feiten en trends in de geschiedenis zelf
die manifesteerden hoe de maatschappij eruit zou zien, nl. eerst revolutionair, daarna
socialistisch. Ik geloof dat ook Marcuse feiten en trends ontdekt in de huidige
maatschappij, maar hij ziet die niet natuurnoodzakelijk leiden tot revolutie, laat staan
tot socialisme en betere menselijkheid. Hij ziet ze integendeel leiden tot een
toenemende verstikking van de mogelijkheid zelf om tot een omwenteling en een
menswaardiger bestel te komen. We moeten ons tegen die trends verzetten. We
moeten ons zélf dus bevrijden van die zogenaamd wetenschappelijke eerbied voor
de dialectische zin van de geschiedenis. En dat kunnen wij slechts door een
heropwekking van ons bewustzijn, van onze wezenlijke behoeften en vermogens,
geïnspireerd door een utopisch socialisme.
Zo kan Marcuse toch niet uitsluitend als een pessimist worden afgeschilderd.
Overigens zou een optimisme dat geen rekening houdt met de negatieve aspecten
van onze huidige samenleving, een vals optimisme zijn. Zijn aanklacht is misschien
wel overdreven maar niet helemaal onjuist. Het voornaamste is echter dat hij zich
niet zonder meer bij de situatie neerlegt. Met zijn maatschappijkritiek en zijn pleidooi
voor een ander, menselijker soort van leven, is hij zelf reeds begonnen met het
omwentelingswerk dat moet gebeuren, daar waar het moet gebeuren: in ons
bewustzijn, in ons verlangen, in onze subjectiviteit.
Tenslotte heeft Marcuse, onder invloed van Heidegger en van Freud, de
maatschappijkritiek van Marx doorgetrokken tot een kritiek van de perverterende
invloed welke de technologische maatschappij uitoefent op de menselijke
subjectiviteit, zelfs op de menselijke instincten. Men kan ongetwijfeld zeggen dat
hij het denken van Heidegger en vooral dat van Freud marxistisch omgebogen (of
misschien vervolledigd) heeft, maar dan moet men er wel aan toevoegen dat hij ook
het denken van Marx een Freudiaanse, een existentiële en vooral ethische injectie
heeft gegeven.
Hiermee raken we, me dunkt, aan het voornaamste verschil dat tussen Marx en
Marcuse valt waar te nemen. Marx heeft het niet tegen de technologie. Het is hem
te doen om de associatieve, socialistische toeëigening van het technologisch
produktiesysteem. Nu heeft men ongetwijfeld - ook ik zelf - Marcuses houding
tegenover de technologie niet altijd juist geëvalueerd, alsof hij er volledig afwijzend
tegenover stond. Het blijft waar dat hij niet voldoende oog heeft voor de politieke
wijze waarop het uit de hand gelopen, alles overheersend technologisch
produktiesysteem opnieuw toegeëigend, gecontroleerd en georiënteerd moet worden.
Zijn conceptie van de
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revolutie is niet dialectisch genoeg. Zo valt hij eigenlijk achter Marx terug. Nochtans
staat hij niet zonder meer negatief tegenover de technologie, laat staan de techniek.
Heel zijn filosofie over een nieuw soort leven dat thans mogelijk zou zijn, is precies
gebaseerd op zijn bijna mateloze bewondering voor de techniek. Hij weet ook dat
het zonder technologisch denken en doen niet meer gaat. Hij kan m.i. echter niet
onbevangen opkomen voor de collectieve toeëigening van het technologisch systeem,
omdat hij aanvoelt dat de technologie als zodanig geen neutraal instrumentarium is,
dat zowel ten goede als ten kwade kan worden aangewend. Technologie is voor hem
meer dan één logica onder de vele, het is een denk- en zijnswijze die op basis van
het rationele, objectiverende, manipulerende kennen onze bestaans- en denkwijze,
ons leven en samenleven vernauwd en verhard heeft tot techniciteit, agressiviteit
zonder meer1. Een associatieve toeëigening of controle van deze produktie- en
bestaanswijze brengt ons geen stap dichter tot de basisvoorwaarden om ons leven
en samenleven tot een andere, menselijker kwaliteit op te voeren. De strijd, ook de
klassestrijd, wordt daardoor niet principieel voorkomen: de diepste oorzaak van de
strijd tussen de mensen, van de onmenselijkheid wordt weer binnengehaald.
Maar door deze veel dieper gaande kritiek op onze beschaving staat Marcuse
natuurlijk ook voor een veel moeilijker opgave dan Marx om een andere, menselijker
maatschappij te ontwerpen. Zijn filosofie is dan ook veel ingewikkelder, minder
monolitisch en vooral minder zegezeker dan die van Marx. Maar zij is misschien
wel rijker en vooral suggestiever. Suggestiever is Marcuse omdat hij tenslotte meer
ruimte laat voor de persoonlijke stellingname en de ethische verantwoordelijkheid,
welke Marx en sommige marxisten, in de overtuiging dat alleen zij het juiste
wetenschappelijke inzicht hebben in de noodzakelijke ontwikkeling van de
geschiedenis, despotisch in onze plaats menen te kunnen of te moeten uitoefenen.
Met Marcuse lopen we echter het gevaar te blijven dromen van een weliswaar
noodzakelijke maar onmogelijke revolutie. Wellicht moeten we niet alleen over Marx
maar ook over Marcuse heen, om tegelijk correcter en dieper in te gaan zowel op de
gebreken als op de mogelijkheden van onze tijd.

1

Voor een analyse van de ‘technologische beschaving’ zie hoofdstuk 7, ‘De mythe van het
objectieve bewustzijn’, in Th. Roszak, Opkomst van een tegencultuur, Meulenhoff,
Amsterdam, 1971. Cfr. het artikel van A. van den Akker, in Streven, okt. 1972, pp. 27-35.
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Zijn wij nog onsterfelijk?
Albert Poncelet
Aanleiding voor dit artikel was een studie van André Godin, La mort a-telle changé?1.
Uit talrijke socio-psychologische feiten zou blijken dat de culturele conditionering
van de doodservaring een plotselinge en merkwaardige evolutie heeft doorgemaakt.
Er is een gedaanteverandering van de dood. We hebben dan gedacht aan de mogelijke
weerslag van deze metamorfose op het eeuwenoude raadsel van de menselijke
onsterfelijkheid. Altijd en overal hebben de mensen ontzaglijk over dood en
onsterfelijkheid getobd; drang naar onsterfelijkheid was de verborgen drijfveer van
hebzucht en genotzucht, van kunst en cultuur, van filosofie en religie. ‘Und jede Lust
will tiefe, tiefe Ewigkeit’ (Nietzsche). Maar de tijden zijn veranderd. De dood is
veranderd. Het is alsof zich onder onze ogen, ongemerkt, een antropogenetische
mutatie had voltrokken. Er is veen muur doorbroken, een drempel overschreden. Als
figuren van Giacometti - uitgerekte gestalten die zijn gestold in de definitieve
afwezigheid van het ogenblik - treden wij een nooit eerder aanschouwde wereld
binnen: ‘tous les vivants étaient morts’2, alle levenden zijn dood.
Het is niet onze bedoeling ons hier op het terrein van het sociopsychologisch
onderzoek te wagen. Een ‘metabletica’ van de dood is nog geen metafysica van de
onsterfelijkheid. Maar de band tussen beide heeft onze bezinning gaande gemaakt,
omdat hier de afgrond tussen denken en zijn zo duidelijk zichtbaar wordt, een afgrond
waarin misschien het eeuwige leven te vinden is.

Nieuwe doodservaring
Volgens Psychological Abstracts zijn de publikaties over de ‘dood’ de laatste jaren
met een recordcijfer gestegen, 147 titels in 1970 tegen amper

1
2

Mort et Présence. Etudes de psychologie, Editions de Lumen Vitae, Bruxelles, 1971, pp.
233-256. Cfr. R. Hostie, Dood en aanwezigheid, in Streven, oktober 1971, pp. 79-81.
Op. cit., p. 236.
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17 in 1960. De verklaring daarvoor zou liggen in de steeds toenemende socialisering
van de dood. De menswetenschappen en de communicatiemedia hadden de meeste
culturele taboes weten op te heffen (gezin, gezag, seksualiteit, politiek, religie enz.).
Dat was in de naoorlogse, postfascistische tijd niet moeilijk! Alleen de dood blééf
maatschappelijk taboe. Of juister: de dood werd sociaal ingevoerd als het enige en
absolute taboe dat al de andere moest vervangen. En ook dit was weer niet bijzonder
moeilijk. De dood is immers de absolute weerstand, die alle menselijk kunnen en
spreken doet verstommen, het absurde als zodanig. Hij werd cultureel doodgezwegen.
Ph. Ariès3 beschrijft bijvoorbeeld hoe in de organisatie van geneeskunde en ziekenhuis
de dood buiten de wet is gesteld, hoe stervenden als een extreem soort van
‘niet-geadapteerden’ worden beschouwd voor wie de waarheid tot het uiterste
verborgen wordt gehouden. Correlatief worden ook rouwkledij en rouwbeklag
geweerd; rouw geeft de dood immers weer burgerrecht en realiteit. Over de fysiologie
van liefde en geboorte worden de kinderen tegenwoordig van jongsaf voorgelicht;
maar als de grootouders sterven, maakt men ze wijs dat ze voor een verre reis
vertrokken zijn.
Tegen dit culturele black-out kwam in de jaren zestig een reactie van de
menswetenschappen zelf. Diverse enquêtes toonden aan dat zieken, o.m. kankerlijders,
geneeskundig beter meewerken als zij de nodige informatie krijgen. Het
tegennatuurlijke afwijzen van de rouw blijkt vaak oorzaak te zijn van neurose. Als
grote gangmaker geldt hier Herman Feifel4, die sedert 1959 ieder jaar een onderzoek
publiceert omtrent de benadering van de dood bij bejaarden, zwaar-zieken of
geneeskundig personeel. Het ging een beetje op sadisme lijken; Feifel zou zelfs de
doden doen spreken, zei men. Maar eigenlijk, merkt Godin terecht op, blijft heel dat
socio-psychologisch gepraat nog steeds aan deze zijde van de doodservaring, het
mist fataal de empirische dood zelf; het gaat niet om een werkelijk doorleefde
gebeurtenis maar om ‘une anticipation d'un fait certain à date incertaine,
culturellement conditionnée’. Het spreken over de dood zit noodzakelijk vast aan
cultureel bepaalde taalstructuren. Het doodpraten van de dood is al even irreëel als
het doodzwijgen ervan. Zoals bijvoorbeeld de hele seksuele humbug slechts een
andere vorm is van het seksuele refoulement en religieuze dweepzucht alleen maar
een andere wijze om atheïst te zijn. Telkens wordt de authentieke realiteit - God,
Liefde, Dood - jammerlijk gemist. En dat is erg voor de proefondervindelijke
menswentenschap.5

3
4
5

Philippe Ariès, La mort interdite: le changement des attitudes devant la mort dans les sociétés
occidentales, in Archives européennes de Sociologie, VIII, 2 (1967), pp. 169-195.
Mort et présence, pp. 238-241 en 255.
ibidem, p. 243.
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Nog erger wordt het wanneer de letterkunde, de kunst, de media zich van de
doodservaring meester maken. Zelfs de zgn. godsdienstige troostmiddelen bevorderen
soms de verspreiding van het rookgordijn. Het heilig oliesel (de ‘laatste sacramenten’,
l'extrême-onction) is nu al het sacrament van de zieken geworden, maar nog niet het
sacrament van de dood. De kunst van haar kant tracht de dood te exorciseren in de
droom. In haar ontstaan houdt zij verband met goden en grafmonumenten. Ze maakt
de doden levend en de levenden dood; de grenzen van leven en dood vervagen. Zij
houdt voor de mens de toegang tot zijn verdrongen behoeften open. Maar ook hier
wordt de ambiguïteit niet doorbroken. Hoe geniaal de bakens ook verzet worden, de
kunst blijft gevangen binnen de spiegelbeelden van de eigen creativiteit, de fata
morgana van Euripides: ‘Wie weet of niet het leven sterven is, en sterven leven?’
Nog minder wordt het eigen gelaat van de dood gezien, als hij wordt
gecommercialiseerd tot een macaber consumptie-artikel. De dood is tegenwoordig
te koop; er is een doorlopende show van de dood, zoals in de beste tijden van de
‘dodendans’, maar met eindeloos meer vernuft en technische virtuositeit6. Elke dag
wordt de dood massaal verwerkt door pers, radio en televisie, de ‘pornografie van
de dood’. Bij voorkeur gaat het dan om een interessante, een spectaculaire, een
gewelddadige dood: oorlog of verkeersongeval, brand of natuurramp, sportprestatie
of moord. Het neusje van de zalm is het als je een heuse dood of een echte moord
‘levend’ op het scherm krijgt (Biafra, Vietnam, enz.). Dan is de griezel compleet, en
de informatie ook. Opvallend is daarbij echter de eentonigheid van het scenario.
Telkens wordt eerst een suggestieve fenomenologie van de dood gegeven, om het
levensgevoel van de levenden te verhogen, maar direct daarna gaat de hele aandacht
nog uitsluitend naar de ‘oorzakelijkheid’: de dood wordt herleid tot de doodsoorzaak,
eventueel het moordmotief. Men zoekt angstvallig en behendig naar een plausibele
oorzaak van deze dood; dan is het probleem opgelost, dan vraag je niet verder naar
het mysterie van de dood. De dood is weer onschadelijk gemaakt, netjes
maatschappelijk verpakt in het causaliteitsbeginsel. Hume, Kant en consorten kunnen
wel beweren dat ons causaliteitsbeginsel geen metafysische portee bezit maar ten
hoogste kan slaan op de rationele aaneenrijging van tijdgebonden fenomenen: om
de dood te neutraliseren is het causaliteitsbeginsel nog altijd goed genoeg. Geleerden
die anders zo voorzichtig zijn in hun conclusies, medici die zich zo graag verschansen
achter ‘de huidige stand van de wetenschap’, worden ineens alwetend en verklaren
peremptoir dat met de dood álles dood is en dat er na de dood niéts meer is. Een
plotseling metafysisch doorzicht? Een metho-
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Cfr. Julien Potel, Mort à voir, mort à vendre, Paris, 1970.
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dologische stunt? Of magische bravoure? Meestal nemen die wetenschapsmensen
zichzelf niet helemaal au sérieux, maar spreken aldus uit vulgariserende overwegingen
en menslievende propaganda. En weer is dat erg voor de empirische menswetenschap.
Deze socio-psychologische samenzwering tegen de dood is echter veel te natuurlijk.
Dat blijkt ook uit de enige doodservaring die echt wetenschappelijk toegankelijk is,
de dood van de ander met wie men reëel en affectief verbonden is. Psychologen en
cultuurantropologen zijn de kenmerken van die interpersonele doodservaring gaan
analyseren7. Soms overheerst het narcissisme, zeggen zij, wanneer de dood van de
ander vooral ervaren wordt als verlies; soms de agressiviteit, als er schuldgevoel mee
gemoeid is; soms de liefderijke verhouding en wordt de dood doorleefd als een
nieuwe vorm van presentie. Maar nooit gaat het om de dood zelf: de interpersonele
doodservaring is voor de overlevenden feitelijk een levenservaring. We blijven
gevangen in de maatschappelijke kringloop.
En toch is met dit alles, ongemerkt, de gedaante van de dood in onze cultuur
veranderd. ‘Eertijds stierven de mensen niet’, zegt Fabre-Luce schertsend8. In
niet-christelijke culturen lijkt onsterfelijkheid inderdaad een normale toestand.
Natuurlijk constateerde men daar evengoed dat alle mensen doodgaan, maar de dood
werd geïnterpreteerd als een accident van buitenaf, te wijten aan het noodlot, het
boze oog, vijandige geesten. De mensen sterven, maar leven ‘geestelijk’ voort, in
een andere, soms betere, soms slechtere wereld naar gelang de overgeleverde mythus:
het schimmenrijk van Hades of de onderwereld van Vergilius, het prachtige walhalla
van de Germanen of het paradijselijke lustoord van Mohammed, het
extatisch-vernietigende nirwana van het zen-boeddhisme of het eeuwige carnaval
van het boeddhistische volksnirvana. Hoe de voorstelling van het hiernamaals ook
mag wezen, overal is onsterfelijkheid zo vanzelfsprekend, dat veelal meteen de
‘pre-existentie’ van de ziel wordt aangenomen. Voor- en voortbestaan van de ‘ziel’
lijken allebei evident. De oorspronkelijke onsterfelijkheid is immers slechts
beschadigd door een mythische - fysieke of morele - catastrofe. Daaraan wordt
duchtig verholpen, weer naar gelang de culturen, door karma en zielsverhuizing in
India, door katharsis en anamnesis in Hellas, door begrafenisritueel en dodencultus
allerhande. De doden worden opgenomen in de vage onsterfelijkheid van de clan,
de stamgodheid, de geslachtstotem, de volksziel of, als hun as wordt uitgestrooid in
de wind of het heilige water, gaan ze deel uitmaken van de onsterfelijke natuur. De
mensen gaan dood, maar sterven niet.
De mens van vandaag daarentegen sterft, en wel van binnenuit. Dat is een

7
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Mort et présence, pp. 245-248.
Alfred Fabre - Luce, La mort a chargé, Paris, 1966.
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culturele revolutie. ‘La mort montant du dedans de l'homme, la mort comme enjeu
social: là est un fait culturel nouveau’9. Freud heeft aangetoond dat er een
doodsinstinct werkzaam is in het moderne onderbewustzijn, thanatos is de tegenspeler
van eroos; en deze psychosociale doodsbeleving vervangt geleidelijk - van binnen
uit - de al te uitwendige doodsfactoren als virussen en microben, kanker en infarct.
Het besef groeit dat deze materiële factoren maar dooddoeners zijn die de moderne
techniek vroeg of laat misschien wel kleinkrijgt. Een echte antropologie van de dood
heeft zich ondertussen ontwikkeld. Heidegger leerde de hedendaagse mens te leven
‘angesichts des Todes’, oog in oog met dood en eindigheid. De menselijke existentie
is een Sein-zum-Tode, het leven een Sein-zum-Ende, de transcendentie een
‘Hineingehaltensein-in-das-Nichts’. De Ouden mediteerden over de dood om de
dood te transcenderen en de geest te openen naar Onsterfelijkheid. Toen gold, volgens
een kernachtige spreuk op een mausoleum van 1549 in de domkerk van Lucca:
‘Assueto mori ab interitu Vita’: ‘voor wie gewoon is te sterven, begint bij de dood
het Leven’. In de heideggeriaanse ontologie heeft het aanschijn van de dood zich
van het hiernamaals afgewend en zich resoluut naar de aarde gekeerd. Wat meer is,
pas die existentiële doodsbeleving maakt het menselijk bestaan echt vrij en authentiek,
bevrijdt het uit de oneigenlijkheid van het ‘onsterfelijke’ Men. Sein-zum-Tode is
meteen Freiheit-zum-Tode.
Voor Heidegger is de dood de mateloze onmogelijkheid van het bestaan die het
bestaan juist daardoor als een bundel van existentiële mogelijkheden openbaart.
Sartre heeft dit thema van de binnenwereldlijke dood tot het uiterste gedreven. Camus,
de Beauvoir, Malraux en anderen hebben het thema van de ‘condition mortelle’
verder gepopulariseerd. Maar reeds vroeger hadden velen, o.m. Rilke in zijn zacht
fascinerende Elegien, de dood tot een vruchtbare louter-aardse werkelijkheid gemaakt.
Zoals Minkowski het bondig samenvat: ‘La vie en moi va vers l'avenir et moi je vais
vers la mort. Elle me permet de parier d'une vie et elle le fait parce qu'elle y met
fin‘10. Men zou het ook aldus kunnen formuleren: vroeger had men de onsterfelijkheid
nodig om de levenden te doden, nu is het alsof men de dood nodig heeft om de
levenden te laten existeren. Onze tijd, die anders zoveel ‘muren’ heeft gesloopt,
bouwt hier de enige absolute muur, de blinde muur van de dood, in zwaar beton en
vensterloos. Zo kan ons binnenwereldlijk bestaan zich veilig afspelen, beschut door
de miljarden doden die in onze aarde zijn ingebouwd. Zo voltrekt zich onze
historiciteit en onze humanistische gemeenschap. Neen, wij zijn niet meer onsterfelijk.
Wij sterven. Wij offeren ons niet meer op voor een vage, onsterfelijke Toekomst;
wij slacht-
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Mort et présence, p. 249.
Eugène Minkowski, Le temps vécu, Paris, 1933, p. 137.
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offeren ons niet meer voor de ‘onsterfelijke’ idealen van het Establishment. Wij
sterven in gemeenschap, medemenselijk, voor elkaar en door elkaar. ‘C'est par la
mort d'autrui que s'acquiert maintenant l'expérience de la mortalité et qu'elle se
prolonge si cet autre me reste présent tant par ma fidélité humaine que par les
entreprises collectives qu'il a stimulées de son vivant’. Er zijn dus dingen die men
doet terwijl men ‘in leven’ is, en andere die blijven gelden wanneer men (alleen nog)
‘collectief’ bestaat. De persoon gaat over in het personage of de personaliteit;
tijdgenoten bestaan soms beter en universeler nadat zij ‘verdwenen’ zijn: in liefde
en herinnering, in bibliotheek, museum en discotheek, in hun blijvende invloed. Dit
gaat zelfs op een soort verrijzenis lijken. Zoals Godin het stelt: ‘Mais aucune
résurrection ne s'opère sinon avec les autres. De la qualité de présence des autres à
nous, et de nous aux autres, dépend la qualité de notre résurrection’. Dat is de nieuwe
culturele boodschap die onze tijd haalt uit de meditatie over de dood11.

Kantiaanse achtergrond
Tot zover deze psycho-sociologische schets van de metabletica van de dood, van de
dood in culturele verandering. De ultieme zin van dat verschijnsel zullen wij zeker
niet in woorden achterhalen. De kern zelf van de dood ligt immers in de absolute
stilte; het zwijgen van de doden evenaart, aldus K. Rahner, het zwijgen van God.
Wij weten zelfs niet of de wijze waarop onze tijdgenoten de dood onder woorden
brengen wel helemaal aan hun diepste ervaring beantwoordt. Daarom houden wij
ons hier maar het liefst aan het concreet cultureel-maatschappelijk fenomeen als
zodanig, om dat dan in verband te brengen met de filosofische geschiedenis van de
onsterfelijkheid, zoals die vooral door het kantianisme aan onze beschaving is
doorgespeeld.
Buiten de christenheid is de onsterfelijkheid een algemeen erkende waarheid. Het
lijkt een ‘natuurlijke’, vanzelfsprekende, logische waarheid en levensnoodzakelijk
voor het levende wezen dat denken kan en dus weet dat het sterven moet. Misschien
kan men stellen dat zij de natuurlijke compensatie is voor het leven dat tot
zelfbewustzijn wordt en aldus de generische perenniteit van de soort
geestelijk-individueel gaat bezitten. Hoe dan ook, de natuurlijke onsterfelijkheid
(van de ziel, het dubbel, het atma, de schim, de geest, het mana enz.) verschilt oneindig
van de christelijke onsterfelijkheid. Deze is een loutere gave van God. Het verschil
is oneindig en toch is er tussen beide een analogische continuïteit, zoals in het
algemeen de
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genade nooit de natuur vernielt maar onderstelt en voltooit. De verwarring is pas
ontstaan toen in de christenheid de geloofsbasis van de christelijke onsterfelijkheid
werd ondermijnd. De oude louter natuurlijke (meestal Griekse) onsterfelijkheid werd
nog eens extra met redelijkheid geadstrueerd; rationalistisch kunst- en vliegwerk
verving de onsterfelijkheid als goddelijke belofte. De rijpe, exotische vrucht van het
christelijk geloof moest plaats maken voor de dorre bloemen van het rationalisme.
Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff e.a. vonden deze dorre bloemen mooi genoeg en
zelfs in kerkelijke kringen was men er soms heel tevreden mee. Ook de empiristen,
die anders toch de rationele argumenten voor de onsterfelijkheid drogredenen
noemden, behielden haar niettemin, desnoods zoals Hume om wille van ‘a certain
belief’. Hetzelfde mag gezegd van de hele Aufklärung, de Encyclopédie, Voltaire,
Rousseau, en wellicht nog enigszins van Diderot, die de onsterfelijkheid liever zag
in de vergeet-mij-nietjes van maatschappelijke roem en eer. De Vrijmetselarij tenslotte
schreef de onsterfelijkheid van de ziel aan het hoofd van haar statuten, samen met
de ‘Grote Architect’ en de vrijheid van de mens; eerst rond 1877 zou Le Grand Orient
ze schrappen.
Intussen had Immanuel Kant kritisch uitgemaakt dat de onsterfelijkheid, speculatief
en wetenschappelijk gezien, noch bewezen noch afgewezen kon worden. De reden
hiervan was eenvoudig. Aangezien de kantiaanse kennistheorie objectief alleen maar
fungeert in zoverre de verstandscategorieën op sensibele aanschouwing aangewend
worden en er omtrent dood en onsterfelijkheid uiteraard geen louter sensibele
gegevens beschikbaar zijn, werkt het verstand hier in het ijle en blijft de
onsterfelijkheid een dubbel onbepaald begrip: noch mogelijk noch onmogelijk, maar
een dialectische grensidee. Ten onrechte leidden sommigen daaruit af dat Kant de
onsterfelijkheid van de ziel niet aannam. Hij dacht alleen dat men er speculatief geen
beslissende uitspraak over kon vellen. Langs de morele ervaring echter kwam men
er wél, meende hij: de onsterfelijkheid van de ziel was een noodzakelijk postulaat
van de praktische rede12. De morele opdracht die in de categorische imperatief gegeven
is, heeft zulk een absolute draagwijdte, dat ‘diese nur in einer Ewigkeit völlig aufgelöst
werden kann’. De menselijke ‘Sittlichkeit’ kan enkel ingelost worden via een ‘ins
Unendliche gehenden Progressus’, hetgeen op zijn beurt een ‘ins Unendliche
fortdauernde Existenz und Persönlichkeit’ veronderstelt. De mens is dus onsterfelijk,
door de dood heen, omdat zijn oneindige zedelijke streving alleen in een eindeloze
duur verwezenlijkt kan worden. Daarmee had de filosoof van Koenigsberg opnieuw,
naar de vergelijking die hijzelf zo graag gebruikte, een coperni-
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caanse revolutie ingeluid. Enerzijds was een van de meest fundamentele menselijke
ervaringen, de doodservaring, filosofisch geneutraliseerd: ontoegankelijk voor de
speculatieve en reeds a priori getranscendeerd door de praktische rede. Anderzijds
was de natuurlijke onsterfelijkheid definitief van alle onmiddellijke ontologische
betekenis ontdaan, herleid tot de morele onsterfelijkheid van de autonome menselijke
rede, en tenslotte als eigengerechtig en zelfgenoegzaam Ersatz onverenigbaar
geworden met de bovennatuurlijke of christelijke onsterfelijkheid.
Maar die kantiaanse revolutie was feitelijk een averechts maneuver. De dood was
theoretisch onsterfelijk geworden, terwijl de onsterfelijkheid zelf aan de
moreel-praktische rede overgeleverd werd. Reeds worden de schaduwen zichtbaar
van de culturele verandering die in het begin van dit artikel naar voren kwam. Toen
latere generaties het al te rationele optimisme van het transcendentaal-idealisme de
rug toekeerden om er alleen het loodzware criticisme van over te houden, toen
bovendien de technische rede (‘praktisch’ bij uitstek) de kantiaanse praktische rede
ging verdringen en 'n psychosociale maatschappelijkheid de plaats innam van 'n al
te etherische kantiaanse moraliteit, werd de oneindige ‘Progressus’ of vooruitgang,
waarin Kant de basis van de onsterfelijkheid zag, zonder veel moeite op de praktische
vooruitgang van techniek en maatschappij overgedragen. Maar meteen was de mens
niet meer onsterfelijk, bereikte de dood een ondraaglijk maximum aan absurditeit.
Zodat men voor het dilemma staat: ofwel laat men het aan de maatschappij over om
met het hele apparaat van haar ‘onsterfelijke’ media de dood verder weg te werken,
ofwel verabsoluteert men de dood tot een nieuwsoortige transcendentie en gebruikt
men hem om de absolute vrijheid van het individu te waarborgen tegen de
‘onsterfelijke’ maatschappij. Dat is inderdaad het bizarre dilemma dat we boven in
zijn sociopsychologische gedaante hebben gezien. Het kantianisme heeft voor de
stalen spiegelwanden gezorgd waarbinnen de mensheid in zelfbespiegelende
vernietiging haar hachelijke tocht door het heelal vervolgt, veilig beschut tegen de
stellaire rukwinden uit het overdoodse.

Christelijk uitzicht
Het mag romantisch klinken, en het is het inderdaad. Want in ons ruimteen
atoomtijdperk weet stilaan iedereen dat die onnatuurlijke onsterfelijkheid feitelijk
een transcendentale illusie was, dat de rationalistische onsterfelijkheid op de duur
een verderfelijk surrogaat blijkt te zijn en dat daarmee nu dood en onsterfelijkheid
onverzoenbaar tegenover elkaar staan in een hopeloze binnenwereldlijke antinomie.
Een louter maatschappelijke dood is onzin, een louter culturele onsterfelijkheid is
zelfmoord. Onze wereld is
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plotseling zo onmetelijk ruim geworden en zo vervaarlijk diep, onze vrijheid zo
demonisch en onze verantwoordelijkheid zo bovenmenselijk. Geen gemakkelijk
rationalisme doet het nog en niemand is er nog gerust in. Struisvogelpolitiek is
weliswaar altijd mogelijk, en men kan steeds een alibi vinden in het ‘carrousel du
discours’ en zich blijven verschansen in de tweedehandse werkelijkheid die wij rond
onze wereld hebben gesponnen: het fijne rag van woorden en begrippen en
zinsstructuren. Maar slagen wij erin het luide en onheilspellende zwijgen van de
Werkelijkheid te dempen, nu wij alle dagen oog in oog staan met de dood en de
vernietiging? Ons overhaast rationalisme heeft zelf de afgrond gegraven, heeft ons
zelf de ogen geopend voor de afgrond die ligt tussen denken en zijn. De kantiaanse
denkwereld van fenomeen en verschijnsel is niet de echte en volledige wereld van
de mensen; we vechten voor een betere wereld. Het naturalistische denk- én maakwerk
dat we sedert de 18e eeuw plechtig of familiair ‘de natuur’ noemen, het idool dat we
uitgedacht hebben om het naar hartelust te kunnen bemeesteren, is niet de ware
Natuur, het zijnswonder en het mysterie waarvan wij moeten leven. De deïstische
god van het rationalisme is niet de God die schept, verlost en heiligt. En velen zeggen
tegenwoordig zoals Feuerbach: zulk een zelfgemaakte god pleegt inbreuk op de
mens; of Marx: zulk een godsdienst is opium; of Nietzsche: god is dood en we hebben
hem zelf vermoord. Het diepst zijn we geschrokken, toen we in collectief bewustzijn
bijna aan den lijve begonnen te voelen dat de dood die we ‘dachten’ niet de ware
dood, en dat de onsterfelijkheid die we ‘dachten’ niet de ware onsterfelijkheid is.
Zijn wij dan niet meer onsterfelijk? Sommigen doen ongetwijfeld alsof ze de
‘andere wereld’ definitief gingen vervangen door de derde wereld, het ‘andere leven’
door het vrije leven, het eeuwige leven door het samenleven! Wij die de futurologie
en de Zukunftforschung hebben uitgevonden, zijn we ons eigen toekomstig leven
kwijt, onze ‘vierde leeftijd’, de enige leef-tijd waarschijnlijk die ten volle de moeite
waard is? Het lijkt weinig aannemelijk.
We zijn waarschijnlijk méér onsterfelijk dan ooit, juist omdat de dood ons
tegenwoordig zo overweldigend aanspreekt. Hij is en blijft bij uitstek de heraut van
de Transcendentie. Wel heeft de oude rationalistische onsterfelijkheid uitgediend.
Een louter humanistische, zelf-afgeronde onsterfelijkheid komt nergens uit. Een
onsterfelijkheid die de mens zich zelf wil geven, is erger dan de dood. Doch juist
daardoor zijn ons de schellen van de ogen gevallen. Nooit te voren was een
cultuurperiode zo overstelpt van onsterfelijkheidssymbolen als de onze. In en door
de christenheid is aan het primitieve onsterfelijkheidsgevoel van de mensheid een
realistische cultuursymboliek te beurt gevallen die a.h.w. de levende anticipatie is
van de christe-
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lijke onsterfelijkheid: steeds nieuwe vormen van creativiteit, inzicht, uitvinding,
vrijheid, solidariteit, liefde en verwerkelijking. Nooit was een wezen zo onsterfelijk
als de hedendaagse mens, indien hij maar niet de symbolen van zijn denken neemt
voor de volle werkelijkheid van het Zijn, doch als symbolen ervan, wegwijzers en
onderpanden van het Mysterie dat komende is; indien hij luid en doordringend de
Dood laat spreken vanuit de eeuwige liefde van God; indien hij gelooft in Iemand
die weldra tweeduizend jaar in de wereld getuigt dat Hij lééft en sterker is dan de
dood.
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Gesprek met Jean Piaget
Bea De Gelder en Frans Boenders
Jean Piaget werd geboren in 1896, debuteerde op zijn 10e jaar met een artikel over
de albino-mus en werd op 22-jarige leeftijd doctor in de wetenschappen (Neuchâtel)
met een dissertatie over zoölogie. Nauwelijks 25, werd hij in 1921 directeur van het
Jean Jacques Rousseau Instituut te Genève. Hij doceerde in Genève, Neuchâtel,
Lausanne en Parijs. Enkele maanden geleden ontving hij in Amsterdam de
Erasmusprijs 1972. Bij deze gelegenheid voerden wij het hierna volgende gesprek,
dat op 10 juni werd uitgezonden in Dossier Drie (BRT-3).
Uit zijn ontzaglijke produktie vermelden wij hier slechts drie werken over
kinderpsychologie: La construction du réel chez l'enfant (1937), Le raisonnement et
le jugement chez l'enfant (1947), La géométrie spontanée de l'enfant (1948). In de
mentale ontwikkeling van het kind onderscheidt Piaget verschillende fasen. In de
eerste fase verwerft de baby en later de kleuter een sensorische en motorische, een
praktische intelligentie. In een volgend stadium krijgt het kind toegang tot het denken,
zowel via de taal als de sociale omgeving; belangrijk is, dat het de realiteit assimileert
aan zijn eigen activiteit. In een derde fase komt het kind los uit het egocentrisme,
via de school maar vooral via de collectieve spelgedragingen; gaandeweg krijgt het
toegang tot de wereld van de abstracte begrippen en leert het formele operaties en,
nog later, systematiseringen uit te voeren. Die verschillende stadia zijn echter niet
vast te nagelen aan een bepaalde leeftijd.
Piaget is vooral geïnteresseerd in de kennis; hij laat zich de laatste jaren dan ook
liever aanspreken over kennistheoretische dan over eng kinderpsychologische
problemen. Hij heeft trouwens een groot interdisciplinair ‘Centre International
d'Epistémologie Génétique’ opgericht, waaraan onderzoekers uit de hele wereld hun
medewerking verlenen. Op onze meer algemene vragen, bijvoorbeeld het onderscheid
tussen empirische wetenschappen en kennissystemen zoals de psychoanalyse en het
marxisme, weigerde hij in te gaan: dat zijn vervelende vragen en ‘ik weet er niet
meer van dan de man in de straat’. Deze afkeer van het algemene kenmerkt zijn
denken. Een boekje als Le Structuralisme (Presses Universitaires de France, Nederl.
vert. bij Boom te Meppel) is in dat opzicht revelerend. Hoewel hij echt niet
meeslepend of glashelder schrijft, formuleert hij zijn persoonlijke meningen over
het onderwerp concreet en ongezouten. Tenslotte wijzen wij op twee belangrijke
bijdragen, die Piaget geschreven heeft voor het groots opgezette Unesco-werk,
Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines
(Mouton, 1970), getiteld La situation des sciences de l'homme dans le système des
sciences en La psychologie.
F.B.
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Kunt u de weg beschrijven die u heeft geleid van de biologie naar de genetische
psychologie en vandaar naar de epistemologie? Was het u daarbij altijd om dezelfde
vragen te doen?
In de biologie was mijn probleem de vorming van nieuwe variëteiten en de
aanpassing van een diersoort aan zijn omgeving, bijvoorbeeld van een alpien weekdier
aan de hoogte of van een zoetwaterweekdier aan de beweging van het water. Ik dacht
dat ik mijn hele leven daarmee bezig zou zijn, maar toen ik op een leeftijd kwam
waarop de adolescent zich filosofische vragen gaat stellen, stootte ik op het probleem
van de kennis. Ik ben niet overgestapt van de biologie naar de psychologie, maar
naar de epistemologie. Het probleem van de kennis interesseerde me, maar als bioloog
was ik enorm wantrouwig ten aanzien van de filosofische speculatie, die ik interessant
vond maar onverifieerbaar. Dus zocht ik een gebied waar het kennisprobleem scherp
werd gesteld (welke is de aanpassing van het denken aan het milieu b.v.?) en waar
verifieerbare hypothesen mogelijk waren. Er bleef alleen de psychologie over. Het
ideaal zou natuurlijk erin bestaan om de mentale en cognitieve fasen van de
menswording, de verschillende stadia tussen mensaap en mens, na te gaan; daar
weten we niets van en misschien zullen wij er nooit iets van weten. Ik heb dan
gehandeld zoals een bioloog die, wanneer hij de geschiedenis van de soort niet kan
schrijven, dan maar de embryogenese, de ontogenese bestudeert. Zo kwam ik terecht
bij de kinderpsychologie.
Wat het verband tussen die verschillende wetenschappen betreft: ik wilde een
biologische kennistheorie opstellen, waarvoor ik dan weer de genetische psychologie
nodig had. Het verband was het altijd eender blijvende probleem, dat van de
constructieve ontwikkeling: hoe wordt iets nieuws werkelijk een creatie, niet vooraf
bepaald dus in vroegere vormen? Het centrale probleem van de biologie - hoe ontstaan
nieuwe soorten of nieuwe variëteiten? - is net hetzelfde in de genetische epistemologie:
hoe ontstaat vanuit een vroeger, inferieur stadium werkelijk nieuwe kennis?
Hebt u een eigen psychologische taal gevonden om dit probleem te formuleren?
Iedereen smeedt zijn eigen taal. De mijne is bij een eerste lectuur niet altijd
gemakkelijk te verstaan. Mijn moeilijkheid was, een taal te vinden die de idee van
het constructivisme kon uitdrukken, die liet zien dat kennis noch in de objecten noch
in het subject wordt gevormd. Om natuurwetenschappelijke gegevens te begrijpen,
voegt het subject er altijd iets aan toe, een mathematisch of logisch kader bijvoorbeeld,
en anderzijds wordt kennis ook niet alleen in het subject gevormd; anders was ze
aangeboren en a priori, en dat wordt door de feiten tegengesproken.
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Heel uw benadering van de kennis introduceert een andere opvatting van de
verhouding tussen het subject en zijn object of zijn omgeving. In die zin moet uw
kennistheorie worden beschouwd als een frontale aanval op het empirisme, dat ten
grondslag ligt aan heel wat psychologische theorieën.
Inderdaad, ik ben een uitgesproken anti-empirist. Ik verzet mij tegen de opvatting
van de kennis als het aflezen van waargenomen feiten. Een waarneming moet altijd
geïnterpreteerd worden en daartoe moet je altijd een model, een onderliggende
structuur construeren die de waarneming overschrijdt. Het empirisme verwart de
experimentele methode met de empiristische interpretatie van die methode, die het
reduceert tot een soort kopie-kennis.
Betekent dit ook dat u elke psychologische theorie verwerpt die steunt op het
paradigma stimulans-respons?
Het stimulans-respons model lijkt me biologisch fout. Een prikkel brengt een
antwoord teweeg, jazeker, maar slechts onder bepaalde omstandigheden, nl. wanneer
het organisme door die prikkel gesensibiliseerd wordt. Als je bijvoorbeeld de prikkel
in een te vroeg stadium van de ontwikkeling toedient, volgt er helemaal niets; ook
niet als je hem te laat toedient, dan is het subject er al aan gewend. Er is een bepaalde,
fundamenteel biologische fase, tijdens welke het subject gesensibiliseerd of althans
te sensibiliseren is; die noemt Waddington de competentie op embryologisch gebied.
Opdat dus een reactie mogelijk zij, moet het subject reeds beschikken over
reactiemogelijkheden die de reactie impliceren. Zelf zou ik zeggen dat er eerst reactie
is, of alleszins een circulair verband tussen prikkel en reactie, geen lineair verband
zoals het associationistisch empirisme voorhoudt.
Is voor u het begrip interactie even fundamenteel en origineel als het begrip genese?
Ze zijn onlosmakelijk verbonden. De genese begint noch bij het object, noch bij
het subject. Kennis ontstaat door de interactie van beide, in een middenzone waar
het subject het subjectieve projecteert in het object. Kennis is een progressieve
differentiatie van beide polen.
De genetische psychologie toont aan dat het subject tijdens zijn intellectuele
ontwikkeling schema's opstelt, waaraan het zich vervolgens kan houden. Reeds Kant
had een beroep gedaan op het begrip schema om het kennisvermogen
(Erkenntnisvermögen) te verklaren. Zijn die schema's voor u a priori, al of niet
aangeboren, of empirisch? Moet men volgens u een beroep doen op a priori schema's
om bijvoorbeeld de taalverwerving, de symboolvorming, of het ontstaan van morele
ideeën te verklaren?
Ik heb veel sympathie voor Kant, maar wil absoluut twee begrippen die hij
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met elkaaar verbindt, duidelijk uit elkaar houden; ze hebben niets met elkaar te maken.
A priori betekent voor Kant ten eerste, wat voorafgaat aan elke ervaring; ten tweede,
wat leidt tot noodzakelijke verbindingen. Alleen de noodzakelijkheid houd ik over;
de schema's zijn, als je wilt, a priori omdat ze noodzakelijk worden. Worden, want
ik geloof niet dat ze aan elke ervaring voorafgaan, dat ze m.a.w. aangeboren zijn.
Natuurlijk zijn er, helemaal in het begin, reflexenschema's, maar in de menselijke
intelligentie zijn me geen gepreformeerde aangeboren schema's bekend. De schema's
ontwikkelen zich, stellen zich samen en worden noodzakelijk: dát is het grote mysterie
van de kennis. Een samenstelling wordt volgens mij noodzakelijk wanneer ze leidt
tot een structuur die zichzelf in stand kan houden en zich afsluiten (zelforganisatie,
autoregulatie); dáár, aan het eind, is sprake van geslotenheid en noodzakelijkheid,
niet aan het begin, voorafgaand aan elke ervaring. Mijn kantianisme is dynamisch;
wat Kant zelf daarvan gezegd zou hebben, weet ik niet.
Wat is het verschil tussen uw benadering van de intelligentie en het klassieke meten
van de intelligentie van het type Binet?
Ik geloof niet in tests, want die geven je een meting van de resultante, niet van het
proces. Het resultaat van een test krijg je snel, maar is erg onvolledig. Om een
intelligentie te bepalen, moet je het vermogen nagaan en niet alleen de prestaties van
een bepaald ogenblik. Het vermogen - het potentieel - is de operatieve structuur.
Maar Binet heeft nog heel wat anders gedaan dan tests ontworpen. Ik heb hem onlangs
nog eens herlezen, met name een artikel dat hij samen met Simon heeft geschreven
over de intelligentie van zwakzinnigen. In de 13e paragraaf, haast weggestopt aan
het einde, geeft hij daar een schitterende theorie van de intelligentie, die veel verder
gaat dan de dingen waarvoor hij bekend is. Hij onderscheidt drie momenten in de
intelligente act: de richting, de opeenvolging van de proeven, de controle. Een erg
mooi stuk theorie, iets waar hij met zijn tests nooit toe gekomen is.
In de intellectuele ontwikkeling van het kind onderscheidt u zelf diverse fasen. Een
aantal Amerikaanse psychologen, onder wie Jerome Bruner, beweert dat u de
leercapaciteit van het Amerikaanse kind onderschat. Heel wat kinderen, jonger dan
zeven jaar, zouden momenteel in staat zijn abstracta te begrijpen en te gebruiken.
Ik geloof dat hier een fundamenteel misverstand in het spel is. Ik heb inderdaad
verschillende stadia onderscheiden. Maar het begrip ‘stadium’ heeft twee volledig
heterogene aspecten, die je scherp uit elkaar moet houden. In de eerste plaats is er
de absolute leeftijd die je waarneemt in het milieu dat
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je onderzoekt. Ik heb in Genève kinderen onderzocht die traditioneel onderwijs
hadden genoten; in hun ontwikkeling nam ik stadia waar; daaraan heb ik hun leeftijden
gehecht. Nu beweren psychologen als Bruner en pedagogen als mevrouw Papy dat
de ontwikkeling van het kind veel sneller kan gaan. Dat is dan de tweede betekenis
van ‘stadium’, waar ik bijzonder aan gehecht ben: de opeenvolging, de volgorde. Je
kunt stadium twee niet bereiken zonder stadium één te hebben doorlopen, enz.. Maar
of dat vlug of langzaam gaat, of de stadia samenvallen met de leeftijden die ik bij
die kinderen in Genève heb waargenomen, is voor mijn theorie irrelevant. Als blijkt
dat de Amerikaantjes die Bruner observeert, allemaal genietjes zijn, of dat de
leerlingetjes die mevrouw Papy's uitstekende methode volgen, daar allemaal gunstig
door worden beïnvloed, des te beter! Toen ik stelde dat de leeftijd voor abstracta
zeven jaar was, dan was dat waar voor die kinderen in Genève. Voor mijn part kan
dat vandaag zes en morgen vijfeneenhalf jaar zijn. De vraag is echter - en ik daag
mevrouw Papy uit om mij op een contradictie met mezelf te betrappen - of alle
onderzochte kinderen dezelfde opeenvolgende stadia doormaken. En of men er
voordeel aan doet met sneller te gaan, valt nog te bezien. Dat is geen verwijt aan
mevrouw Papy, die niet van overdrijving te verdenken valt, maar Bruner heeft eens
gesteld dat men om het even wat kan aanleren op om het even welke leeftijd. Ik zie
hem de relativiteitstheorie al uitleggen aan een driejarige kleuter!
Bestaat er niet zo iets als een optimale snelheid? In dit verband twee dingen. De
Amerikaanse psycholoog Gruber, die in zijn experimenten met kleine katten mijn
ervaringen omtrent de duur van het voorwerp bij het kind heeft bevestigd, vond dat
vier maanden oude katjes konden doen wat babies, en echt geen idiote babies zoals
mijn eigen kinderen waren, pas klaarspeelden op negen maanden. Dat is een fraaie
versnelling, nietwaar, vier maanden in plaats van negen! Maar waar leidt dat naartoe?
Het katje komt nooit veel verder, terwijl de baby intellectueel nog zal ontwikkelen
tot ongeveer zijn twinstigste jaar. Een ander belangwekkend feit, eveneens bestudeerd
door Gruber, die tevens een wetenschapshistoricus is, heeft betrekking op de tijd die
een volwassene nodig heeft om zijn ideeën te ontwikkelen. Bij de lectuur van Darwins
dagboek stond Gruber verbaasd over de tijd die Darwin nodig had - twee, soms drie
jaar - om de gevolgen te overzien van dingen die hij reeds vroeger had gezegd.
Waarom vorderde Darwin zo langzaam? Voor mij is het duidelijk dat zowel te traag
als te snel opschieten niet goed is. Er moet ergens een optimale snelheid bestaan, die
helaas niet gekend is. Ik zeg niet dat het ontwikkelingstempo dat ik in Genève
waarnam, het optimale is. Deze kwestie moet nog helemaal worden onderzocht, en
dat lijkt mij bijzonder moeilijk.
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De genetische psychologie is door psychologen lange tijd stiefmoederlijk behandeld
geweest. Uw werk heeft daar verandering in gebracht. Heeft het nu nog zin om,
vanuit genetisch standpunt, onderscheid te maken tussen volwassenen- en
kinderpsychologie?
Genetische psychologie is voor mij iets veel ruimers dan kinderpsychologie. Zij
is de algemene studie van de grote mentale functies (intelligentie, waarneming,
geheugen, enz.) in hun ontwikkeling, ervan uitgaande dat alleen de ontwikkeling een
verklaring verstrekt. Wanneer je, zoals de Würzburger school doet, het volwassen
denken onderzoekt, dan bestudeer je een resultante en niet het vormend mechanisme.
Als hij niets nieuws meer ontdekt, is de volwassene een statisch residu. Men zou de
wetenschapsmens in zijn ontwikkeling moeten bestuderen, maar die heeft meestal
de tijd niet om de vragen van psychologen te beantwoorden; om hem goed te
ondervragen, moet je trouwens gespecialiseerd zijn. Een kind daarentegen zie je van
week tot week evolueren, het is een ware constructie in vorming. Ik heb mij met
kinderen beziggehouden, omdat ik bij hen het produktieproces van de fenomenen
kon nagaan dat de verklaring biedt voor de genese.
Is de psychologie voor u een menswetenschap en heeft het onderscheid tussen
humaniora en natuurwetenschappen voor u enige zin?
Geen enkele. Alle problemen van de psychologie vind je terug in de ethologie en
de dierenpsychologie; de problemen van de biologie duiken ook op in de
kennisanalyse: aanpassing aan het milieu, ontwikkeling van nieuwe structuren. Ik
zie alleen maar continuïteit.
Wat is uw opvatting van de wijsbegeerte?
Ik heb veel bewondering voor de filosofie als heuristisch mechanisme en als
verbreding van de horizon, maar de wijsgerige reflectie beschikt met zelf over
verificatie-instrumenten. Zij kan haar nieuwe hypothesen niet controleren. Genetische
epistemologie is voor mij wetenschappelijk onderzoek, d.w.z. een studie die
vooruitgaat van minder naar meer kennis, en die overgang moet plaatsvinden in de
feiten. Een wetenschap is nooit een statisch gegeven, maar altijd in transformatie,
ook de logica of de wiskunde. De genese wordt dus altijd verlengd; het uitdiepen
van het ene stadium naar het andere is niet alleen de enige methode die aanspraak
kan maken op verificatie, maar ook de enige algemene methode in de filosofie van
de wetenschap.
Is de genetische epistemologie dan geroepen om de plaats in te nemen van de klassieke
kennistheorie?
Het zou pretentieus zijn dat te beweren. De wetenschap begint met het
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afbakenen, het bepalen van de problemen. Men dient zich dus niet af te vragen wat
kennis in het algemeen is, maar wat de natuur is van deze of gene vorm van kennis.
Vervolgens onderzoekt men, zoals gezegd, de overgang van de ene etappe naar de
volgende; op dat moment betreedt men het terrein van de genetische psychologie.
Deze wetenschap is geen doctrine die de plaats van een andere doctrine inneemt,
maar een benaderingsmethode. Het is heel frappant dat de knapste epistemologen
momenteel geen filosofen zijn, maar wetenschapsmensen van verschillende disciplines
die de grondslagen van hun eigen discipline historisch en kritisch bestuderen.
U hebt een enorm aantal boeken geschreven. Welke publikaties vindt u zelf de
belangrijkste voor uw ontwikkeling als wetenschapsmens?
De meest recente of liever nog: de boeken die ik nu aan 't schrijven ben. Een paar
titels: Biologie et connaissance en Le structuralisme.
Over ‘Le structuralisme’ gesproken: U hecht veel belang aan het begrip ‘structuur’
dat u onderzoekt in de wis- en natuurkunde, de biologie, de psychologie en de filosofie.
Welke betekenis heeft het structuralisme voor u in de menswetenschappen?
Ik ben verwonderd over uw vraag, want een van de bronnen van de structuralisten
is de saussuriaanse linguïstiek en dat is toch een menswetenschap! Overigens, al wat
wij in de genetische psychologie doen, is structuralistisch, in deze zin dat wij geloven
dat elke intellectuele act gebonden is aan operaties waarvan de mechanismen
plaatsvinden zonder dat het subject er zich bewust van is. Het is niet belangrijk te
weten wat het subject denkt van zijn eigen denken, maar wel wat het kan doen. Dat
‘kunnen doen’ is de uitdrukking van een onderliggende structuur. In elke
menswetenschap stoot men, net zoals in de natuurwetenschappen, op het fundamentele
probleem van het structuralisme.
Er is ook een min of meer ‘literair’ structuralisme, dat van Michel Foucault
bijvoorbeeld.
U moet mij geen mening vragen over iets wat ik slecht begrijp. Ik heb Foucaults
structuralisme een ‘structuralisme zonder structuren’ genoemd en Les mots et les
choses aan een scherpe kritiek onderworpen. Enkele maanden later gaf Foucault in
een interview een interpretatie van zijn boek die, naar mijn gevoel, totaal verschillend
was van wat er in het boek zelf te lezen staat, althans zoals ik het verstaan heb.
Foucault evolueert blijkbaar; ik geloof dat hij een briljante geest is, die grote dingen
kan voortbrengen. Maar het structuralisme van Les mots et les choses is volkomen
speculatief, helemaal niet gebaseerd op experimenten, terwijl Claude Lévi-Strauss'
structuralisme altijd op feiten berust en van daaruit gereconstrueerd wordt.
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Een van uw recente werken heet ‘Sagesse et illusion de la philosophie’. Wat is de
illusie van de wijsbegeerte?
Dat ze kennis is! Als je over instrumenten beschikt om ontdekkingen te doen, om
speculatie te bedrijven of om hypothesen te construeren, maar je hebt geen
verificatiemogelijkheid, dan bezit je geen kennis. Kennis veronderstelt niet alleen
het ontwerpen van nieuwe kenmodellen - daartoe is de filosoof altijd in staat - maar
ook verificatie, die formeel kan zijn, via axiomatische methoden, of experimenteel,
via historisch-kritische of psychologisch-genetische weg.
U staat aan het hoofd van een wat mysterieus Internationaal Centrum voor Genetische
Epistemologie. Wat streeft u na met dit centrum?
Wij willen de wording en de vorming van de kennis bestuderen. Daarom is ons
onderzoek wezenlijk interdisciplinair ploegwerk: er doen fysici, logici, mathematici,
linguïsten, beoefenaren van de cybernetica, psychologen en wetenschapshistorici
aan mee. Wij zijn allemaal bezig met hetzelfde probleem: het ontstaan van de kennis.
Mysterieus is het Centrum helemaal niet, het heeft al achttien boekdelen gepubliceerd.
Wij hebben ons beziggehouden met de contradictie en de vraag hoe je die kunt
overschrijden. Dit jaar zijn de verschillende modi van het abstractieproces aan de
orde: bijvoorbeeld de abstractie uitgaande van voorwerpen of van de coördinering
van handelingen, twee typen van abstractie die men merkwaardig genoeg nooit
voldoende heeft onderscheiden in de studie van de diepte-analyses. De start van het
Centrum was niet zo gemakkelijk. Het heeft een paar maanden geduurd vooraleer
bijvoorbeeld Leo Apostel van Gent en ik een gemeenschappelijke taal hadden
gevonden. Maar eenmaal zover, hebben wij zonder onderbreking met een hechte
ploeg onderzoekers gewerkt. Dat doen we nu al 15 jaar.
Bent u eigenlijk toch geen filosoof in uw groots opgezet ontwerp en uw
interdisciplinair opererend Centrum? Is het ideaal van interdisciplinair onderzoek
geen moderne versie van de oude droom van de wijsgeren: een wetenschap van de
wetenschappen?
Ik heb de indruk dat u met woorden speelt. Alle wetenschappen houden zich met
globale problemen bezig, maar dat is de vraag niet. De vraag is of men de globale
problemen kan onderverdelen in welomschreven deelproblemen, en dát juist proberen
wij te doen. Als je alles tegelijk wilt behandelen, bedrijf je geen wetenschap, maar
word je speculatief. Interdisciplinair onderzoek is geen wetenschap van de
wetenschappen die de andere wetenschappen zou domineren, maar een
wetenschappelijke wederkerigheid, een
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dialectiek tussen verschillende gezichtspunten op hetzelfde niveau als die
gezichtspunten.
U houdt niet van algemeenheden, maar dit wordt toch een algemene vraag. Bent u
van mening dat de persoonlijke overtuiging, de ethiek en de ideologie van de
onderzoeker op een of andere manier in zijn onderzoek weerspiegeld worden?
Ik geef niet graag een antwoord op vragen die ik slecht ken, maar ik wil u wel
antwoorden op het gebied van de psychologie. Er is meer verwantschap tussen de
Sovjetrussische en de Amerikaanse psychologen dan tussen hen en mij. Zowel de
Russische als de Amerikaanse psychologen gaan uit van een realistisch standpunt,
d.w.z. in de Russische terminologie is kennis een weerspiegeling van het object, in
het Amerikaanse jargon is kennis een functionele kopie. In beide gevallen
verwaarloost men de activiteiten van het subject, die voor mij nu net de
richtinggevende inspiratie voor al mijn onderzoek vormen. Aan welke ideologie
ondeen ik dit fundamentele geloof in het actieve subject? Niet aan het Amerikaanse
kapitalisme en niet aan het Sovjet communisme. Men heeft mij eens gezegd dat ik
in de lijn van Marx sta. Ik voelde me erg gevleid, maar Marx heb ik nooit gelezen,
ik wist het dus niet! In de psychologie zie ik echt niet in, welke rol de ideologie kan
spelen.
En de persoonlijke overtuiging van de geleerde?
Een geleerde laat altijd zijn persoonlijke overtuiging meespelen: hij wijzigt, herziet
en corrigeert ze. In Amerika bestaat er een groep psychologen die zich revisionistische
Piagetianen noemen. Nu, ik beschouw mezelf als de voornaamste revisionistische
Piagetiaan!
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Jesus van Nazaret in Geschriften
Ben Hemelsoet
Er is een duidelijke voorkeur merkbaar voor het gebruik van de naam Jesus van
Nazaret. Veel boeken dragen deze naam als titel. Deze naam lijkt een program1.
Degenen die deze naam de voorkeur geven, willen - naar het lijkt - dogmatische
boventonen vermijden, zij willen ontkomen aan eenzijdige ideologie, zij willen
sprekend en schrijvend over Jesus, niet alles onmiddellijk en eenzijdig naar God
verleggen. Om het anders te zeggen: zij willen Jesus behouden, zo niet redden voor
deze aarde, voor het leven van onze dagen2. De naam ‘Jesus van Nazaret’ lijkt dit te
kunnen garanderen.
1

2

G. Stube, Hrsg, Wer war Jesus von Nazareth? Die Erforschung einer historischen Gestalt,
München, 1972. Een verzameling ‘geruchtmakende’ artikelen aangaande de historische Jesus
sinds 1835!
Franz Joseph Schierse, Jesus von Nazareth, Matthias Grünewald Verlag, Mainz, 1972, 284
pp., DM. 24,-.
E. Henau, Jezus van Nazareth, Patmos, Antwerpen, 1971, 133 pp., BF. 125.
Zie ook: Herbert Haag, Hrsg., Jesus in den Evangelien. Ein Symposion mit Josef Blinzler
e.a., Stuttgarter Bibel Studien 45, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1970, 176 pp.,
DM. 12,80.
In dit boek verplicht Pesch zijn lezers door een opstel: Christliche und jüdische
Jesusforschung. Vooral wat het laatste deel betreft: De aandacht van joodse geleerden voor
Jesus wordt hier naar zijn achtergronden belicht. De joodse aandacht voor ‘het leven van
Jesus’ is mede bepaald door de zgn. ‘liberale’ theologie èn de joodse problematiek van de
assimilatie en de ‘jüdische Wissenschaft’ die in de 19e eeuw vorm krijgt.
Mussner behandelt de theologische problematiek van de historische Jesus. Hoffmann vertelt
nogmaals het verhaal van het ontstaan van de evangeliën.
Blinzler, Geist, Voss en Leroy schrijven goed geïnformeerde opstellen over resp. het
Markus-evangelie, Mattheüs, Lukas en Johannes. In deze laatste wordt de eigenheid van
ieder evangelie serieus genomen.
Zij heten: Jesusverkündigung im Markus (resp. Matt. Lukas, Joh.) Evangelium. Zij beschrijven
meer wat genoemd zou kunnen worden: de onderscheiden theologieën van ieder der
evangelisten.
Zie E. Schillebeeckx, De toegang tot Jezus van Nazareth, in Tijdschrift voor Theologie, 12
(1972), pp. 28-60, p. 53. De theologische problematiek van de vraag naar Jesus van Nazareth:
n.l. hoe Hij is de Christus, komt hier verder niet ter sprake.
In de Beihefte zur ‘Evangelische Theologie’: Verkündigung und Forschung 15 (2) 1970,
Kaiser, München, 110 pp., DM. 9, zijn 4 (Duitse en fundamentele) artikelen verschenen die
de literatuur van 1960-1970 bespreken betreffende de theologie van het Nieuwe Testament,
onmisbaar derhalve voor de vakman.
Ferdinand Hahn bespreekt de Methodenprobleme einer Christologie des Neuen Testaments
en het gaat er methodisch aan toe! Want wat Christologie van het Nieuwe Testament mag
heten, is nog immer methodisch een moeilijke vraag. De vragen die naar aanleiding van de
‘historischers Jesus rijzen, behoren niet tot het domein van de christologie. Daarover is nu
wel overeenstemming, maar daarna lopen de meningen uiteen: van de onmogelijkheid om
ooit tot een N.T.-christologie te komen - tot het onderstrepen van die mogelijkheid. Dit laatste
kan als het Nieuwe Testament in zijn ontwikkelingsfasen wordt beschreven, en het Nieuwe
Testament als getuige optreedt van een ‘kerkelijke’ ontwikkeling. Degenen die het voor
onmogelijk houden, willen hoogstens spreken van onderscheiden christologieën van de
onderscheiden boeken van het Nieuwe Testament.
Güttgemans bespreekt Literatur zur N.T. Theologie, waaruit blijkt dat de Duitse literatuur
schatplichtig blijft aan de ‘Theologie des N.T.’ van Bultmann.
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Sterker nog, sommigen menen dat een onderzoek naar de ‘gewone’ Jesus van vlees
en bloed, de man uit Nazaret, de historische figuur, hem kan bevrijden uit de welhaast
wurgende greep waarin hij door de zgn. officiële kerk wordt gehouden. ‘Als de
georganiseerde kerk verondersteld wordt het lichaam van Jesus te zijn, waarom is
er dan niet meer wezenlijke betrokkenheid?’ De ondertoon is duidelijk: de officiële
kerk, de georganiseerde kerk verduistert het ware beeld van Jesus3.

3

En tot slot 2 bijdragen van M. Resse over Formen und Lieder im N.T. en over wat er te vinden
is in Aufsatzbände und Festschriften.
Het boek van E. Gideon, Jezus moet vrij, Deventer, 1972, tart op dit terrein alle beschrijving.
De slechtste meningen uit het verleden aangaande de verhouding tussen Jesus en Paulus,
Jesus en de vroege kerk worden met een aplomb aangediend alsof de schrijver het zelf
eindelijk allemaal ontdekt heeft.
Het boek van A. Holl, Jesus in slecht gezelschap, Ambo, Bilthoven, 1971, 167 pp., f 10 heeft
vermaardheid gekregen door de moeilijkheden die de auteur met de kerkelijke overheid heeft
gehad n.a.v. dit boek. Der Spiegel schreef erover 4-10-'71 in 5 kolommen. De titel van dit
boek is meer dan een programma. De titel is bedoeld als een aanklacht: Jesus verkeerde bij
voorkeur niet in de kringen van hen die zich in onze dagen op zijn naam beroepen! Daarom
staan in dit boek zinnen als: Dus wijst hij af wat de mensen zeer fundamenteel achten, nl.
het indelen en typeren van de maatschappij naar rangen en standen (p. 98). Holl wijst op de
tendens waaraan de kerken zich niet kunnen onttrekken: het vergoddelijken van Jesus. Zo
wordt Jesus aan de aarde onttrokken en kan hij beter identificatie zijn van degenen die de
macht bezitten (p. 42). Daarom heet het: Als Jesus geen actief politicus was, geen sociale
omwenteling wilde en helemaal geen demonstrantenbloed had, maar heel zijn leven in het
teken stond van de gehoorzaamheid aan Gods wil, dan valt zijn werkzaamheid moeilijk te
begrijpen (p. 106).
De aandachtige lezer zal in dit boek wel een hartekreet verstaan. Zgn. dogmatische vragen
schampen af, want de vragen in dit boek aan de orde gesteld dwingen tot een
gewetensonderzoek: wat baat de bevestiging gegeven op dogmatische vragen als met het
evangelie geen ernst wordt gemaakt. Tot zover kan ik de auteur volgen. Maar als hij schrijft
dat de zinsnede uit Lucas 24: beginnende met Moses en de Profeten verklaarde Hij hun al
de schriften, een mentaliteit verraadt die weinig met de werkelijkheid van doen heeft omdat
Jesus indien nodig tegen de Thora-God inging (p. 112), volg ik hem niet meer, en dan ben
ik blij dat ik dat niet in het Duits heb hoeven lezen...
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Wat van Jesus gezegd wordt, geldt trouwens van de hele Bijbel. Wat er echt gebeurd
is, is door de Bijbel en de interpretatie van eeuwen gesluierd tot ons gekomen,
onherkenbaar gemaakt aan ons overgeleverd.
Als bewijs voor dit streven kunnen de ontdekkingen van de laatste jaren worden
aangehaald. Het religieuze en culturele klimaat waarin Jesus leefde is nog meer
bekend geworden, de rollen van Qumran aan de Dode Zee hebben veel licht doen
schijnen op een tot 1948 spaarzaam gekende gemeenschap in Jesus' dagen. De
geschriften die daar gelezen en geschreven zijn, worden weer gelezen tot vrucht van
het Bijbelonderzoek4. De gretigheid waarmee èn het onderzoek èn de publiciteit zich
op deze vondsten hebben geworpen hoeft niemand te verwonderen, meer dan een
eeuw al doet dit verschijnsel zich voor. De vreugde en de verontrusting daarover zijn
ook geen onbekend gegeven. Maar het lijkt er nu op dat (bijna) alles met verantwoorde
wetenschappelijke argumenten kan worden gestaafd. En inderdaad, veel zaken zijn
opgehelderd, woorden verklaard, thema's verduidelijkt.
Mede door toedoen van de studies rond de vondsten van Qumran is de
belangstelling voor de Rabbijnse literatuur weer toegenomen. Ook de Rabbijnen
hebben in lezende traditie de schriften doorgegeven, zij hebben bepaalde accenten
gelegd die al of niet uit het gezichtsveld van de christelijke theologen waren gebleven.
Peter Schäfer schreef een doorwrochte studie over de voorstelling van de heilige
Geest in de Rabbijnse literatuur5. In deze studie laat hij zien hoe op een bepaalde
wijze de profetische verbeeldingskracht bij hen doorwerkt, hoe zij blijven weten dat
de Geest iets te maken heeft met wat op aarde geschiedt, en hoe zij daarom treuren
over het uitblijven en wijken van de

4

5

Zie M. Simon, La civilisation de l'antiquité et le christianisme, Paris, 1972.
Betrouwbare overzichten betreffende de religieuze en culturele achtergronden die hun invloed
hebben gehad op het ontstaan van de Bijbel, zijn te vinden in de serie die geschreven wordt
naast de ‘new English Bible’: ‘The Cambridge Bible Commentary’.
O. Jessie Lace, Understanding the Old Testament, 191 pp., £ 2,20, paper £ 1. En Enid B.
Mellor, The making of the Old Testament, 214 pp., £ 2,20, paper £ 1.
Zo is er een inleidingswerkje getiteld Understanding the Old Testament, en een ander The
Making of the Old Testament, dat voornamelijk de literaire genres (beknopt) beschrijft en
inleidt in de buiten-bijbelse literatuur. Het commentaar op Exodus bevat de tekst van de
nieuwe Engelse vertaling, met uitgebreide voetnoten, hier en daar van een verrukkelijke
nuchterheid; cf. p. 46 bij Ex. 7, 18: ‘The fish will die: the death of the fish through unusual
pollution of the Nile water is readily intelligible in connection with the explanation given of
the turning of the Nile water into blood’.
Ronald E. Clements, Exodus, Cambridge Univ. Press, London, 1972, 248 pp., £ 2,20, paper
£ 1.
Peter Schäfer, Die Vorstellung vom Heiligen Geist in der Rabbinischen Literatur, Kösel
Verlag, München, 1972, 186 pp., DM. 55.
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Geest zolang Jerusalem nog niet die stralende bruid is. Zij weten hoe de Geest de
aanwezigheid van God borgt en zij durven hopen op een ontplooiing in kracht in de
laatste dagen. Het bruikbare van dit boek is, dat alle plaatsen (behalve die welke
betrekking hebben op de inspiratie van de schriften) bijeen zijn gebracht, zo nauwgezet
dat het bewondering afdwingt: om een rabbijnse uitspraak te citeren die voor de
auteur geldt: de verkondiging van de Thora maakt de komst van de Heilige Geest
mogelijk (p. 130).
Op een even nauwkeurige wijze heeft Meinrad Limbeck onderzocht hoe de Thora
verstaan werd in het ‘vroege Jodendom’ (en daarmee is bedoeld het jodendom uit
Jesus' dagen en de eerste eeuw van de christelijke jaartelling)6. Met opzet wordt hier
Thora geschreven. Wij weten dat dit doorgaans vertaald wordt als wet. Maar dan is
de betekenis teveel versmald. De titel van Limbecks boek luidt dan ook terecht: Die
ordnung des Heils. In dit boek wordt duidelijk hoe de Thora, die Ordnung des Heils,
wordt afgelezen uit de Schriften, hoe de Schriftlezers en de schriftgeleerden ermee
bezig zijn geweest met het oog op de toekomst. Het boek lijkt mij een uitermate
nuttige (en broodnodige) correctie op de populaire voorstellingen die nog steeds
opgeld doen aangaande letterknechterij en verworden wetsinterpretatie bij de Joden
van Jesus' dagen. Of om het theologischer te zeggen: de gemakkelijke tegenstelling
tussen wet en genade blijkt niet houdbaar en daarmee kan Paulus anders worden
gelezen als hij het heeft over de wet.
Een christen moet er derhalve alles aan gelegen zijn om de vragen aangaande Jesus
en zijn tijd ernstig te nemen. Er is teveel dat om aanvulling, correctie vraagt. Daarom
kan hij de gestelde vragen niet ontwijken, kan hij niet doof blijven voor hetgeen de
laatste jaren is ontdekt. Zelfs zal een Jesus-beweging hem met de vraag confronteren
naar werkelijke betrokkenheid7. Hij kan die vragen niet afdoen door ze te negeren,
want hij weet dat een slechte interpretatie ook een interpretatie is, en te meer, hij
weet dat slechte interpretaties naar aanleiding van slechte vragen een taai eigen leven
kunnen leiden. En het beeld dat hij van Jesus meedraagt, is gevoed in de verkondiging
van de kerk en door de praktijk van een christelijke gemeente...
Daarom is het mogelijk dat er harten in onrust komen, wanneer zij kennis maken
met de schriftgeleerde arbeid van het jongste tijdperk. De histori-

6
7

Meinrad Limbeck, Die Ordnung des Heils, Untersuchungen zum Gesetzverständnis des
Frühjudentums, Patmos Verlag, Düsseldorf, 1971, 214 pp., DM. 28.
Een overzicht van de Jesus-beweging is te vinden in: R.C. Palms, de Jezus-beweging, (Prisma),
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1972, 127 pp., f 2,75, BF 44. Cfr. Jean Duchesne, De
Jezus-Revolutie, in Streven, oktober 1972, pp. 16-26.
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sche feiten blijken bleker dan de schriftuurlijke uitdossing deed vermoeden. Épris
van dit resultaat verklaart een uidegger: en in onze tijd zijn het niet de eersten de
besten die zonder meer verklaren dat de ‘symbolische’ bijbellezing voor moderne
mensen niet meer mogelijk is...8.
Daarentegen zijn er boeken en boekjes die proberen gerust te stellen. Het aantal
van de geschriften dat de bange vragen en de brutale uitdaging poogt te bezweren,
is groot.
Ze verschijnen met een bijna berekenbare regelmaat. Ze zijn zelfs zo talrijk dat
de vraag moet worden gesteld wat de auteurs heeft bewogen nogmaals reeds lang
gestelde vragen en reeds lang gegeven antwoorden te hernemen, door nogmaals de
ogenschijnlijk reeds lang geopende deuren te willen ontsluiten9. Maar blijkbaar
voldoet het talloze malen herhaalde antwoord niet. De onrust lijkt niet bezworen
door nogmaals te vertellen dat de evangeliën geen historie zijn in de moderne zin
van het woord en dat de bijbelschrijvers een eigen theologie hebben die niet gemeten
kan worden met onze theologische voorstellingen. Evenmin blijkt het een sleutel te
zijn nogmaals te herhalen hoe de onderscheiden bijbelboeken zijn ontstaan, om ze
zo in hun oorsprong, in hun onvervangbare oorspronkelijkheid te kunnen vatten.
Daarom stellen veel van die boeken teleur. De vraag moet daarom wel weerkeren.
Waar is het eenvoudig evangelie, waar is de gewone Jesus te vinden, ontdaan van
alle haarkloverijen...10.

8
9
10

Zie L. Grollenberg, Modern Bijbellezen, Baarn, 1971, p. 76.
Zo'n overbodig boek lijkt mij E. Henau, Jezus van Nazareth. Het nawoord van F. Theunis
vermag dit werkje niet te redden.
Het boek van R.H. Fuller, De interpretatie van de wonderen van Jesus, Patmos, Utrecht,
Antwerpen, 1971, 124 pp., BF. 120. (Dit is een vertaling van het reeds eerder (1966) in het
Engels verschenen Interpreting the Miracles). De vertaler heeft de aangehaalde werken in
het boek laten staan zoals hij ze aantrof. De lezer wordt naar een uit het Duits in het Engels
vertaald boek verwezen, ook als er een Nederlandse vertaling van bestaat.
In dit boek wordt gepoogd nuchter over de wonderen te spreken. Dit gaat de auteur wonderwel
af. Hij maakt ook duidelijk dat we alleen aangewezen zijn op de evangeliën, dat we geen
enkele waarborg hebben dat een van de opgetekende verhalen in de evangeliën rechtstreeks
van ooggetuigen komt (p. 21). Maar dit goede uitgangspunt maakt toch niet dat hij bij de
evangeliën blijft, hij wil daarom ook terug naar de traditie die achter de tekst te vermoeden
valt. Daardoor zal het boek tegenvallen bij diegenen die het precies willen weten. Fuller,
vanuit zijn standpunt, maakt wel duidelijk dat de wonderen bewaard zijn gebleven in de
verhalen van de evangeliën om duidelijk te maken dat de messias in het midden van zijn
gemeente is. Zij zijn niet om zichzelfswil opgeschreven, maar om de verkondiging van Jesus
te schragen. In de uitwerking van de wonderen bij Marcus overheerst toch de reconstructie
van de wijze hoe het verhaal zou kunnen zijn ontstaan. Bijv. bij de genezing van de lamme
2, 1-12 (pp. 75-82) zal de lezer tevergeefs de programmatische gestelde zinnen van pp. 18-19
in ‘praktijk’ gebracht zien. Hij vraagt zich niet af waarom het verhaal hier zijn plaats vindt.
Een zekere inconsequentie wordt a.h.w. de evangelist ‘verweten’ die hier het woord ‘Zoon
des mensen’ heeft laten staan.
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Maar daarmee zijn we weer op het uitgangspunt teruggekeerd. Hoe ‘moeilijk’ het
ook moge lijken, de vraag naar Jesus van Nazaret, de vraag naar de zgn. historische
Jesus kan niet buiten de vraag naar de schriften, ook niet als de schriften als
vertekening zouden kunnen worden ontmaskerd. Scripta manent, het boek blijft, het
valt niet weg te cijferen.
Daarom is het verheugend dat er in de bijbelse wetenschap ook aandacht gaat
komen voor het ‘boek-als-boek’. De aandacht gaat dan niet meer alleen uit naar wat
er aan de totstandkoming van het boek voorafgegaan is; het resultaat zelf, het boek
is dan voorwerp van onderzoek. De profane wetenschap heeft hier uiteraard de
voorbeelden aangereikt. Want niet alleen datgene wat ooit geschied is, is een gegeven,
het boek zelf als boek is dat veel meer. Het zgn. historische gegeven is niet los te
weken uit het boek. We moeten immers blijven spreken en schrijven over datgene
wat los te weken zou zijn uit het gegeven boek. Er komt derhalve een boek bij. Maar
dat boek erbij kan het eerst gegeven boek niet overbodig maken. In het beste geval
kan het ‘boek-erbij’ het gegeven boek beter, scherper leesbaar maken. Die boeken
erbij worden - gelukkig - geschreven. Exegeten houden zich niet uitsluitend met de
reconstructie bezig.
Kertelge zegt het zo: Een eenzijdige historische kritiek die de wonderverhalen van
het evangelie slechts als getuigenissen van een primitief wondergeloof wil
onderscheiden van de latere uiteindelijke redactie van het Evangelie, vermag geen
bevredigend antwoord te geven op de vraag waarom de Evangelist dan toch maar
die primitieve wonderen heeft opgenomen (p. 18). De vraag hoe de wonderen gelezen
en verstaan moeten worden, wordt niet beantwoord door een referaat over wonderen
en de mogelijkheid daartoe. De vraag naar de wonderen van Jesus wordt beantwoord
in de beweging van het evangelieverhaal zelf.
Een verhaal aangaande de genezing van een melaatse moet niet allereerst gelezen
worden naar de vraag toe: wat zijn melaatsen eigenlijk en is het mogelijk dat ze
zomaar genezen kunnen worden? Veeleer moet het evangelie gelezen worden met
deze vraag: hoe komt het dat hier deze melaatse zijn plaats vindt in het evangelie.
Voor deze vragen heeft Kertelge in zijn inleiding alle aandacht.
Over het boek heeft Edmond Jabès, een jood, een dichter, een Fransman, het
volgende geschreven in een verdichte dialoog11:
‘L'inquiétude du livre est dans ses
limites. Ainsi, l'angoisse est à nos frontières, dit Oury.
- Toujours nous furent hostiles les
limites, dit Bethseba’.

11

Edmond Jabès, Aely, Paris, 1972, p. 72.
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De onrust van het boek is dat het niet verder gaat, dat het niet verder kan, dat het
beperkt, dat men lezend op grenzen stoot die men zou willen overschrijden. Jabès
onderstreept dat door ‘limites’ en ‘frontières’, en ‘hostiles les frontières’ in één
verband te schrijven. In dit citaat zijn bovendien de onrust en de angst bijeen gebracht
en de angst aan onze eigen grenzen raakt de limiet van het boek. Het angstige boek
staat haaks op de onrust van onze eigen grenzen. Vanuit de onrust van het boek wordt
dit alles gezegd, bedacht. Uit de onrust van het boek valt het woord ‘toujours’, altijd,
uit de mond van Bethseba.
Hier is, naar het mij voorkomt, de vraag naar het boek in alle hevigheid gesteld,
omdat hier het boek aan eigen vijandelijke grenzen is opengedaan. Wij lezen hier
vijandige grenzen, want het boek dreigt, stelt paal en perk en lijkt een vijand voor
ontplooiing. Het dwingt tot zichzelf terug, daarom moeten wij ons opnieuw voor het
boek buigen, erin lezen in stee van het uit hebben. Dan is het boek meer dan een
ontwikkelingsfase, meer dan een mijlpaal die kan worden gepasseerd.
Want een boek is meer dan een huldeblijk aan wat voor de hand ligt, het poogt
door de opperhuid van de zgn. werkelijkheid heen te stoten. Het zoekt onder woorden
te brengen wat nog niet eerder onder woorden is gebracht om op die wijze het
beschrevene toekomst te verschaffen.
Daarom moeten zgn. ontmaskerende verhalen teleur stellen. Zij drijven datgene
wat is geschied, vast in de aarde waarin het is ontstaan, wijzen het zijn plaats in de
verlopende historie en zo blijft het in het duister van het verleden.
Daarom zijn boeken toe te juichen als de verzameling opstellen die door Helmut
Harsch en Gerhard Voss zijn uitgegeven. Versuche mehrdimensionaler
Schriftauslegung12. Verschillende geleerden hebben zich gebogen over de pericope
van de bruiloft van Kana. Vanuit verschillende disciplines wordt er over gesproken.
Zij die zich met deze pericope hebben bezig gehouden, zeggen dat de
historisch-kritische methode de bodem is waarop zij allen staan. Zij vermelden erbij
dat deze methode niet overbodig kan worden gemaakt. Maar zij zijn er toch niet
helemaal gerust op. Want ‘mag de exegeet achteloos aan het Feit voorbij gaan dat
een Symbool meer mogelijkheden met zich voert, die de auteur waarschijnlijk niet
“bedoeld” heeft, maar die toch aanwezig zijn? Want het symbool met al zijn
mogelijkheden is gebruikt’ (p. 20).
De poging ook langs een andere weg het verhaal te lezen wordt in deze bundel
moeizaam ten toon gespreid. De lezer kan er een tiefenpsychologische Interpretation
van Joës 2, 1-11 in vinden. Maar ik vermoed dat de

12

Helmut Harsch und Gerhard Voss, Hrsg, Versuche mehr-dimensionaler Schriftauslegung,
Chr. Kaiser Verlag, München, 1972, 149 pp., DM. 18.
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lezer die dit pad bewandelen wil, zich toch meer thuis zal voelen bij de beschouwing
aangaande de kerkvaders in hun interpretatie van de bruiloft van Kana. De lezer mag
na het lezen van dit boek ook een vragenlijst invullen. Hij mag aangeven wat hij in
het boek heeft gemist. De samenstellers doen hem twee suggesties aan de hand, nl.
het sociologische aspect en de bijdrage van de moderne kunst. Ik geloof dat met
name bijdragen van de moderne literatuurstudie de schriftuitleg waarvan de
samenstellers dromen, dichterbij kan brengen. Dit boek kan helaas de Franse bundels
die over dit onderwerp zijn verschenen, niet doen vergeten13. Maar de exegeten die
daaraan hun medewerking hebben gegeven, hebben dan ook niet-theologen
uitgenodigd: mensen uit de literatuurwetenschap. Het verhaal van Starobinski, een
literaire analyse van Marcus 5, 1-20: de bezetene van Gerasa, is zonder meer een
schoolvoorbeeld hoe een lezer een verhaal als verhaal kan lezen en analyseren14. Het
verhaal wordt dan in zijn eigen luister beluisterd, alle bewegingen worden meegemaakt
om wat nog niet geweten is, wat nog niet is gehoord, op het spoor te komen.
Wanneer zo over de eigenheid van het boek wordt gesproken, dan moet de kwestie
van de kanon weer worden gesteld. Het is niet verwonderlijk dat deze kwestie de
laatste jaren weinig aandacht krijgt. Als de vraag naar de zgn. historische Jesus, cq.
de historische gebeurtenissen overheerst, dan kan de vraag naar de kanon, de
samenhang van de bijbelboeken van het oud en nieuw testament, slecht aan bod
komen. Want de aandacht voor de historische gebeurtenissen versnippert de aandacht
voor de bijeengeschreven en te lezen samenhang.
In het boek van Inge Lønning, Kanon im Kanon15, kan men dan ook lezen dat de
vraag naar de kanon in onze dagen moeilijk gemaakt wordt, aangezien het Nieuwe
Testament gelezen wordt als een geschiedenis van de theologie van de eerste eeuw
(p. 214). Zo kunnen in het meest extreme geval ‘opvattingen verouderen of moeten
minder nauwkeurig omschreven verhalen het afleggen tegen hetgeen scherper
gedefinieerd is’. De auteur behandelt de kanonkwestie vanuit het Lutherse standpunt.
Luther is zijn leidsman en degene die in de geschiedenis van dit vraagstuk
geïnteresseerd is, komt in dit boek ruimschoots aan zijn trekken. Maar als de kwestie
van de kanon aan bod komt als een probleem van een oecumenische theologie,

13
14
15

R. Barthes e.a., Analyse Structurale et Exégèse Biblique, Neuchatel, 1971.
R. Barthes e.a., Exégèse et Herméneutique, Paris, 1971.
In: Analyse Structurale et Exégèse Biblique, pp. 63-94.
Inge Lønning, Kanon im Kanon, Chr. Kaiser Verlag, Oslo - München, 1972, 295 pp., DM.
30.
Zie ook: Ernst Käsemann, Hrsg., Das Neue Testament als Kanon, Göttingen, 1970. Een
verzameling opstellen van verscheiden geleerden die over het onderwerp de laatste jaren
hebben geschreven.
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dan overheerst toch het Luthersdogma en kan de auteur aansluiten bij de historische
benaderingswijze, die het hem mogelijk maakt een bepaald leerstuk (de
rechtvaardiging van de ongerechte door het geloof) tot maatstaf te maken van hoe
er gelezen moet worden. Al met al, door deze benadering worden wij toch ook weer
meer van het boek weggedreven dan er naar toe gebracht.
En toch, het gaat om het boek dat over Jesus is opengedaan. Hier mee is niet gezegd
dat dit boek altijd goed gelezen is en evenmin dat de bewijslast die aan bepaalde
zinnen en verhalen is toegedicht, altijd is te dragen. Maar het merkwaardig bonte
verhaal, dat niet in een systeem is onder te brengen, houdt tot op de dag van vandaag
de gemeente op gang.
Als wij nogmaals de vraag herhalen wat er precies is gebeurd, meetbaar en te
klassificeren, dan moet in de eerste plaats geantwoord worden: er is een gemeente,
een gemeenschap, een volk dat leeft van de perspectieven, van de toekomst die in
dat boek is te lezen. De zgn. bepaalde visie op het verleden die in het boek ook naar
voren komt, kan niet doen vergeten dat het boek geschreven is terwille van de
toekomst. De verhalen zijn met het oog daarop gecomponeerd. Daarom is er ook
alles aan gelegen hoe dit boek verkondigend wordt gelezen, hoe het wordt
voorgelezen, omdat zo de naam van de lieve Heer ter sprake komt. Het boek
verzamelt. Het ambacht van de predikant is daarmee een zware eis gesteld. Niet
alleen omdat hij de gemeente, de gemeenschap in de kerk, in alle zinnen van het
woord moet ‘stichten’ (ook stichten tot gemeenschap), hij moet ook het boek op de
juiste wijze openen en daarmee toekomst openen. Jochem Tolk16 heeft onderzocht
aan de hand van enkele voorbeelden hoe de verhouding is van de predikant tot de
tekst. Hij onderscheidt twee modellen.
In het eerste gaat het om bijbelverhalen die als exempels naar voren worden
gebracht van hetgeen een ieder ‘altijd en overal’ wel zal kunnen herkennen. Het
tweede model gaat uit van de menselijke vragen, die eerst worden geformuleerd, om
daarna te zien of er in de schriften antwoord op die menselijke vragen kan worden
gevonden. Beide modellen hebben hun voor en tegen. Maar in de ogen van Tolk
doen geen van beide modellen recht wedervaren aan de teksten zoals die vanuit het
historisch onderzoek vandaag kunnen worden gelezen. Het kan dan ook geen
verwondering wekken dat hij in zijn boek een pleidooi houdt voor het afschaffen
van de pericopenordening. Teveel teksten zouden dan een predikant in moeilijkheden
brengen. Historisch zijn die teksten ‘onmogelijk’ gemaakt.
Maar zo gemakkelijk lijkt mij de oplossing niet. Want ook bij hem lijkt de opvatting
de overhand te hebben dat datgene wat achter de tekst te ver-

16

Jochem Tolk, Predigtarbeit zwischen Text und Situation, Chr. Kaiser Verlag, München,
1972, 162 pp., DM. 14.
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moeden is, belangrijker is dan datgene wat in tekst te lezen staat. Ook bij hem
overheerst de idee dat er alleen maar geschreven is om niet te vergeten. Maar er is
ook geschreven opdat wij zullen weten hetgeen wij nu nog niet weten.
Maar wellicht schuilt achter dit alles ook een bepaalde opvatting aangaande de
‘troost’ die uit de prediking zou kunnen worden geput. Maar met het woord ‘troost’
is immers ook niet alles gezegd. ‘Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze
lering te voren geschreven opdat wij door geduld en vertroosting der schriften hoop
zouden hebben. En de God van geduld en vertroosting geve u eensgezind te zijn
onder elkaar naar Christus Jesus, om eendrachtig uit een mond te verheerlijken de
God en Vader van onze Heer Jesus Christus...’ (Rom. 15, 4-6).
De vertroosting geput uit de schriften is een vertroosting die verwachting wekt en
hoop. Het is een vertroosting die gegeven zal worden aan degenen die treuren, gelijk
in de tweede zaligspreking staat geschreven. Het zalig die treuren moet ‘goed’ worden
verstaan! De attente lezer zal merken dat deze zaligspreking in het 5e hoofdstuk van
Mattheüs (het begin van de zgn. Bergrede) de eerste zaligspreking aangaande de
armen van Geest aan wie het koninkrijk der hemelen is toegezegd, en de derde
zaligspreking aangaande de ootmoedigen die het land zullen beërven, uit elkaar
houdt. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn hoe het treuren kan worden gelezen en
welke troost in het vooruitzicht is gesteld. Het treuren van de treurenden zou dan
wel eens hierin kunnen bestaan dat datgene wat in de eerste en de derde zaligspreking
is gezegd, nog niet samenvalt: dat het koninkrijk der hemelen en het land dat zij
zullen beërven, nog niet hetzelfde zijn. Het is het treuren omdat er nog steeds gebeden
moet worden: gelijk in de hemel zo ook op aarde. En in het gebed worden de dingen
die niet zijn, genoemd alsof zij waren... Het moge duidelijk zijn dat dit niet als alibi
wordt gezegd. Wij horen het woord van de profeet: ‘Gods getuigen zijt gij’ (Is. 43,
12). Als Zijn getuigen het op aarde af laten weten, wie zal dan nog weten wat God
bereid heeft voor hen die hem liefhebben?
Daarom is er alles aan gelegen dat wij het boek als zodanig weer leren lezen, als
een boek geopend naar wat komen gaat. Want dit boek kan niet17

17

Zo'n boek is het onder 1) genoemde door F.J. Schierse uitgegeven. De problemen zoals ze
aan de orde zijn gesteld in de loop der jaren worden besproken, bediscussieerd. De
samenstellers doen m.i. geslaagde pogingen een en ander geschikt te maken voor het
godsdienstonderricht. Een opmerkelijke bijdrage is die van Paul Konrad Kurz, Der
Zeitgenössische Jesus Roman (pp. 110-133). Opmerkelijk, omdat hij Lehmanns Jesus rapport
in dit hoofdstuk ter sprake brengt. Tot een discussie aangaande de techniek van het verhaal
in de Jesus Roman, en/of in de Bijbelse verhalen komt het (jammer genoeg) maar nauwelijks.
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vervangen worden door een ander boek dat wij zelf zouden willen schrijven. In het
boek ligt de toekomst besloten die wij kunnen verwerkelijken. Voor een
geïnteresseerde ziet het napeinzen over het boek er soms chaotisch uit. Daarom zijn
in onze dagen de boeken welkom die overzichten bieden, die verzamelen wat al
gezegd is, die bewaren wat anders zou verdwijnen. Dat zijn boeken die ook
voorzichtig en bescheiden maken en die ervan weerhouden haastige oordelen te
vellen.
Want de liefde voor het boek, voor het verhaal daarin verteld, houdt niet alleen
de gemeente op de been, maar brengt ook meer mensen in peinzende samenwerking
bijeen dan wel eens wordt vermoed18.

18

Het boek van Anselm Stolz, Jünger des Herrn, onderstreept dit. Zijn uiteenzetting behandelt
het ‘navolgen van Jesus’. Hij maakt duidelijk dat ‘navolgen’ in de ‘letterlijke’ zin van het
woord alleen maar mogelijk geweest is voor de tijdgenoten van Jesus. Navolgen als nadoen,
nalopen is voor ons onmogelijk geworden. Maar vanuit de situatie leraren en leerlingen bij
de Rabbijnen kan duidelijk worden dat er meer mogelijk is als er gesproken wordt van
‘navolging’: het verhaal herlezen en lezen, om zo de mogelijkheden van de toekomst op het
spoor te komen. Want zo heeft de navolging van Jesus' leerlingen haar plaats in de
overlevering van de evangeliën: want zo kunnen de woorden van Jesus voor de ‘latere’
christenen hun betekenis krijgen (p. 49).
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Terzijde
Een nieuwe psalmenvertaling
K. Fens
De psalmenvertaling van Dr. Ida G.M. Gerhardt en Dr. Marie H. van der Zeyde is
een aantal jaren een boek van belofte geweest. Enige psalmen werden, al weer een
tijd geleden, in een tijdschrift gepubliceerd. Ze waren van kwaliteit zo opvallend,
dat ze waarschijnlijk de snelst bekroonde poëzie van de Nederlandse literatuur zijn.
Voor de enkele prijsgegeven vertalingen kreeg Ida Gerhardt de Martinus Nijhoff-prijs.
En in de bekroning werd ook haar toen net in herdruk verschenen, uit 1949 daterende
vertaling van Vergilius' Georgica betrokken, een van de knapste en indrukwekkendste
poëzievertalingen die Nederland kent. Ida Gerhardt noemde haar vertaling Het
boerenbedrijf, titel die op zich een vondst is, al kan hij voor de dichteres
vanzelfsprekend zijn geweest. Je moet in het Nederlands vertalen en dus een goed
Nederlandse titel kiezen, oer-Nederlands zou ik bijna zeggen. Karakteristiek toch
ook weer die titel, voor een dichteres wier werk zo door en door Nederlands is, wat
wil zeggen: Nederland in het beste inspireert haar, Nederland op zijn smalst doet
haar fel hekelen (in ongewoon heftig en raak Nederlands) en van de Nederlandse
taal laat zij in haar poëzie de grote mogelijkheden zien, waarbij zij zich niet ophoudt
bij de taal van de dag, maar met het sterkste werkt dat die taal in zijn geschiedenis
heeft opgeleverd. En dat is heel wat meer dan het dichten van de dag te zien geeft.
Totaal acht jaar hebben de dichteres en de neerlandica Maria van der Zeyde aan hun
psalmenvertaling gewerkt. En het kan moeilijk anders dan dat een vertaling van het
hele psalmenboek ook voor hen een boek van belofte moet geweest zijn. Zou het
boek ooit voltooid worden? Zij kozen een lange smalle weg die met naar snel succes
leidt. Ida Gerhardt ging Hebreeuws studeren, ook uit nieuwsgierigheid naar wat er
precies in dat boek, dat toch de lyrische samenvatting van de bijbel is en voor haar
als gelovige èn als dichteres grote betekenis had, stond. Haar nieuwsgierigheid zullen
velen delen. Er zijn veel vertalingen, maar de wetenschapsmensen blijven doorgaans
in de letterlijke weergave in proza steken, zodat de lezer, als hij daartoe in staat is,
zelf met het vaak ruwe materiaal zijn gedicht achter de tekst van de exegeet kan
denken of vermoeden. De lezer moet de eenheid schep-
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pen die de oorspronkelijke poëzie heeft. Er zijn veel berijmingen, maar de dichters
daarvan zijn al te vaak gedwongen de eisen van hun vers meer recht te doen dan de
eigenheden van de grondtekst. Zij zingen, soms indrukwekkend (Vondel, Gabriël
Smit) over de tekst heen, wat hun berijmingen tot fraaie poëzie kan maken, maar ze
als vertaling inadaequaat maakt. Exegeet en berijmer kunnen de nieuwsgierige lezer
niet bevredigen. Hij blijft in een ruwe of fraai ingelijste maar toch beslagen spiegel
kijken.
De twee vertaalsters hebben hun vele mede-nieuwsgierigen tegemoet willen komen:
met kennis en dichterschap; in een Nederlands psalmgedicht moest de oorspronkelijke
tekst zichtbaar worden. Aan die taak hebben zij niet licht getild; de duur van ontstaan
van de vertaling kan het bewijzen (en de laatste zes jaar werd hun vertaalarbeid een
dagelijkse taak); dat zij van sommige psalmen acht vertalingen maakten, voordat zij
de definitieve tekst los wilden laten, kan duidelijk maken welke inspanning hier
opgebracht is om de spiegel maximaal helder te maken. Het boek De psalmen is er
nu (uitgave van de Katholieke Bijbelstichting te Boxtel en het Nederlands
Bijbelgenootschap te Amsterdam gezamenlijk). En de frik die alleen zijn strikte
vakgenoten vertrouwt en doorgaans geen poëzie kan lezen, kan erop gewezen worden,
dat de vertaalsters veel adviezen van exegeten hebben gehad en dat hun werk onder
meer de vertaalcommissie van het Nederlands Bijbelgenootschap - toch wel een
instituut met enige ervaring - is gepasseerd.
Aan hun vertaling geven Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde een korte
verantwoording mee. Eerder had de tweede genoemde een uitgebreide verantwoording
en beschrijving van hun werkwijze gegeven in ‘- Wie het leest lette er op’ -, aflevering
41 van de mededelingen van de prof. dr. G. van der Leeuw-Stichting, in een uitgebreid
stuk dat prikkelt door nuchterheid en door onbevangenheid soms hard aan komt. Ik
citeer daar graag twee passages uit:
‘Toen wij het werk begonnen, hadden wij ons voorgenomen ons strikt te houden
aan de Masoretische tekst (geen subjectiviteit!), en ook zagen wij het als ideaal dat
één en hetzelfde Hebreeuwse woord steeds op gelijke wijze zou worden vertaald.
Met beide was Buber ons voorgegaan, en hij dwingt daarmee stellig respect af. Al
werkende zijn wij hiervan teruggekomen. Er zijn te veel plaatsen waar een andere
lezing bepaald meer overtuigend is, - te veel plaatsen ook waar de Masoretische tekst
ons zou hebben gedwongen onzin te vertalen. Toch is de marge van vrijheid die wij
onszelf hebben toegestaan bijzonder klein, - veel kleiner bijvoorbeeld dan van de
vermaarde Franse Pléiade-vertaling (van 1959).
Het consequent weergeven van één Hebreeuwse term door één Nederlandse
uitdrukking lijkt de meest verantwoorde werkwijze. Het bevordert ook,
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laat ik nu maar zeggen, de overzichtelijkheid, en het is prettig voor de samenstellers
van een concordantie. De meest juiste manier van vertalen is het echter o.i. niet. Het
is immers zelden, dat een Hebreeuwse uitdrukking volledig zal worden gedekt door
één Nederlands woord, - alle vertalen is in zekere zin benaderen. Dan zal in het ene
verband déze weergave beter passen, en in het andere verband die. Bovendien valt,
wat in het Hebreeuws steeds met één woord werd gezegd, in onze taal doorgaans
met verschillende synoniemen weer te geven, en die hebben alle hun zin’.
En even verder:
‘Wij meenden eerst de psalmen te moeten omzetten in iets wat het beste als “vrije
verzen” kan worden aangeduid: verzen dus die geen andere samenhang hebben dan
hun ritmische beweging. Het bevredigde ons niet, en zo zijn wij overgegaan op een
regelmatige bouw, waarbij elke regel een gelijk aantal ritmische “toppen” heeft
(meestal drie). Dit komt met het Hebreeuwse psalmenvers goed overeen. Rijm en
strofe-indeling bleven uitgesloten. Rijm zou ons gedwongen hebben de tekst geweld
aan te doen terwille van de rijmwoorden (...). Tot een indeling in strofen geeft het
Hebreeuwse origineel, op enkele weinige uitzonderingen na, geen enkele aanleiding’.
Wat in het stuk van Marie van der Zeyde gewoon een klein meesterwerkje genoemd
kan worden, is haar verantwoording van hun vertaling van psalm 42. In die
verantwoording worden andere vertalingen betrokken, die worden heel scherp en
scherpzinnig en - terecht - heel kritisch bekeken - en, het moet gezegd, de eigen
vertaling komt dan als een bijzonder geslaagde (op dat moment zelfs de enig
mogelijke) te voorschijn. Die passage is hierom ook belangrijk: ze laat zien met
welke minutieuze nauwkeurigheid en welk geduldig overleg - woorden worden bij
het lood gewogen - een fragment van een enkele psalm vertaald wordt. En wie de
honderdvijftig psalmen in een lange leesperiode (haast is uit den boze) heel aandachtig
en met het oog op details leest, ontdekt haast per regel de verfijndheid van het
ciserleerwerk dat bij deze vertaling bereikt werd. Hij zal ook ontdekken (en wie
poëzie leest zal het minder verbazen) hoe de vertalingen van de psalmen elke keer
ook in deze zin tot een echt gedicht zijn geworden, dat de delen alle op elkaar
betrokken zijn en geen woord zonder functie in het geheel blijft. Elke psalm is een
afgerond geheel.
Er werd een Nederlands psalmgedicht geschapen. En wat ik boven over de taal
van Ida Gerhards poëzie heb geschreven (taal die aan die poëzie ook dat genoemde
karakter geeft) geldt ook voor de psalmen: ook hier wordt niet berust in de taal van
de dag, wat aan de psalmen een schijn van actualiteit zou kunnen geven. Ook bij
deze vertalingen werd de Nederlandse taal in zijn vele lagen (en hoevele daarvan
worden te zelden gebruikt) opgeroepen en juist woorden en uitdrukkingen uit die
lagen, die geschiedenis ge-
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maakt hebben, en nog dagelijks voor wie niet met een half woord tevreden is, blijven
maken. En dat zijn wel de krachtigste, vaak ook de weerbarstigste van onze taal. De
vertaalsters hebben zich gebonden aan een ritme. Het is bewonderenswaardig welke
vrijheden zij zichzelf binnen die gebondenheid kunnen geven. Dat niet alleen: zij
weten in het ritme de woorden zo te schikken dat het belangrijkste woord het sterkste
accent krijgt; naar het belang en de rang van de woorden in een bepaalde regel behoeft
de lezer niet te raden; als hij aandachtig leest gaan de woorden in het ritme in rangorde
staan. Het juiste woord op de juiste plaats. Beter kan het niet. Dat de twee vertaalsters
soms een woordvolgorde gebruiken die in het dagelijks Nederlands niet gangbaar
is, dat zij soms verbuigingen neerschrijven die niemand mondeling meer hanteert
maar die in het beste dat onze taal heeft opgeleverd een rol spelen, vraagt van de
lezer gewenning. En daarmee kom ik op een belangrijk punt: de poëzielezer weet
het (al kan er in de huidige poëzie nogal wat zijn dat hem van die wetenschap
vervreemd heeft): een gedicht levert zich niet de eerste keer uit. Het vraagt herlezing
en weer nieuwe aandacht. Zo ook deze psalmen: het gemakkelijke succes van de
directe verstaanbaarheid hebben de vertaalsters de lezer willen besparen. Terecht,
het dwingt hem, langzaam al lezend het psalmgedicht voor zichzelf te ontvouwen.
En uit ervaring kan ik zeggen, welke verrassingen dan zichtbaar worden. Al meteen
bij de eerste psalm kunnen de eerste vier regels treffen, niet alleen door het rake
woord ‘schenders’, maar ook door de zorgvuldige assonantie (die evenals alliteraire
zo bindend in het vers kan werken) die is toegepast:
Gelukkig de man die niet treedt
in het overleg van de bozen,
op de weg van de schenders geen voet zet,
niet zit in de kring van de spotters;

Even verder wordt over die gelukkige man gezegd: ‘Tot ontplooiing komt wat hij
doet’. Daaraan gaan de regels vooraf:
Als een boom is hij, wortelend waar water stroomt,
die vrucht draagt in het seizoen;
zijn gebladerte zal niet verdorren.

Ik wijs op de alliteratie in de eerste regel. Maar waarom het mij gaat, is dit: hoe in
het woord ontplooiing het vergelekene en het beeld op grandioze wijze samenkomen.
En dat niet alleen: het woord ‘ontplooiing’ biedt de lezer veel mogelijkheden voor
dieper lezen, want - en dat kan voor veel van het woordgebruik in deze psalmvertaling
kenmerkend heten - het zegt alles maar spreekt niet alles uit.
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Een ander misschien nog knapper voorbeeld. De eerste vijf verzen van psalm 62:
Bij God alleen verstilt mijn ziel,
van hèm komt mijn bevrijding:
mijn rots, mijn heil is hij alleen,
mijn burcht - hoe zou ik wankelen?
Hoe lang al loopt ge op één mens storm,
rammeit gij hem eenparig?
een wand die helt, een brokkelmuur één oogmerk slechts: hem slopen!
En huichelen doen zij àl te graag:
de zegenwens ligt in de mond,
het hart bergt de vervloeking.

Het woord ‘verstilt’ is van gelijke waarde als ‘ontplooit’ in psalm 1. Het bijzonderste
echter in dit deel is het gebruik van het woord ‘slopen’, dat letterlijk op de situatie
slaat (de mens voorgesteld als een belegerd huis) maar tevens in het Nederlands zijn
menselijke betekenis (iemand geestelijk ‘slopen’) krijgt. Ook hier weer: het
vergelekene en het beeld corresponderen op prachtige wijze met elkaar; er ontstaat
een eenheid met meerdere lagen. Hier gebeurt voor de ogen van de lezer in een
gedicht wat hij vroeger (als hij enige literaire begenadiging bezat) zelf met het ruwe
materiaal moest doen. En ten overvloede: de kracht van de rots, de burcht, die God
is, komt door het gebruik van dat woord ‘slopen’ ook op dubbele wijze aan de lezer
over. Aan een fraaiheid van beelden denkt hier niemand meer; aan de raakheid en
zinvolheid ervan wel. En dat er een eenheid ontstaat waarvan alle delen op elkaar
betrokken zijn, zal duidelijk zijn.
Herhaaldelijk treft de ambuigiteit van woorden en uitdrukkingen; misschien niet
direct bij eerste lezing, maar de psalmen vragen ook een ontplooiingsproces. Zoals
al dat verfijnde vakwerk ook niet direct zich aan de lezer zal voordoen in regels als:
Hoe smadelijk verslagen weldra
mijn vijanden alle tesamen:

Hier is - als op zoveel plaatsen in de vertaling - een uiterste aan compactheid,
ongetwijfeld, gevolg van compactheid van de Hebreeuwse tekst. Voor de bekoring
het vers te verwijden en het daardoor bij een eerste lezing gemakkelijker toegankelijk
te maken, maar daardoor ook karakterloos, zijn de twee vertaalsters niet bezweken.
Eerbied voor de tekst heeft hen zichzelf een uiterste aan gestrengheid doen opleggen.
De enkele keren dat de compactheid de tekst ook bij herhaalde lezing moeilijk
verstaanbaar maakt, neem ik dan graag voor lief.
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Tot slot de vertaling van psalm 133. Een bekende psalm met een overbekend geworden
eerste vers. Ik citeer het gedicht hierom: voor het eerst werd mij bij deze vertaling
de samenhang van de verschillende beelden duidelijk; een beslagen tekst werd tot
mijn verrassing voor het eerst glashelder:
Zie, hoe goed, hoe weldadig
broeders te wezen en samen te zijn.
- olie kostelijk op het hoofd,
nedervloeiend over de baard,
de baard van Aäron die nederdaalt
over de rand van zijn priestergewaad.
dauw van de Hermon die nederdaalt
over de bergen van Sion. Want dáár gebiedt hij de zegen, de Heer:
leven in eeuwigheid.

Als dat niet, ook niet door de grootste bijbelheiden, als poëzie herkend wordt, kunnen
we allemaal weer beter in koloniale waren gaan doen. Of frik worden. Als jongens
van Tromp.
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Politiek Overzicht de maand september
● Internationale samenwerking
Verenigde Naties
Geschokt door het optreden der Palestijnse terroristen op de Olympische Spelen in
München vragen Israël en West-Duitsland de Verenigde Naties het probleem der
bestrijding van het internationale terrorisme op de agenda te plaatsen van de Algemene
Vergadering, die tegen het einde van de maand bijeenkomt. Secretaris-Generaal
Waldheim, die steeds meer neiging vertoont om - anders dan zijn meer beschouwende
voorganger, Oe Thant - een actieve rol op het wereldtoneel te spelen, steunt dit
verzoek.
Op de openingszitting van de Algemene Vergadering brengt de Amerikaanse
minister van Buitenlandse zaken, Rogers, de bestrijding van het terrorisme inderdaad
ter sprake en tracht hij een grondslag te leggen voor een nauwkeurige omschrijving
van wat onder internationaal terrorisme moet worden verstaan.
Intussen dringt de internationale politieorganisatie, Interpol, er bij de regeringen
der afzonderlijke landen op aan hun strafwetten tegen dit soort misdaden drastisch
te verscherpen.

Europese Gemeenschap
Na een onderhoud met Bondskanselier Brandt, waarin deze zich naar verluidt op
belangrijke punten tegen de Franse zienswijze bleef afzetten, laat President Pompidou
in een koel communiqué weten, dat hij nog steeds niet besloten is de Europese
topconferentie in oktober te laten doorgaan. Hij stelt dit afhankelijk van de resultaten
der besprekingen tussen de ministers van buitenlandse zaken, economische zaken
en financiën der tien landen, die op 11 september in Rome moeten plaatsvinden.
Trots de sombere verwachtingen door deze uitlating verwekt, leiden de
besprekingen in Rome echter tot voldoende resultaat om de Franse President
uiteindelijk te doen besluiten de uitnodigingen voor de topconferentie te verzenden.
Het voornaamste resultaat van de besprekingen vormt het besluit tot oprichting van
een monetair fonds, waarmee men de eerste stap wil zetten naar een monetaire
eenwording van Europa.
Een harde noot krijgt de Europese Gemeenschap te kraken op 25 september als
de uitslag bekend wordt van een referendum dat in Noorwegen werd uitgeschreven
over al of niet toetreden. Een meerderheid van 53% der kiezers wijst de toetreding
af. Noorwegen trekt zich terstond terug uit de Europese overlegorganen, waarin zijn
vertegenwoordigers reeds zitting hadden genomen.
De vrees, dat de Deense kiezers, die een week later voor eenzelfde referendum
naar de stembus worden geroepen, het voorbeeld van de Noren zouden volgen, wordt
niet bewaarheid. Denemarken stemt volmondig ‘ja’.
Intussen oefent de Labour-partij in Engeland zware druk uit op zijn leider, Wilson,
om van hem de toezegging af te dwingen, dat hij, indien hij nog vóór het einde van
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het jaar aan het bewind mocht komen, zich niet tot het stellen van voorwaarden zal
beperken doch de toetreding tot de EEG ongedaan zal maken.

Bilaterale samenwerking
Amerika-Japan. Op 1 september ontmoet President Nixon de Japanse premier Kakuei
Tanaka op Honoloeloe (zie hierover het artikel ‘Japan en de Verenigde Staten’, p.
114).
Japan - China. Op 25 september arriveert premier Tanaka in Peking voor een
officieel bezoek. (Zie hierover het artikel ‘Gaat Azië zich oprichten’, p. 107).
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Amerika - Rusland. Uit Moskou wordt bericht, dat Amerika en Rusland
overeenstemming hebben bereikt over het nog steeds hangende probleem der
oorlogsschulden en dat door het bereiken van deze overeenkomst de weg is
vrijgemaakt voor een groot opgezette handelsovereenkomst, waarin Rusland eindelijk
in de voorrechten van de meestbegunstigingsclausule zou kunnen gaan delen, zoals
ettelijke Oosteuropese landen reeds doen. Daartoe schijnen echter nog harde
onderhandelingen in het vooruitzicht.
Egypte - Lybië. Egypte en Lybië zijn tot één staat samengesmolten.

● Internationale conflicten
Vietnam
Terwijl President Nixons adviseur, Kissinger, kriskras de hele wereld rondreist en
overal bliksembezoeken brengt, die de indruk moeten wekken dat Amerika druk en
met uitzicht op succes doende is aan een diplomatiek vredesoffensief, zet de
Amerikaanse luchtmacht haar bombardementen op Noord-Vietnam onverminderd
voort. De Zuidvietnamese troepen boeken enige successen in het keren van het
Noordvietnamese offensief, dat enkele maanden geleden inzette. Geruchten dat na
McGovern nu ook Nixon zich van President Thieu zou afkeren teneinde een
coalitieregering in staat te stellen het einde van de oorlog te bevorderen, doen
weliswaar de beurs in New York even opleven, doch worden onmiddellijk
tegengesproken.

Het Midden-Oosten
De Palestijnse guerilla's zaaien paniek op de Olympische spelen in München door
zich meester te maken van elf Israëlische atleten, die zij als gijzelaars meevoeren en,
door de Duitse politie in hinderlaag gelokt, vermoorden. Duitse scherpschutters doden
in deze hinderlaag vijf guerilla's; drie anderen worden gevangen genomen. De
Arabische wereld huldigt de doden als helden en dreigt met vergelding. Waarschijnlijk
moet een poging van enkele Palestijnen om in een Brussels restaurant een Israëlisch
ambtenaar neer te schieten als een eerste stap tot deze vergelding worden gezien.
Israël dreigt van zijn kant met hard optreden tegen de Palestijnen en begint de
daad bij het woord te voegen door een militaire vernietigingsexpeditie tegen de
Palestijnse kampen, hoofdzakelijk in Libanon. Daarbij werden meer dan zestig
terroristen gedood, tientallen anderen gevangen genomen en een aantal kampen en
verdedigingswerken vernield. Noch de Libanese bevolking noch het Libanese leger
verzetten zich tegen deze actie.

Kleine conflicten
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- Vanuit Tanzania dringen militair-georganiseerde aanhangers van president Obote
het grensgebied van Oeganda binnen. President Amin beschuldigt Tanzania ervan
de hand te hebben in deze inval en stuurt zijn leger naar de grens. Tegen het eind
van de maand schijnt dit miniatuur-oorlogje reeds tot een diplomatiek verwijtenspel
te zijn afgezwakt. - Twee sjeikdommen, Yemen en Zuid-Yemen, heffen eveneens
de vuist tegen elkaar op, maar aanvaarden kort daarop bemiddeling.
- IJsland lokt een visserijconflict uit door eigenmachtig de grens van zijn territoriale
wateren tot 50 mijl uit te rekken. Het Internationale Hof van Justitie doet desgevraagd
een uitspraak, die voorshands zowel de belangen van Ijsland als die der Engelse en
Westduitse vissers spaart en alleen de kabeljauw treft. Steunend op deze uitspraak
begeeft zich een honderdtal vissersboten uit Engeland en West-Duitsland naar de
IJslandse wateren. Zij worden daar opgewacht door drie IJslandse oorlogsscheepjes,
die uitgerust blijken te zijn met outillage voor het doorknippen van de kabels der
visnetten. Zij maken daar ten aanzien van één schip gebruik van, klaarblijkelijk om
een precedent te scheppen en te zien wat de Britse marine zal doen.
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● Nationale politiek
Nederland
- In de Troonrede, waarmee de nieuwe zitting van de Staten Generaal werd geopend,
wordt gesteld, dat de economie van Nederland zich weliswaar weer in opgaande lijn
gaat bewegen, doch dat de daaruit voortvloeiende vermeerdering van het nationaal
inkomen niet of nauwelijks uitdrukking zal kunnen vinden in een reële
welvaartsstijging voor de burgers, aangezien de regering voornemens is via
belastingverhogingen deze vermeerdering zo niet geheel dan toch voor het grootste
deel op te slokken ten behoeve van haar eigen uitgaven en van de financiering der
sociale verzekeringen. Enkele gezaghebbende leden van de Sociaal Economische
Raad geven aanstonds nadien te kennen, dat zij wèl ruimte zien voor een reële
welvaartsstijging.
- De nieuw geopende zitting van de Staten Generaal zal slechts van korte duur
zijn, omdat het rompkabinet Biesheuvel in november kamerontbinding en nieuwe
verkiezingen heeft aangekondigd. De voorbereidende schermutselingen om deze
verkiezingen zijn in volle gang. Zij concentreren zich voornamelijk om de vraag wie
met wie na de verkiezingen een nieuw kabinet zal moeten vormen. De drie
zogenaamde progressieve partijen (Partij van de Arbeid, D'66 en het kleine partijtje
der van de KVP afgescheiden Radicalen) voelen weinig voor een samengaan met de
drie confessionele partijen (KVP, Antirevolutionairen en Christelijk Historischen)
doch hun leiders houden de deur op een kier met name voor de KVP, mits deze hun
voorwaarden accepteert. Duidelijkheid is op dit punt aan het einde van de maand
nog niet verkregen.
- Uit protest tegen de voorgenomen sluiting van de AKZO-fabriek in Breda leggen
de arbeiders deze fabriek stil door haar dag en nacht te bezetten. Met enige hulp van
de zijde der regering wordt het conflict opgelost; de sluiting wordt opgeschort en het
werk wordt hervat na een toezegging der directie van het AKZO-concern, dat overleg
met de arbeiders zal worden gepleegd.
- Koningin Juliana en Prins Bernhard brengen een officieel tegenbezoek aan
President Tito van Joego-Slavië.

België
Het 24e CVP-Congres had plaats te Antwerpen, op 6-7-8 oktober. Cfr. Politiek
overzicht, p. 182.
Het verbod van de vogelvangst (in uitvoering van een Europees akkoord) bracht
vanwege de electorale implicaties spanningen teweeg tussen de leden van de regering.
Vier holdings besloten tot een fusie. Cfr. Politiek overzicht, p. 180.
Door de voorbereidende commissie, bestaande uit leden van de drie nationale
partijen, werd een protocol aangenomen voor de hernieuwing van het schoolpact. Er
is erg weinig vooruitgang geboekt en heel wat eisen bleven tegenover elkaar staan.
Na ondertekening van dit protocol door de schoolpactcommissie zullen de andere
partijen tot het debat worden uitgenodigd.
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Vanwege de onmiddelijke geldnood van de regering werd de taks op de benzine
opgeslagen. Tegelijkertijd kregen de verdelers een grotere winstmarge op de verkoop.
Nochtans werden de prijzen geblokkeerd aan een door de regering bepaald plafond.
De grote petroleum-federaties, die beweerden dat zij nu met verlies moesten verkopen,
hebben een poging gedaan de kosten van de nieuwe maatregel af te wentelen op de
verbruiker. Voorlopig hebben zij zich bij de ministeriële beslissing neergelegd.

Verenigde Staten van Amerika
De strijd om de presidentsverkiezing is in volle gang. Volgens de opiniepeilingen
ligt McGovern aanzienlijk verder op Nixon achter dan Humphrey vier jaar eerder.
In het kamp van McGovern blijft echter optimisme heersen en tegen het eind van de
maand komt er inderdaad enige kentering in het beeld, hoewel de achterstand nog
steeds zeer groot blijft.

Noord-Ierland
De toestand in Noord-Ierland blijft gespannen. Een poging van de Britse minister
voor Ulster, William Whitelaw, om in een rondetafelgesprek met alle partijen tot
overeenstemming te geraken mislukt. Deels omdat de leiders van de meest militante
groepen in Noord-Ierland weigeren aan dit gesprek deel te
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nemen; deels omdat degenen die wèl voor dit gesprek naar Noord-Engeland kwamen,
geen basis voor overeenstemming konden vinden.
De Britse regering heeft wel de meest gehate bataljons van haar troepen uit
Noord-Ierland teruggetrokken.

Engeland
Met het overbrengen van 50.000 van origine Indische houders van een Brits paspoort
die zich in Oeganda hadden gevestigd doch daar werden uitgewezen, naar Engeland
is een begin gemaakt. Enkele landen, waaronder Canada en Nederland bieden
Engeland enige verlichting aan in de oplossing van dit porbleem, doch veel meer
dan een druppel op een gloeiende plaat is dit niet.

West-Duitsland
Bondskanselier Brandt heeft een nieuw soort harakiri gepleegd door in de Bondsraad
de vertrouwenskwestie te stellen doch zijn ministers te verzoeken zich daarbij van
stemming te onthouden teneinde aldus zijn nederlaag te waarborgen. Deze procedure
was nodig om overeenkomstig de bepalingen van de Grondwet tot het ontbinden van
de Bondsdag en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen te kunnen overgaan. Deze
verkiezingen zijn voor november aangekondigd.

Oeganda
President Amin zet de Aziaten die in zijn land zijn gevestigd, onder zware druk. Hun
bezittingen worden hen afgenomen. Zij worden bedreigd met uitzetting als zij niet
hals over kop het land verlaten. Buitenlandse correspondenten melden moord en
martelingen uit zijn gevangenissen.
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Politiek Overzicht België
De fusie van vier holdings
Gedurende welgeteld 12 dagen is er in de pers beroering geweest om een keiharde
strijd tussen twee finantiële groepen met als inzet het doorvoeren van een fusie. De
strijd werd gestreden tussen de groep Lambert en de holding Cobepa van de Bank
van Parijs en de Nederlanden. Aanleiding was de aankoop, buiten beurs, door de
Compagnie Lambert van Cofinindusaandelen die in handen waren van Cobepa, wat
de versmelting van 4 holdings (Co. Lambert, Cofinindus, Cofinter en Brufina), vooral
geïnteresseerd in de staalnijverheid, mogelijk moest maken.
Anders dan in het Luikse was in de streek van Charleroi de concentratie in de
staalnijverheid tot nog toe van weinig betekenis. Dit terrein was de inzet van de strijd
tussen een in hoofdzaak Franse en een Belgische holding. Het nationale belang was
ermee gemoeid en op verzoek van de voorzitter van de bankcommissie kwam de
regering als bemiddelaar tussenbeide. Dit leidde tot een concentratie ter waarde van
'n 11 miljard, wat in de kranten de opmerking losmaakte dat de wereld van de holdings
ondoorgrondelijk is: zo iets in de trant van ‘Gods wegen zijn wonderbaar’ of ‘de
wind waait waar hij wil’. Wat er niet bij verteld werd, is dat dit kapitaal van 11
miljard enkele honderden miljarden controleert, via minderheidsparticipaties en
leningen en door persoonlijke bindingen met heel wat directies in de industriële,
financiële en distributiesector. Met een relatief gering kapitaal vertegenwoordigen
de holdings een grote economische en politieke macht. Zij hebben steeds
vertrouwensmannen in de regering gehad: sinds 1830 hebben alle Belgische ministers
van Economische Zaken en van Financiën, op enkele uitzonderingen na (b.v. Hendrik
De Man en Minister Soudan), bindingen gehad met de financiële wereld. Dat daarover
in pers en media weinig wordt meegedeeld, hoeft niemand te verwonderen. De enkele
voornaamste families die deze financiële macht in handen hebben, controleren ook
de belangrijkste kranten en zelfs de internationale agentschappen. Zo heeft de groep
Lambert aandelen in de krantenreeks Le Soir - La Meuse - La Lanteme en... in
Radiotélé Luxembourg. Hetzelfde geldt voor de families Empain, de Launoit, Sap,
enz....

Remmaatregelen op de universiteit
België kan zijn universiteiten niet meer betalen, en dus moet er geremd worden. De
sterke groei (30.000 studenten meer op 6 jaar tijd) is de rechtstreekse oorzaak, en
indirect het feit dat onze universiteiten nu precies geen voorbeeld zijn van rationeel
beheer. En waar moet het met al die universitairen naartoe als ze eenmaal afgestudeerd
zijn? Vlugge cijferaars, zoals prof. Bonte van Gent, roepen het spookbeeld van de
ontwaarding van het universitair diploma al op. Voorlopige remmaatregelen: een
verhoging van het collegegeld tot 5.000 F. voor niet-beursstudenten (voor
beursstudenten blijft het 1.500 F.), een verlaging
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van de studiebeurzen met 20% voor de eerste-jaarsstudenten (aangekondigd), en een
nauwere omschrijving van het begrip ‘student’. Allerwegen werd geprotesteerd: deze
maatregelen zouden het democratiseringsproces tegengaan. Maar de universitaire
studies zijn slechts in zeer geringe mate gedemocratiseerd en de nieuwe maatregelen
veranderen daar niets aan. Sedert de veralgemening van de studiebeurzen (1958) is
het aantal studenten sterk toegenomen, maar hoofdzakelijk in dezelfde
inkomensklasse. Het aantal studenten uit de arbeidsgroep blijft rond de 12%. M.a.w.
een student moet rijk genoeg zijn om gesubsidieerd te kunnen worden; de werkelijke
behoeftige krijgt zelfs niet de kans om door de mazen van het net te vallen. Als het
collegegeld niet wordt verhoogd voor een beursstudent, hoe kan men dan beweren
dat de democratisering wordt afgeremd? Als de verhoogde collegegelden toegewezen
kunnen worden aan de sociale sector van de universiteiten, waar b.v. bijkomende
beurzen en leningen worden gegeven, dan zou dit zelfs nog ten goede kunnen worden
gekeerd.
Aangezien de universiteit per student wordt gesubsidieerd, waren de buitenlanders
zeer welkom. Wellicht roept ‘buitenlandse student’ een associatie op met
ontwikkelingshulp, maar het grote aantal buitenlandse studenten in België heeft daar
zo goed als niets mee te maken; en vele andere ‘inschrijvingen’ hebben heel weinig
te maken met ‘studeren’. Wanneer de regering nu tracht het begrip student nauwer
te omlijnen, o.a. met restricties voor de buitenlandse studenten, legt ze inderdaad de
vinger op een zere plek.
De voorgenomen vermindering van het bedrag van de studiebeurzen voor de
eerstejaars lijkt integendeel hoegenaamd niet te verdedigen. De achtergrond van deze
maatregel is nochtans goed te begrijpen. Arbeiderskinderen gaan niet naar de
universiteit, maar naar het niet universitair hoger technisch onderwijs (NUHO). Nu
is dit onderwijs, in zijn rechtstreekse financiering en inzake studiebeurzen, zodanig
achtergesteld dat studeren in NUHO duurder is dan aan de universiteit. Terecht zijn
de arbeidersbewegingen daar boos om geworden. En aangezien er in het kader van
de besparingen geen sprake kan zijn van nieuwe overheidsuitgaven, hebben de
ministers van Nationale Opvoeding wat al te simplistisch aan het systeem van de
communicerende vaten gedacht: wat afnemen van de eerstejaars van de universiteit
en dat geven aan de eerstejaars van het NUHO.
Met deze maatregelen is de discussie rond de universiteit op gang gebracht, en dat
is positief. Maar zowel de overheid als studenten en professoren blijven rond de pot
draaien en pakken de grond van de zaak niet aan. Kan de toegang tot de universiteit
zonder meer open blijven? Moet het aantal inschrijvingen beperkt worden in functie
van het aantal gediplomeerden die met zekerheid hun beroep zullen kunnen
uitoefenen? Moet de gemeenschap het ‘recht op onderwijs’ als zodanig financieren?
Welke aanpassingen moeten het middelbaar-, lager - en kleuteronderwijs ondergaan
om de toegang tot de universiteit werkelijk te democratiseren? Ondertussen wordt
er weer naar een typisch Belgisch compromis gezocht: de regering tracht langs allerlei
zijwegen het effect van de numerus clausus te benaderen zonder het zo te moeten
noemen. De universi-
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teiten trachten zoveel mogelijk subsidie-aanbrengers in hun kandidaten te krijgen,
en buizen die dan massaal (tot 60%) om het overschot aan gediplomeerden wat in
te dijken.

Middenstands-staking
Op 2 en 3 oktober hebben de middenstanders het klaar gekregen hun zaak twee dagen
gesloten te houden. Officieel was een van de voornaamste motieven: ‘tegen de
BTW-rompslomp’. Maar die motivering kan moeilijk ernstig worden genomen.
Uiteindelijk hebben de middenstanders zelf gevraagd aan de BTW onderworpen te
worden. Dat zij daarmee als belasting-inners optreden voor de fiscus, daar heeft,
buiten zijzelf misschien, niemand bezwaar tegen, op voorwaarde dat ze de geïnde
gelden inderdaad overmaken. Dat er wat te veel administratie en controle mee gemoeid
is, willen we graag geloven, maar dat is toch te verhelpen. De middenstanders
beklagen er zich ook over dat ze als fiscale fraudeurs worden beschouwd. Recente
studies (prof. Franck) zeggen echter: terecht.
Volgens insiders van de middenstandsorganisaties zou de staking een uiting zijn
van een angstgevoel. De middenstanders voelen zich steeds meer bekneld geraken.
Aan de ene kant zijn er de grote distributiebedrijven, die elkaar de hele
distributiesector betwisten. De ene nieuwe inplanting volgt op de andere en het eerste
slachtoffer hiervan zal de middenstand zijn. Aan de andere kant is er de overheid,
die in haar socialiserende tendens steeds meer dienstverleningen zelf gaat organiseren.
Vooral in Wallonië lijkt er een angstpsychose te bestaan. Maar vooralsnog ontbreekt
elke eensgezindheid over de gemeenschappelijke doelstellingen. De meer officiële
organisaties willen de middenstand als zodanig erkend en vertegenwoordigd zien als
derde partners tussen werkgevers en werknemers op nationaal en Europees vlak. Ze
hebben echter af te rekenen met actiegroepen, zoals F3 in Wallonië en de groep
Carette in West-Vlaanderen, die de neiging vertonen zich tegen alle gezag te verzetten
en de straatactie propageren. Leidt dit tot een nieuw poujadisme?

Een mat CVP-congres
Het 24e CVP-congres was op het eerste gezicht niet zo'n groot evenement dat we er
de volgende maand nog op terug moeten komen. De voornaamste discussies waren
afgelopen en ingeblikt vóór het congres begon. Zoals we in het oktobernummer
schreven, was er een vérstrekkend voorstel dat eigenlijk inhield de
grondwetsherziening gedeeltelijk over te doen, deze keer in een duidelijk
federalistische zin. We herinneren eraan dat de CVP aan de grondwetsherziening
begon met de bedoeling de centrale macht te decentraliseren naar de provincies toe.
Geleidelijk aan werden de eenheden Vlaanderen en Wallonië ook op
staats-organisatorisch vlak aanvaard. Een werkgroep in de CVP, onder impuls van
Martens, meende dat de tijd rijp was om aan Vlaanderen en Wallonië wetgevende
macht toe te kennen. Dat is niet gelukt. De politieke manda-
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tarissen bleven doof voor het verwijt dat er geen visie steekt in de huidige hervorming.
Op de laatste dag van het congres maakte minister Tindemans gebruik van het
welkomswoordje dat hij moest uitspreken om emotioneel de huidige stand van zaken
te verdedigen. In het debat zelf rond de resoluties werd de toch al sterk verzwakte
tekst nog verder afgezwakt: tussen de gemeenten en het Gewest
(Vlaanderen-Wallonië) zal er maar één bestuursniveau zijn. Maar waar het de
bedoeling was als sub-gewesten onderdelen van provincies te nemen (kleine provincie
of grote federatie), werd deze precisering door de verdedigers van de provincie
geschrapt. Het ziet er naar uit dat de pas geboren federaties eerder zullen verdwijnen
dan de provincies.
Een van de voornaamste punten was de verkiezing van het nieuwe nationaal
hoofdbestuur. Het is de bedoeling dat door de basis aangeduide niet-beroepspolitici
een overwicht zouden hebben in een bestuur dat geacht wordt de partij te leiden. Er
circuleerden openlijk enkele modellijsten, opgesteld door de verschillende
machtscentra in de partij. De uitslag was zowat op voorhand bekend. geen enkele
‘echte’ jongere werd als zodanig verkozen. Het opzet was duidelijk de contesterende
jongerenvleugel weg te duwen. De CVP-jongeren blijken niet meer over voldoende
invloed te beschikken om hiertegen weerstand te bieden. Het feit dat een stukje van
hun innerlijke discussies op het congrespodium werd uitgevochten, wijst b.v. ook
op een verzwakking van hun beweging.
De globale indruk was vrij mat. Wilfried Martens had een slottoespraak voorbereid
die als een soort programmaverklaring bedoeld scheen te zijn, maar zijn opzet werd
de kop ingedrukt door een heel lange toespraak van de eersteminister, die een euforie
trachtte te spreiden over het prachtige pragmatische werk van minister Tindemans.
Deze verkondigde als een zuiver propagandist dat de partij, na die donkere jaren van
contestatie, nu opnieuw in zichzelf gelooft.
8-10-'72
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Heeft de slang gesproken?
Het is bekend dat in Gereformeerde kring - meer dan elders - het letterlijk nemen
van de Schrift een grote betekenis heeft. Wij schrijven 1926. Op de Synode van de
Gereformeerde Kerken te Assen valt de uitspraak ‘dat de boom der kennis des goeds
en des kwaads, de slang en haar spreken, en de boom des levens naar de
klaarblijkelijke bedoeling van het Schriftverhaal van Genesis 2 en 3 in eigenlijken
of letterlijken zin zijn op te vatten, en dus zintuiglijk waarneembare werkelijkheden
waren’1. De slang in het paradijs heeft gesproken. Alles wat het paradijsverhaal
meedeelt is, zo zegt de Synode, echt gebeurd. De opvatting van o.a. Dr. Geelkerken,
die deze zaken disputabel stelde, wordt uitdrukkelijk verworpen.
Thans is voor velen die ‘klaarblijkelijkheid’ van Assen niet zo groot meer. Een
schier onoverzichtelijke hoeveelheid publikaties heeft de uitspraak van de Asser
synode aangevallen. Nadat in 1963 en 1965 de Synode zich wederom over dit
vraagstuk had gebogen, viel in 1967 de beslissing: de uitspraak van 1926 zal niet
langer als lééruitspraak in de kerken gelden. Velen spraken van ‘de val van Assen’,
men zag in de nieuwe uitspraak een aantasting van het Schriftgezag. De onfeilbaarheid
van de Bijbel schijnt op het spel te staan.
Uit de gewetensnood waarin wellicht sommige gelovigen door de nieuwe uitspraak
zouden verkeren, is door Dr. Oosterhoff een boek geschreven waaraan we nu enige
aandacht willen geven2. Er bestaat waarschijnlijk geen bijbelverhaal dat zoveel aan
discussie en kritiek heeft blootgestaan als het scheppingsverhaal van Genesis 1-3.
Op duizend en een manieren zijn deze hoofdstukken over paradijs, slang, boom en
eerste mensenpaar in de loop der eeuwen verklaard. Er zijn er die het verhaal van
begin tot eind letterlijk nemen; alles wat het verhaal vertelt, is echt zo gebeurd. Er
zijn er die het verhaal letterlijk nemen, maar op sommige plaatsen restricties maken.
Als bijv. in Gen. 2:7 God in de neusgaten van de mens de adem van het leven blaast,
kan dit natuurlijk (!) - zo zeggen ze - niet precies zo gebeurd zijn; je moet dat
geestelijk verstaan. Er zijn er ook die het verhaal als een kinderlijke fantasie volledig
verwerpen. Deze drie groepen (met daartussen alle mogelijke gradaties) hebben Gen.
1-3 als bijbelse geschíédenis willen verstaan; zij zien het scheppingsverhaal als een
ooggetuigeverslag van het gebeurde, hetgeen zeker niet de bedoeling kan zijn. Men
kan het verhaal ook theologisch benaderen, zoals bijv. Karl Barth doet. Het gaat zo zegt hij - in Gen. 2-3 niet om wat in de oertijd zó eens werkelijk heeft plaats gehad.
We krijgen geen beschrijving van werkelijke gebeurtenissen, personen en dingen.
Is alles dan louter fantasie? Neen. Het verhaal gaat om de mens die altijd het gebod
van God overtreedt en over de genadige God die altijd weer de mens in zijn verbond
wil opnemen. De realiteit van het para-

1
2

Acta Synode van Assen 1926, art. 149.
Dr. B.J Oosterhoff, Hoe lezen wij Genesis 2 en 3? Een hermeneutische studie. Kok, Kampen,
1972, 240 pp., f 19,50.
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dijsverhaal vindt Barth terug in de geschiedenis van Israël, dat altijd weer tegen God
opstaat, maar toch Gods volk mag zijn 3. Zo is de zondeval niet een in de historie
plaats gehad hebbende gebeurtenis, maar de ervaring van de mens van alle tijden.
Het lijkt of men bij het lezen van Gen. 1-3 voor een dilemma wordt geplaatst.
Moet men de bijbel geloven of de wetenschap? Volgens gegevens in de Schrift zou
de aarde ongeveer 6000 jaar oud zijn, volgens de wetenschap ongeveer 5 miljard
jaar. Er zijn mensen die beweren dat deze getallen niet met elkaar in tegenspraak
behoeven te zijn. Immers, schrijven zij, Adam is de eerste mens over wie iets
geschréven staat; maar dat wil niet zeggen dat er voor hem niet al mensen op aarde
leefden. Een andere mening is dat elke dag van het scheppingsverhaal opgevat moet
worden als zijnde één miljard jaar. Met dergelijke vrij onbeholpen hypotheses poogt
men zowel de Schrift als de wetenschap recht te doen. Ook oppert men wel dat er in
de geslachtslijsten van het boek Genesis af en toe enkele geslachten zijn vergeten.
Maar hoe men hiermee een periode van enkele miljarden jaren wil overbruggen, is
volstrekt onbegrijpelijk.
Het beste lijkt mij de Bijbel zelf aan het woord te laten. Maar daarvóór is het goed
één opmerking te plaatsen. Het schokt veel mensen wanneer ze horen dat Gen. 1-11
niet het oudste stuk uit de Bijbel is, maar integendeel een van de latere of zelfs laatste
stukken uit het O.T.. Je zou het begin van het O.T. kunnen vergelijken met een
voorwoord van een boek. Pas wanneer het boek voltooid is, wordt het voorwoord
geschreven; het vertelt over opzet, doel en werkwijze. Zo ook Gen. 1-11. Het is een
programma, een spiegel die elke mens zich kan en moet voorhouden. Het is - naar
men aanneemt - geschreven rond 700 v. Chr.. In die tijd wordt Israël keer op keer
bedreigd door buitenlandse grootmachten zoals Assyrië, Egypte en Babylon. Deze
overheersing van buitenaf wordt gezien als straf van JHWH voor het ongeloof van
het volk. Steeds weer verlaat het volk zijn zorgende God om zich in te laten met
afgoden. Telkens opnieuw neemt God zijn volk weer op. Maar zelfs dit herhaalde
gebaar van JHWH verhindert niet dat men wéér afgoden gaat vereren. Nu is het een
in de Bijbel vaak terugkerend patroon dat iets uit een bepaalde periode van Israël
wordt teruggeprojecteerd in het verleden. Zo denkt men dat het steeds terugkerende
trouw - ontrouw refrein in het verleden, in de oertijd is teruggeprojecteerd; zo wordt
een verhaal gecreëerd over de eerste ontrouw, de eerste zonde tegen God, zonder dat
deze eerste zonde ook inderdaad in de historie heeft hoeven plaatsvinden. Zo denkt
men ook dat veel gegevens die in het verhaal over de woestijntocht van Israël worden
verteld, een latere reflectie zijn op het wonen in het land. Toen men goed en wel in
het beloofde land woonde, ging men nadenken over het hoe en waarom. Op deze
manier ontstaan ongeveer de zgn. oerverhalen.
Hoe ziet Dr. Oosterhoff nu de functie van Genesis 2 en 3? In een exegetisch
hoofdstuk (pp. 93-192) wordt elk woord, elke zin zeer uitvoerig geanalyseerd en
becommentariëerd. Hij komt dan tot de conclusie dat Gen. 2-3 geen allegorie, geen
mythe of sage is, maar dat het paradijsverhaal gewaagt van feiten, zij het in een
symbolische taal. Wat in Gen. 2-3 nu precies feit is en wat tot symbolisch spreken
moet worden gerekend, kan de auteur de lezer niet vertellen. Zo hinkt dit boek m.i.
op twee gedachten. Enerzijds de angst om de opvattingen van zijn Kerk teveel te
verlaten. Dit dwingt hem tot het aannemen van een werkelijke paradijsgeschiedenis
(hij laat in het midden hoe werkelijk!). Anderzijds weerspiegelen zijn woorden keer
3

Karl Barth, Kirchliche Dogmatik, III, 1 Die Lehre von der Schöpfung. Zürich, 1945.
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op keer de idee dat Gen. 2-3 een literaire inkleding is van Israëls geloofsbeleving:
het patroon van de ontrouw aan het verbond. Deze opvatting lijkt mij langer houdbaar
dan de eerste. Het is aan de lezer om uit te maken of de slang gesproken heeft of niet.
P. Beentjes
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Voorstel aan verslaafden
Eén op drie jongeren afbrengen van het gebruik van euforiserende stoffen en narcotica
is een opmerkelijk resultaat, vooral als je rekening houdt met het feit dat er bij de
eerste opvang geen enkele gewilde of ongewilde voorselectie gebeurt.
In haar verslag van de experimentele therapie van de Jeugdkliniek te Kopenhagen
beschrijft Karen Bernsten het ontstaan van een geheel van voorzieningen1. Wie
enigszins vertrouwd is met het drugprobleem onder jongeren, weet dat in dit soort
begeleiding het druggebruik zelf niet meer centraal staat, zoals dat het geval was in
de meer traditionele en klinische behandelingen. De jonge toxicomanen zijn meestal
gekenmerkt door contactstoornissen met hun onmiddellijke omgeving; ze vluchten
weg in het druggebruik en de daarbij horende cultuur die hun een gevoel van
schijnsolidariteit geeft. Het is dus een noodzaak alternatieven te vinden voor het
effect van de stoffen door mogelijkheden te scheppen voor een werkelijk
solidariteitsgevoel in groepen.
Over dergelijke initiatieven in de Verenigde Staten bestaat reeds heel wat literatuur.
Het opzet van de groep Deense therapeuten geeft op deze problematiek echter een
antwoord dat meer aangepast is aan de Europese mentaliteit. Het Deense experiment
is van de aanvang af veel minder radicaal. Van de druggebruiker die niet gemotiveerd
is voor een ontwenning, eist men niet onmiddellijk vermindering of stopzetting van
het gebruik. Uitstappen in kleine groepen bereiden hem langzaam voor op de
eigenlijke ontwenningsexcursie. Verder is het kenmerkend voor deze therapie, dat
de jongere eerst in een minimaatschappij (5 à 6 personen) leert leven, voor hij in een
breder communeverband wordt opgenomen. Die minimaatschappij is een belangrijke
schakel in het socialiseringsproces. De Europese jongere schijnt nu eenmaal meer
moeilijkheden te hebben om zich in een grote leefgemeenschap in te werken dan zijn
Amerikaanse leeftijdgenoot.
Aangezien de begeleiding van jonge verslaafden gemiddeld één jaar duurt, vergt
dit werk een groot aantal therapeuten. Momenteel stelt het Kopenhaagse initiatief
een 50-tal mensen te werk. Opmerkelijk is dat hiervoor jonge mensen (tussen 23 en
29 jaar) ingezet konden worden, die qua mentaliteit behoren tot de jeugdcultuur.
‘Langharigen’ worden hier van staatswege gesubsidieerd door meestal toch
andersgeaarde politici. Deze laatsten hebben hier wellicht ingezien dat een uitsluitend
repressief beleid niet bij machte is het druggebruik in te dijken.
Het hoofdstuk over de wetenschappelijke achtergronden van het druggebruik bij
jongeren beperkt zich tot voorlopige constateringen. Gegevens die reeds in andere
publikaties werden gesignaleerd, komen ook hier weer duidelijk naar voren. O.m.
de volgende. Vele jonge druggebruikers komen uit ontwrichte gezinnen of
jeugdasielen. Of het zijn jonge mensen wier I.Q. gemiddeld veel hoger ligt dan dat
van de doorsnee bevolking, maar die toch zware moeilijkheden hadden op school.
Met het oog op een preventieve actie zou dit soort studie van de achtergronden veel
meer uitgediept moeten worden, zodat de hulpverlening ook een werkelijk efficiënte
terugslag kan krijgen op de hele samenleving.
Een maatschappij die druggebruikers stigmatiseert als zieken en ze zodoende
afzondert, is blind voor haar eigen tekorten. Druggebruik is ongetwijfeld een vlucht,
1

Karen Bernsten, Voorstel aan verslaafden, (Alpha-boek), Stichting Uitgeverij NVSH,
s.-Gravenhage, 1972.
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maar dan uit een maatschappij die alleen maar geld, carrière en comfort nastreeft.
Druggebruik is ook een zoeken naar een meer zinvolle levensinhoud, die ze nergens
aangeboden krijgen. Zelfs al lopen velen, op zoek naar diepere ervaringen, in hun
avontuur verloren, het zijn getuigen die iets te zeggen hebben. Het doen overkomen
van hun boodschap zou een wezenlijk onderdeel moeten vormen van een initiatief
zoals dat van de Kopenhaagse Jeugdkliniek. Jos Mertens
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Becker, Russell J. - Gezinsbegeleiding. - (Wegen tot pastoraat), Dekker & v.d.
Vegt, Nijmegen, 1972, 140 pp., f 13,50.
Bierkens, Dr. P.B. - Woord en communicatie. - Dekker & v.d. Vegt, Nijmegen,
1972, 70 pp., f 9,50.
Burkhard, Dr. F. - Gezonde sex, gezond huwelijk. - La Rivière & Voorhoeve,
Zwolle, z.j., 248 pp., f 15,90.
Chapman, Dr. A.H. - Kinderen spelen met ouders. - Lemniscaat, Rotterdam,
1972, 246 pp., f 16,50.
Fortmann, Han - Heel de mens. - Ambo, Bilthoven, 1972, 303 pp., f 12,50.
Freire, Paulo - Pedagogie van de onderdrukten. - (Anthos) In den Toren, Baarn,
1972, 176 pp., f 12,50, BF. 200.
Hacker, Friedrich - Agressie. - Ambo, Bilthoven, 1972, 462 pp., f 24,50.
Heylen, V. - Mislukt huwelijk en echtscheiding. - (Sociologische verkenningen),
Patmos, Antwerpen, 1972, 258 pp., BF. 245. Kernvraag. - Frustraties en de
krijgsmacht. - Geestelijke verzorging krijgsmacht, Den Haag, 1972, 45 pp..
Loenen, Dr. J.H.M.M. en drs. J.K.M. Gevers - Synthese als actiemodel. - Van
Gorcum, Assen, 1972, 208 pp., f. 19,50.
Mertens, Prof. Dr. A. Th. L.M. e.a. - Groepswerk met bejaarden. - Dekker &
v.d. Vegt, Nijmegen, 1972, 105 pp., f 11,-.

P.J. Roscam Abbing, e.a.
Wat drijft of bezielt ons?
(Teksten psychologie), Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1972, 146 pp.,
BF. 150.
De ondertitel ‘Essays over motivatie en maatschappij’ geeft slechts vaag aan waarover
deze Studium Generale colleges in Groningen handelden. Het zijn een reeks vrij
schoolse opsommingslessen die als eerste oriëntatie nuttig kunnen zijn in de
problemen van biologische, psychologische en sociale determinismen. Wij noteren
als de beste bijdragen: P.J. van Strien ‘Prestatiemotivatie’, dat een goede hulp is om
onze maatschappijkritiek zuiver te houden. Van Strien stelt dat prestatiedrang niet
uitsluitend gezien (en afgewezen) mag worden als rivaliteit; hij is ook een
onontbeerlijke drang naar zelfrealisatie. M. van Beugen betoogt in ‘Motivatie: vorming
of manipulatie?’ dat gezondheidszorgers te weinig hun eigen (onbewuste) motivaties
kritisch onderzoeken. Zijn scherpe aanval is slechts ten dele gerechtvaardigd, want
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hij houdt geen rekening met supervisiemethodes. Tenslotte signaleren we de
aantrekkelijke samenvatting van Maslows ‘humanistic psychology’ door G. Huizinga.
G. Boeve

Peter Brückner
Seks op school
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1972, 138 pp., BF. 165.
Zover uit dit boek blijkt, speelt de auteur graag met rudimentaire statistieken waaruit
hij conclusies trekt die er niet logisch uit volgen. Verder strooit hij kwistig met
beweringen die hij niet van argumenten voorziet. Hij heeft geen oog voor de
ontwikkelingsfasen van de jeugdige maar bekijkt hem als een vowassene die toevallig
nog wat jong is. Uit een of andere pagina valt wel iets op te vissen dat het overwegen
waard is, maar dat er zo maar los hangt tussen andere pamflettaire kreten. Van het
in het voorwoord aangekondigde ‘politiek-emancipatorisch denken’ komt niet veel
in huis, behalve in de ontleding van de verschillende invloeden die spelen bij de
studerende en de arbeidende jeugd (in het hoofdstuk ‘Relatie tussen ontwikkeling,
herkomst, geluk en seksueel gedrag’).
G. Boeve

Gerhard Bott
Opvoeding tot ongehoorzaamheid
(Anthos), In de Toren, Baarn, 1972, 128 p., f 8,50.
In de reeds in 1969 vertoonde t.v.-film ‘opvoeding tot ongehoorzaamheid’ werd het
grote Westduitse publiek geconfronteerd
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met de pedagogische doeleinden en methoden van de zgn. anti-autoritaire
kleutercrèches. Zowel de schriftelijke weergave van deze uitzending alsook de vele
reacties van pers en publiek zijn in dit boek afgedrukt, terwijl drie modelplaatsen
waar met kleuters anti-autoritair omgegaan wordt, hun grondvisies en
achtergrondsoriëntaties de lezer voorhouden.
Inzet is een opvoeding die gericht is tegen gezagsafhankelijkheid,
gezagsgetrouwheid, verlangen of zelfs zucht naar gezag. Een te vertrouwde houding
met gezag dient vervangen te worden door zelfbestemming.
Mocht de lezer deze doelstelling wat massief voorkomen, welk klein kleutertje
zal het kunnen volgen als men hem zegt, zoals in de socialistische crèche
Berlijn-Kreuzberg, dat hij daar is om zo het verband te onthullen dat bestaat tussen
de crisis in de onderwijssector, de ontwikkeling van het industriële arbeidsproces en
het kapitalistische exploitatieproces? Misschien dat zijn moeder het hem zou kunnen
vertellen, die hem daar achtergelaten had om even deel te nemen aan een
Vietnam-manifestatie. De beschrijvingen van de doeleinden van de andere crèches,
die van het kindercentrum Stuttgart en de kinderschool Frankfurt (Eschenheimer
straatweg) variëren iets milder op dit strakke thema van niet-autoritair opvoeden.
Om niet autoritair te zijn willen we niet zeggen dat het lezen van dit boek een ‘must’
is. Daarvoor was het te actueel en alweer, in zijn context genomen, geschiedenis.
Ondertussen hopen we dat de kleuters, groter geworden in hun niet- autoritaire
opvoeding, althans in één ding van hun ouders mogen verschillen: door het feit dat
zíj geen last hebben van een autoritaire opvoeding.
G. Wilkens

Ronald D. Laing
Gezinspatronen
Boom, Meppel, 1972, 132 pp., f 8,90.
Een markante, zelfs beslissende plaats waar tussenmenselijke verhoudingen vaak
voor levenslang worden ingeoefend, wordt door het gezin gevormd. Met dit te
constateren is deze studie van de Engelse psychiater nog niet oorspronkelijk. Veeleer
ligt de onmiskenbare originaliteit in de manier waarop Laing bij zijn patiënten naspeurt
op welke wijze een gezinslid een rol krijgt opgedrongen, deze levenslang ter
beschikking wordt gesteld aan zijn omgeving en vervreemdt van eigen
oorspronkelijkheid.
De helder geschreven en met gevoel voor nuances vertaalde essays, die vaak
omgewerkte lezingen zijn, vormen een goede en beknopte inleiding in de
gedachtenwereld van Laing, van wie reeds meerdere werken, steeds voortreffelijk
vertaald, door uitgeverij Boom zijn uitgebracht.
Wel wordt de vraag bij het lezen van Laings werk steeds dringender of de schrijver
een alternatief heeft, wanneer hij de slecht passende onderdelen van de puzzel die
de menselijke samenleving is, weer aan elkaar wil leggen.
G. Wilkens
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Abraham H. Maslow
Religie en topervaring
(Menselijke mogelijkheden), Lemniscaat, Rotterdam, 1972, 111 pp., f
12,50.
In ogenblikken van een spontaan opkomend, overweldigend gevoelen van opgenomen
te zijn in een groter geheel ervaart de mens zich, geheeld en eenvoudig geworden,
als op een nieuwe manier verwerkelijkt. Deze ervaringen - topervaringen genoemd
- die transpersonaal en soms transhumaan zijn, hebben een reikwijdte tot in die
gebieden die van oudsher binnen de godsdienst en religie gesitueerd worden.
Maslow, onbevredigd door de gangbare psychologie, geënt als deze is op de
psychoanalyse of het behaviorisme, wil ruimte en openheid geven voor meer totale,
menselijke ervaringen, zoals die naar voren komen en benoemd worden in de
godsdienst, esthetiek, opvoeding en ethiek.
Zijn psychologische gedachtenwereld met betrekking tot religieuze ervaringen
grenst nauw aan die pogingen die we ook tegenkomen in een theologie van Tillich,
van wie Maslow zich dan ook afvraagt wat hem van deze theoloog ten diepste doet
verschillen.
Deze kleine studie is een geheel van invallen en opstellen die de moeite waard
zijn voor de psycholoog om er kennis van te nemen. Alleen al om te weten tot welke
topervaring de psycholoog Maslow de mens laat komen om de psychologie uit een
diep slop te halen.
G. Wilkens

Dr. J.J. Dumont en Dr. H. Cammaer, red.
Kind en jeugdige
De Toorts, Haarlem, 1972, 235 pp., f 32,50.
Een zestal pedagogen bieden onder bovenstaande titel een bundel opstellen aan die
de kernproblemen van de huidige opvoeding willen belichten.
Hoe de ‘grote’ mens van morgen eruit ziet, wordt mede bepaald door de oriëntaties
van en op de jeugdige van vandaag. Eerder dan een handleiding zijn de auteurs erin
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geslaagd een goede handreiking te bieden tot verheldering van de wereld van de
jeugdige, tot een inzicht ‘in het gewone verschijnen van de mens, in de betekenissen
die schuilgaan in maatschappelijke structuren en voorzieningen, in de projecten die
ouders en opvoeders voor hem maakten, in de menselijke idealen en de feitelijke
realisaties’ (p. 7).
Het boek valt uiteen in twee gedeelten.
In het eerste gedeelte komen de leeftijdsfasen aan bod. Het opvoedingsbegin en
de ontwikkeling van het jonge kind komen voor rekening van Dr. E.A.A. Vermeer,
terwijl het schoolgaande kind en het bereiken van de volwassenheid onderwerpen
zijn die deskundig, invoelbaar en overzichtelijk worden behandeld door resp. Dr. P.
van den Broek en Dr. H. Cammaer.
Het tweede gedeelte stelt in de drie onderafdelingen evenveel probleemvelden van
de opvoeding aan de orde: het kind met leeren opvoedingsmoeilijkheden Dr. J.J.
Dumont), het kind dat een beroep kiest en volwassen wordt (Drs. R. ten Hagen) en
tenslotte het opvoeden tot engagement (Dr. E.C. Cardoen).
Een literatuurlijst gevoegd bij elke afzonderlijke behandeling verhoogt de
bruikbaarheid.
Het boek verdient gelezen te worden door hen voor wie het is geschreven: zij die
in het dagelijkse leven met kinderen en jeugdigen omgaan.
G. Wilkens

G. van der Zeeuw
Helderziendheid in ruimte en tijd
N. Kluwer, Deventer, 1972, 229 pp., f 17,50.
In deze hernieuwde en bewerkte uitgave tracht de schrijver, die jarenlang honderden
lezingen hield over paranormale verschijnselen en psychometrische demonstraties
gaf, zijn ervaringen en gedachten op het ‘occulte’ gebied min of meer systematisch
te ordenen. De bedoeling van hem is, nu zovelen de kerken verlaten om hun heil
elders te zoeken en antwoorden te verlangen die de religieuze behoeften bevredigen,
inzicht te geven in de zo onbereikbare wereld van het spiritisme.
De schrijver verzekert de nieuwsgierige en verbaasde lezer dat toch echt niets
menselijks hem vreemd is. ‘Alleen in de geest ben ik iets anders’. Afgestemd op een
religieuze gevoeligheid, maar los van kerk en geloofswetenschap, de antenne gericht
op een andere wereld dan de onze waar het soms moeilijk en zwaar is, informerend
over verre geesten, formuleert dit boek als slotwens voor de lezer een zin die men
ook ten opzichte van de inhoud van het boek zou kunnen uitspreken:
‘Ik neem afscheid van u (de lezer) tot het volgende boek met de wens dat de Hogere
Krachten uw Liefde, verstand en uw gevoel wakker mogen maken, tot beter begrip
van het geheel’, (p. 229).
G. Wilkens

A. Grabner-Haider und Kurt Lüthi, Hrsg.
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Der befreite Eros
Matthias-Grünewald Verlag, Mainz, 1972, 212 pp..
Om niets minder dan de ‘Heimholung des Eros in den christlichen Raum’ is deze
verzamelbundel van studies van de hand van theologen, ethici en kunstenaars
geschreven. Gebundeld is de hen allen bindende overtuiging, dat de Eros te weinig
plaats heeft gekregen binnen het christendom, en zich te weinig kan uitleven binnen
het christelijk gedrag en denken.
Om dit probleem helder te stellen en een pleidooi te houden voor de bevrijding
van de Eros waren de samenstellers, beide theoloog, ervan overtuigd dat een
confrontatie van theologische gedachten met de wereld van de creativiteit, m.n. die
van de Kunst en de kunstenaars, daarvoor het meest geschikt was. Men zal derhalve
meer principiële, beschouwende en opeisende artikelen aantreffen over het belang
van de Eros naast de meer empirische analyses van de erotiek in schilderkunst,
literatuur en film.
Bij het zoeken naar de in de ondertitel aangekondigde dialoog tussen kunstenaars,
ethici en theologen overheerst het denken over de wenselijkheid van zo'n dialoog.
Fragmenten, denkexperimenten, evocaties zijn evenzovele fragmenten van die dialoog,
die echter niet wordt bereikt. Wellicht is meer niet mogelijk en reeds genoeg voor
de lezer die van de bepleite noodzaak reeds overtuigd was. Anderen zullen zo vrij
zijn te insisteren op het leggen van verbanden van wat nu losjes gerangschikt wordt
rond de kernwoorden evolutie, taal, spel, lust en zinnelijkheid. Weer anderen zullen
zich afvragen of bij het nagestreefde bevrijdingsfeest van de Eros in de lijn van een
theologie van de fantasie (à la D. Sölle) en die van het feest (à la Harvey Cox) ook
een herdenking past van de Gevallene voor die Bevrijding.
Vooralsnog zal men meer geneigd zijn bij de beoordeling van deze studie om, als
Paulus' houding t.o.v. de Eros, ‘geremd enthousiast’ te zijn, dan gevoelens van een
‘theologie van de tederheid van Maria Magdalena’ te koesteren.
G. Wilkens
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Sociale wetenschappen
Bestuzev-Lada, Igor V. - Venster op de toekomst. - Wetenschappelijke Uitgeverij,
Amsterdam, 1972, 336 pp., f 24,50.
Couwenberg, Dr. S.W. - Modern Socialisme. - Samsom, Alphen a.d. Rijn, 1972,
226 pp., f 14,90.
Crouzet, François - Capital formation in the industrial revolution. - Methuen,
London, 1972, 261 pp., £ 1,60.
Illich, Ivan - Ontscholing van de maatschappij. - (Anatomie van de toekomst)
Wereldvenster, Baarn, 1972, 160 pp., f 11,50. Reckman, Piet - Schijngestalten
van de macht. Unctad in Chili. - (Anthos) In den Toren, Baarn, 1972, 173 pp..
Reijnders, Lucas - Wetenschapsbeleid in Nederland. - (Anatomie van de
toekomst), Wereldvenster, Baarn, 1972, 94 pp., f 10,90.

Alain Touraine
De post-industriële maatschappij
Geboorte van een geprogrammeerde samenleving
Het Wereldvenster, Baarn, 1971, 220 pp., f 16,90.
Touraine is hoogleraar in de sociale wetenschappen aan de afdeling Nanterre van de
Universiteit van Parijs. In zijn boek La société post-industrielle analyseert hij in een
reeks opstellen de ontwikkelingen in de industriële samenleving, met als vertrekpunt
de mei-revolte in Frankrijk van 1968. Nanterre was het spirituele uitgangspunt van
de gebeurtenissen in 1968, vandaar dat Touraine in zijn boek nadruk legt op het
aandeel dat de studenten en meer nog de universiteiten en hogescholen in het algemeen
hebben bij de ontwikkelingen in de geïndustrialiseerde samenleving. Zijn verklaring
voor deze ontwikkeling is een constructie van de geïndustrialiseerde samenleving
waarin de opleiding en kennis in het algemeen een steeds belangrijker plaats gaan
innemen als produktieve factoren. ‘De (economische) groei is eerder het resultaat
van een geheel van sociale factoren dan alleen van de accumulatie van het kapitaal.
Het nieuwste feit is dat zij veel directer dan vroeger afhankelijk is van kennis, dus
van het vermogen dat de maatschappij heeft om te creëren’. Touraine ziet verder een
ontwikkeling die gaat in de richting van de afbrokkeling van de staat als zelfstandig
bestuursorgaan tegenover een steeds ingewikkelder wordend semi-onafhankelijk
produktieapparaat. Ook binnen het bedrijfsleven tekenen zich in Frankrijk nieuwe
tendensen af: het gaat de captains-of-industry niet meer in de eerste plaats om
winst-maximalisatie, maar om groei tout-cour en om vergroting van de macht; om
het produktie-rijk te beheersen wordt steeds meer gebruik gemaakt van sociologische
analyses om zo een effectieve greep te behouden en te krijgen op de
beslissingsstructuren binnen het imperium. Er ontstaat een nieuwe vorm van
beheersing en machtshandhaving: men streeft naar maatschappelijke integratie, want
de produktieketen blijkt steeds minder gesloten te zijn. De samenleving moet via
reclame en sociale aanpassing geschikt gemaakt worden om het produkt te accepteren.
Dit betekent meer algemeen het ontstaan van tendensen in de richting van culturele
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manipulatie, omdat de voorwaarden voor de economische groei niet blijken te liggen
binnen het eigenlijke gebied van de produktie. Hieruit besluit Touraine dat de
maatschappij steeds meer georiënteerd raakt op het verkrijgen van macht, noodzakelijk
om de beïnvloedings - en manipulatie-mechanismen te beheersen. Vanuit deze
gedachtegang wordt de mens steeds afhankelijker en juist tegen deze tendens richt
zich het verzet van de intellectuele elite, die haar creativiteit in dienst gesteld ziet
van dit gesignaleerde machtsstreven.
F. Nieuwenhof

W.O. Henderson
De Industrialisatie van Europa (1780-1914)
(Bibliotheek van de Europese Beschaving), Ten Have, Baarn, / Diogenes,
Antwerpen, 1971, 215 pp., f 16,90, BF. 207.
Henderson's studie The Industrialization of Europe is dankzij een vertaling van het
uit 1969 daterende boek opgenomen in de Bibliotheek van de Europese Beschaving.
Een dergelijke weidse benaming stelt zekere eisen aan de auteur; wil men een
algemeen publiek bereiken, dan mag het geheel niet al te specialistisch zijn. Men
kan dan vaak het beste terecht bij geleerden die meer publicist dan onderzoeker zijn
en die oog hebben voor interessante gezichtspunten. Henderson heeft als een der
weinigen studie gemaakt van de ‘export’ van de industriële revolutie naar het
vasteland. Hij beschikt over het talent de zaken aangenaam-simpeler voor te stellen
dan de verschijningsvorm in het brein van de onderzoeker of in de realiteit in feite
toestaat. In het eerste hoofdstuk laat hij onder het hoofd ‘industriële groei’ de kwesties
van het nationaal inkomen en de groei van de kapitaalgoederenvoorraad
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voor wat ze zijn. Hij stevent vervolgens af op het ras van de uitvinders en de
ondernemers. Zo geeft hij de lezer een kans op betrokkenheid die in menig degelijk
werk uit den boze is. Het slothoofdstuk handelt over de arbeiders, waardoor hij kan
verhalen van oproeren, socialisten-leiders én verlichte werkgevers.
Het geheel is aansprekend geïllustreerd en gegeven de korte maar goede bibliografie
kan dit werk als kennismaking uitmuntende diensten bewijzen.
Th. de Jong

Ferdinand W. Menne
Kirchliche Sexualethik gegen gesellschaftliche Realität
Chr. Kaiserverlag, München, 1971, 279 pp., DM. 22,-.
Deze dissertatie van een assistent van prof. Metz in Münster belooft in de ondertitel
een sociologische antropologie van de menselijke vruchtbaarheid.
De inhoud is zeer overzichtelijk en bestaat uit drie grote gehelen. In het eerste
gedeelte worden de gedachten van protestantse zijde en de leer van de katholieke
kerk m.b.t. de menselijke voortplanting weergegeven. Het tweede deel laat aan de
hand van de resultaten van sociologische onderzoeken op basis van enquêtes zien
welke geldingskracht de verschillende moraaltheologische gedachten van de kerken
hebben in de maatschappelijke werkelijkheid van de Duitse Bondsrepubliek.
Het derde, meest synthetische en evaluerende deel wil uitleggen uit welke impulsen
de kerken tot hun steeds minder aangepaste gedachten over menselijke voortplanting
zijn gekomen en nog steeds komen.
De twee door de schrijver aangewezen bronnen zijn: het onderdrukken van die
lustgevoelens die horen bij een seksualiteit die niet op de voortplanting is gericht,
alsmede het duiden van de menselijke vruchtbaarheid eerder vanuit een biologische
dan een sociale, culturele context.
Is de indeling van de studie helder, de conclusies en de stellingname van de auteur
niet minder. De moeilijke ingewikkelde Duitse constructies onderdrukken overigens
nog wel eens de lust tot lezen, terwijl de uitgebreide en ook verwerkte literatuurlijst
overduidelijk laat zien met welk een energie dit produkt tot stand is gekomen.
Zoals uit de titel reeds blijkt, is de studie duidelijk bepaald door de daarin vermelde
antinomie: kerkelijk waardeoordeel tegenover maatschappelijke werkelijkheid. Een
tweetal grootheden die het steeds minder met elkaar kunnen vinden. Deze studie is
uitgekomen in een serie waarvan de titel een toenemende sympathie van andere
partners minstens suggereert: Gesellschaft und Theologie. Het lezen van deze studie
is vooral leerzaam omdat in de gevolgde methodiek blijkt hoe onder de drie kerk,
theologie en maatschappij een driehoeksverhouding kan ontstaan waarbij de vrucht,
ongewenst, het resultaat is van wat soms overspel lijkt.
G. Wilkens

Alexander Tschakowski
Achtzigtausend kilometer im kreis
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Neues Leben, Berlin, 1971, 195 pp., M. 3,50.
Indien ik zeker wist dat de schrijver deze bespreking ooit onder ogen zou krijgen,
dan zou ik die heel kort maken. Er zou dan niets anders komen te staan dan: Dit boek
moet U in elk geval lezen. Iedere bespreking kan hier namelijk misverstand wekken.
De schrijver schreef deze artikelen in een aantal vooraanstaande bladen in de
Sovjet-Unie. Zij laten zien hoe het oosten over het westen denkt. We zien hier een
bespreking van ons vrijheidsbegrip en het vrijheidsbegrip dat voor de Sovjet burger
geldt. Hij verwijt ons te beweren dat wij volledig vrij zijn en dat dat een geestelijke
vrijheid is. In werkelijkheid meent hij dat wij geen vrijheid hebben ten opzichte van
de economische machten en dat een geestelijke vrijheid, wat dat dan ook precies kan
zijn, altijd pas kan komen nadat een materiële vrijheid is ontstaan. Daartegenover
stelt hij dat men dit laatste in zijn land probeert te bereiken en dat er daarom ook nog
altijd geen sprake kan zijn van een volledige vrijheid.
Hij meent dat onze schrijvers steeds meer maar één onderwerp overhouden om
over te schrijven, namelijk niets. Hij denkt daarbij duidelijk aan de existentialistische
schrijvers en de schrijvers van de nouveau roman. Ook de hippies en dergelijke
verschijnselen ziet hij als een vlucht naar het niets. Duidelijk zet hij zich ook af tegen
de opvatting dat de schrijver altijd in de oppositie moet zijn, waarbij hij blijkbaar
niet inziet dat die dan niet vijandig hoeft te zijn. Deze en verwante zeer uitvoerige
passages hebben betrekking op de huidige schrijverscrisis in zijn land, hoewel hij
geen enkele van deze auteurs noemt. Een passage op p. 42 slaat echter zeer duidelijk
op Solsjenitzyn. Tegenover hen stelt hij als voorbeeld de in het westen zo goed als
onbekende Ostowski. Uitvoerig wordt ook het grenzeloze realisme van Garaudy
afgewezen. Maar het is merkwaardig om het slotargument te lezen dat hij aanvoert
om het ongelijk van
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deze schrijver te bewijzen: hij werd geroyeerd als lid van de communistische partij.
Men moet proberen dit boek te lezen zonder alle vooroordelen die men in het westen
ten aanzien van de Sovjet-Unie heeft en dat is al vrijwel onmogelijk. Het blijft voor
ons vreemd om onze westerse wereld te zien beschrijven als een wereld achter het
ijzeren gordijn. Dit te meer omdat de schrijver, die toch duidelijk herhaaldelijk in
het westen was, vol met vooroordelen ten aanzien van het westen is. Niet erg
consequent communistisch ziet hij, zoals velen in zijn land, het westen als een
monolitisch blok waarin feitelijk alleen de stem van het kapitalisme wordt gehoord.
Kapitalist en westerling zijn in de Sovjet-Unie vrijwel synoniem. De schrijver is
echter volledig oprecht en een inzicht in het hier ontwikkelde standpunt kan veel
misverstanden wegwerken.
C.J. Boschheurne

Julius Rivera
Latin America - A Sociocultural Interpretation
Appleton, Century - Crofts, New York, 1971, 204 pp., $ 3,30.
Julius Rivera verblijft reeds lange jaren in de V.S. aan een der vele centra voor studie
van Latijns-Amerika. In deze studie tracht hij het conflict te analyseren dat iedere
Latijns-Amerikaan kent: de niet geslaagde culturele integratie. De historische erfenis
- bestaande uit Indiaanse, Spaanse en negroide levensstijlen - maakt Latijns-Amerika
tot een markante variant in de Atlantische wereld. Vanaf 1800 kwam die wereld
echter onder druk te staan van het Angelsaksische patroon: politiek, economisch en
maatschappelijk. Uit dat alles ontstond meer zoiets als conflictueuze stagnatie dan
een duurzaam profiel rond verandering. Rivera kent de wrevel van zijn continent
jegens het Noorden en probeerde door studie in de Verenigde Staten de nodige afstand
te vinden.
Toch vindt men bij zijn beschrijvingen van de essentialia van Latijns-Amerika
nog menig schablone. Of hij de ‘true marginal man’ is geworden, valt te betwijfelen.
Ik noem er een: ‘De criollo drinkt om de ander te leren kennen; de mestizo om zichzelf
bekend te maken en de Indiaan om zichzelf van de wereld af te sluiten. De criollo
drinkt om zichzelf in slaap te wiegen; de mestizo om luidruchtig zich uit te vieren;
en de Indiaan drinkt om dronken te zijn’. Zo iets is geschikt voor een journalistiek
verhaal, doch ontoereikend voor een studie met dergelijke pretenties. De studie lijkt
me eerder symptomatisch voor het identiteitsconflict dan dat dit verschijnsel wordt
verhelderd. Door het boek zo te lezen kan men overigens wel veel wijzer worden.
Th. de Jong

Audrey M. Lambert
The making of the Dutch landscape. An historical geography of the
Netherlands
Seminar Press, London, 1971, 412 pp., £ 4,50.
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Met deze verzorgde uitgave geeft Lambert een overzicht van de
ontwikkelingsgeschiedenis van Nederland vanuit een historisch-geografisch
gezichtspunt. Het boek is duidelijk als een inleidend werk bedoeld en schenkt daarom
geen aandacht aan voor vakmensen interessante details. Daardoor is het voor de leek
een zeer goed leesbaar geheel geworden niet in het minst door de talrijke (uiterst
functionele) kaarten en (lucht)foto's. Het voorziet duidelijk in een behoefte, omdat
er merkwaardigerwijs nog geen dergelijk algemeen historisch-geografisch overzicht
van Nederland bestond.
De auteur begint met een schets van de fysische geografie van Nederland om
daarna strikt chronologisch, beginnend in prehistorische tijden, de ontwikkeling van
het Nederlandse landschap te beschrijven. Het boek eindigt met een overigens wel
wat feitelijke situatieschets van de Nederlandse economie in onze tijd.
Het laatste hoofdstuk (The twentieth century: a living nation builds for its future)
is het minst geslaagd. Enerzijds komt dat door het reeds vermelde feitelijke karakter.
Te weinig wordt een beeld geschetst van de regionale differentiatie en de regionale
dispariteiten, zaken die óók in de Nederlandse ruimte zichtbaar zijn. Anderzijds
verzuimt Lambert zich kritisch op te stellen t.a.v. de planning voor de
IJsselmeerpolders en het Deltaplan. Met name wat het laatste betreft, vernemen we
niet meer dan de overbekende traditionele voor- en nadelen van het Deltaplan. Dat
de uitvoering van het Deltaplan vooral in de laatste jaren met zorg bekeken wordt
vanwege de milieuhygiënische implicaties, blijft de lezer onthouden.
Naast deze meer fundamentele opmerkingen moeten we toch helaas constateren
dat er in deze zo verzorgde uitgave merkwaardige schoonheidsfoutjes zitten.
Voornamelijk betreft het spellingfouten in oorspronkelijk Nederlandse termen, maar
dat op p. 135 een hele alinea door elkaar gezet is, is iets dat men tegenwoordig maar
zelden meer ziet.
A. Dietvorst
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Geschiedenis
Ackere, J. van - Levensstijl en schoonheidsschrift in de Italiaanse renaissance.
- Davidsfonds, Leuven, 1972, 202 pp., BF. 90. Dierickx, M. - Vrijmetselarij. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1972, 248 pp., BF.245.
Kempf, Beatrix - Suffragette for peace. The life of Bertha von Suttner. - Oswald
Wolff, London, 1972, 200 pp., £ 2,75.
Manvell, Roger en Heinrich Fraenkel - Rudolf Hess. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1972, 248 pp., BF. 225.

F. Vercauteren
Europa, geschiedenis en cultuur
Heideland/Orbis, Hasselt, 1972, 238 pp., XVII klpl., 212 pl., BF. 795.
Een boek als dit moet globaal worden gelezen. En dit kan dan op verschillende
niveaus, als een eerste initiatie in de Europese cultuurgeschiedenis of als een terugblik
waardoor men een reeds meer gedetailleerde kennis opnieuw in zijn context plaatst.
Globaal bekeken is het ook wel een aanvaardbaar, doch uiteraard erg schools
referentiekader. De moeilijkheden bij zulk een boek, dat de kwadratuur van een cirkel
wil maken, beginnen als men een of ander onderdeel van iets meer nabij gaat bekijken:
de onpersoonlijke methode van de auteur blijkt dan over de hele lijn tekort te schieten.
De illustratie is verzorgd, maar ten opzichte van het verhaal willekeurig en te eenzijdig
op de plastische kunsten gericht.
S. Heester

H. van Heiningen
Tussen Maas en Waal
650 jaar geschiedenis van mensen en water
De Walburg Pers, Zutphen, 1972, 669 pp., ill., krt., f 39,-.
Toeven in archieven als vrijetijdsbesteding is slechts in beperkte mate zinvol, als het
eindprodukt ervan niet gedrukt kan worden, kan H. van Heiningen,
Gelderlander-redacteur te Tiel, met een gerust hart schrijven, nu zijn reeds jaren
geleden aangevangen speurtocht op nagenoeg onontgonnen terrein zijn beslag heeft
gekregen in een juweel van een boek, uitgegeven bij gelegenheid van het 650-jarig
bestaan van het polderdistrict ‘Maas en Waal’. Aan de hand van veelal tot nog toe
onbekende stukken - waarvan liefst 68 in bijlage afgedrukt -, schetst de auteur in een
prettige schrijftrant de boeiende geschiedenis van mensen in hun strijd tegen het
water en de daarbij optredende geschillen onderling en met hogere heren, alles in
het vlees van ruimer historie gezet. Aantrekkelijk is dit boek niet slechts voor
beoefenaars van de waterschapsgeschiedenis en van de historie van het Land van
Maas en Waal. Ook genealogen en neerlandici komen aan hun trekken; de eersten
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met een lijst van belastingbetalers in Maas en Waal en Rijk van Nijmegen vóór 1415;
de laatsten met een lijst van middeleeuwse termen uit het water - en dijkrecht.
Tenslotte mag niet vergeten worden te wijzen op de keur van illustraties die het boek
sieren, en op de kleurenreproduktie van een kaart van het bestudeerde gebied uit
1544, die de omslag vormt. Kortom, een boek dat waar voor zijn geld levert.
P. Begheyn

A.G. Dickens
De contra-reformatie
Vertaling en bewerking: S.L. Verheus.
Bibliotheek van de europese beschaving. Uitgeverij Ten Have, Baarn,
1971, 215 pp., ill., f 16,50, BF. 207.
Reeds na enige bladzijden kreeg ik het gevoel dat er iets niet klopte met dit boek en
ik veronderstelde dat dit wel eens aan de vertaling-bewerking zou kunnen liggen.
Een vergelijking met de Engelse tekst maakte al snel duidelijk dat dit inderdaad het
geval was.
Vertalen is geen gemakkelijk werk; een stroefheid van taal, een onhandige
uitdrukking en een enkele fout mogen best voorkomen. Maar onzin die niet alleen
voortkomt uit gebrek aan kennis van het Engels maar bovendien van geschiedenis,
is onvergeeflijk. Welnu: er staat veel onzin in dit boek. Uiteraard moet ik mij beperken
tot enkele voorbeelden. Het mag een misschien wel erg specifieke kennis zijn te
weten dat Braganza gewoon de naam van het Portugese koningshuis is (het wordt
vertaald met Bregenz, p. 25), maar dat Valois de naam van een Franse dynastie is
hoort gewoon bij de algemene ontwikkeling; zo echter niet bij die van
vertaler-bewerker Verheus die het klaarspeelt er dan eens ‘Vlaamse’ van te maken
(p. 94), en dan weer ‘Wallonen’ (p. 148). Onbekendheid met alle katholieke termen
is begrijpelijk (breviarium i. pl. v. het gebruikelijke brevier en zending i. pl. v. missie),
maar wanneer je ‘confessor’ niet weet te vertalen met ‘biechtvader’ en ‘ordination’
met ‘(priester-)
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wijding’ krijg je wel erg kromme zinnen. Ik ga nu maar voorbij aan het laten staan
van ‘Lorraine’ dat gewoon ‘Lotharingen’ betekent of van ‘St. Angelo’ dat niets anders
dan de Engelenburcht is en geef tot slot nog twee voorbeelden van wat de lezer te
wachten staat. ‘Hij... verwijderde alle vrouwen uit de besturen, zelfs de zusters en
nichten van de parochiepriesters’ hetgeen de ‘bewerking’ is van ‘He... removed all
women from the presbyteries, even the sisters and nieces of the parish priests’ (p.
54). En dan het volgende onderschrift bij een albeelding van Filips II van Spanje:
‘Bij El Greco bleef - anders dan bij diens vleiers - Lodewijk XIV op de voor hem
passende plaats in zijn Droom van Philips II’ hetgeen de ‘vertaling’ is van ‘Unlike
the Baroque flatterers of Louis XIV, El Greco kept the ruler in his place; detail from
The Dream of Philip II’ (p. 151).
Wat kun je anders doen dan je afvragen: is dit een grap of om te huilen?
Marcel Chappin

Hermann Wiesflecker
Kaiser Maximilian I
Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit
Band I: Jugend burgundisches Erbe und Römisches Königtum bis zur
Alleinherrschaft 1459-1493
R. Oldenbourg Verlag, München, 1971, 608 pp., DM. 64,-.
Maximiliaan I de Grote is als vorst belangrijk en als persoon interessant genoeg om
eens per eeuw een standaardwerk te vullen. Eind van de vorige eeuw verscheen in
twee banden het oeuvre van Heinrich Ulmann, nu krijgt dit werk voor het eerst een
waardige opvolger in de vier banden die Wiesflecker zal laten verschijnen. Voor ons
ligt de eerste band die al meteen laat zien dat dit nieuwe handboek over Maximiliaan
ruimer van opzet is: jeugd en bourgondische tijd worden ook in de studie betrokken.
Uit de volgende delen - en naar ik aanneem vooral uit het laatste - zal moeten blijken
dat die ruimere opzet ook in de diepte zal werken: wanneer ons namelijk aan de hand
van deze Maximiliaan een overzicht geboden wordt in de staatkundige en
maatschappelijke verhoudingen van het Duitse Rijk in die tijd, of althans enig inzicht.
Deze eerste band biedt vooral een gedetailleerde beschrijving van doen en laten
van de jonge Maximiliaan door de jaren heen. Nu is het zeker nuttig om van een
vorst die nog een daadwerkelijke rol in de politiek speelt en bovendien als persoon
begaafd is (hij voert zwaard én pen) een goede biografie te hebben, maar belangrijker
is toch aan de hand van zo'n levensbeschrijving de tijd te verstaan, de kaders waarin
de vorst en zijn onderdanen moesten leven. In deze eerste band blijft het echter bij
het biografische. En dat terwijl toch de Nederlanden aan bod komen en de
ingewikkelde structuur van de Bourgondische staat zowel enige nadere uitleg vraagt
alsook inzicht kan geven op enige tendensen die dan optreden. Maar wellicht moet
ik wachten tot het vierde deel waarin de grotere verbanden gegeven zullen worden.
De Nederlandse geschiedenis levert de schr. enige moeilijkheden op. Nu eens wordt
gesproken van Alost (p. 163), dan weer van Aalst (p. 173); nu eens van Hoeks en
Kabeljauws, (ook wanneer het zelfstandig bedoeld is), dan weer op de juiste wijze
van Hoeken en Kabeljauwen; nu eens van Frans de Brederode (p. 215), dan weer
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van Frans von Brederode (p. 223). Maar deze en andere onnauwkeurigheden doen
niet af aan de opzet van het geheel die adembenemend is.
Marcel Chappin

Marlis G. Steinert
Les derniers jours du Ille Reich.
Le gouvernement Dönitz
Casterman, Tournai-Paris, 1971, 284 pp., geïll., BF. 250.
Steinert, hoogleraar in de geschiedenis van het Institut universitaire des hautes études
internationales de Genève, brengt in dit boek de resultaten van zijn onderzoek
betreffende de laatste 23 dagen van het Derde Rijk. In korte trekken wordt eerst
inzicht geboden in de dramatis personae: Karl Dönitz, Albrecht Speer, de militaire
adviseurs Keitel en Jodl, de politieke raadgever Johan Ludwig Graf Schwerin von
Krosigk en de overige leden van het voorlopig gouvernement dat door de geallieerden
nooit werd erkend. Vervolgens worden de onderscheiden maatregelen besproken
van het schimmenbewind, zowel vóór als na de capitulatie, en wordt gepeild naar
hun politieke en juridische opvattingen. Tal van archieven en reeds verschenen
mémoires werden benut. Een nauwkeurige aanduiding van deze bronnen is in deze
Franse editie echter niet te vinden. Een boeiend stuk geschiedenis voor wie zich niet
door de veelheid van encyclopedieachtige gegevens laat afschrikken.
S. De Smet

Streven. Jaargang 26

195

Biografie
Friedenthal, Richard - Ketzer und Rebell. Jan Hus. - Piper, München, 1972,
448 pp., DM. 29,80.
Oostveen, Ton - Bernard Alfrink, katholiek. - Malmberg, 's-Hertogenbosch /
Het Noordnederlands Boekbedrijf, Antwerpen, 1972, 158 pp., f 9,75, BF. 160.

Maria Buchmüller, Hrsg.
Augustin Kardinal Bea.
Wegbereiter der Einheit
Verlag Winfried - Werk, Augsburg, 1972, 390 pp., DM. 32,-.
Een bijzonder fraai uitgegeven album, waarin woorden van medebroeders en
medechristenen dienen om de herinnering aan Kardinaal Bea levendig te houden. In
de talloze, vaak hem typerende foto's krijgt men van de kardinaal een beeld van zijn
leven met als begin en einde zijn geboorteplaats Riedböhringen, waar de kardinaal
in het familiegraf in de dorpskerk wordt bijgezet. Uiteraard komen vooral die tien
jaar van zijn leven naar voren waarin deze stille geleerde de leider was van het
secretariaat van de Eenheid. Onder geleide van de vele foto's van kardinaal Bea, zijn
toespraken en ontmoetingen met christenen van vele kerken treedt men al bladerend
en lezend binnen in een stuk kerkgeschiedenis, vooral die van het tweede Vaticaans
concilie. Veel is historie geworden. Toch roepen deze herinneringen vaak de beloften
op voor een eenheid die, minder dan men toen verwachtte, toch meer is dan men nu
vermoedt.
De veelheid van woorden en beelden zijn in dit boek tot een eenheid geworden in
deze persoon van kardinaal Bea, die, wanneer het mogelijk was, de H. Mis van de
H. Geest las, onder het motief dat hij Deze zo nodig had.
G. Wilkens

The Memoirs of Lord Gladwyn
Weidenfeld and Nicolson, London, 1972, 422 pp., £ 4,50.
Lord Gladwyn begon in 1924 als Mr. Jebb zijn carrière in de diplomatieke dienst
van Engeland als jongste attaché van de Britse ambassade in Teheran, doorliep
vervolgens de verschillende rangen in het Foreign Office en ontwikkelde zich tot
een van Engelands topdiplomaten, wiens naam verbonden was aan enkele uiterst
belangrijke ontwikkelingen in de wereldpolitiek.
Zijn eerste belangrijke rol speelde hij bij de totstandkoming van de Verenigde
Naties. In feite was hij het die de grondslagen legde voor de organisatie van het
Secretariaat van deze volkengemeenschap. Later vertegenwoordigde hij zijn land in
de Veiligheidsraad en hij was het vooral die in de tijd van het Koreaconflict de spits
afbeet in de felle debatten tegen de Sovjet-Unie. Tenslotte werd hij benoemd tot Brits
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ambassadeur in Parijs, waar hij met typisch-Britse charme uitstekende persoonlijke
relaties met de Gaulle onderhield zonder echter onder stoelen of banken te steken
dat hij met hart en ziel achter een eenwording van Europa stond in een vorm die de
Generaal evenzeer met hart en ziel afwees. Ook de weg naar deze hoogtepunten toe
was rijk aan interessante ervaringen. In de oorlogsjaren was hij nauw betrokken bij
de contacten tussen Engeland en Rusland enerzijds en Engeland en Amerika
anderzijds. Hij kende de hoofdrolspelers op het wereldschouwtoneel in de laatste
veertig jaren van nabij en de goede betrekkingen die hij met zijn collega's op gelijk
niveau onderhield, rijpten en verdiepten voortdurend zijn inzicht in wat er niet alleen
op dat toneel zelf, maar ook achter de schermen gaande was.
Over dit alles vertelt hij in zijn herinneringen. Als rechtgeaard diplomaat vermijdt
hij zorgvuldig iedere indiscretie; hij citeert niet uit bronnen die nog niet openbaar
gemaakt mogen worden; hij verklapt geen geheimen. Maar zijn ervaring is wel zo
groot, dat hij ook zonder geclassificeerde geheimen te verklappen, tal van
bijzonderheden aan het licht brengt die niet bekend waren en die een nieuw licht
werpen op de ontwikkelingsgang van bepaalde gebeurtenissen in de internationale
politiek. Hij is bovendien, ondanks het feit dat hij ergens in de verste verte verwant
is aan de Hollandse Raadspensionaris Jan de Witt, door-en-door Brits. Zijn relaas
tintelt van lichte en milde ironie. Vooral in zijn beschrijving van de mensen met wie
hij te doen kreeg, komt dit prachtig naar voren. Dit maakt zijn boek tot een genot
om te lezen. Het gaat over vele ernstige zaken, waarbij het welzijn van de wereld op
het spel stond, maar door die kostelijke ironie maakt hij het allemaal licht verteerbaar
en weet hij afstand te scheppen tegenover de problemen, die zijn weg kruisten.
Ongetwijfeld een belangrijk boek.
Hans Hermans
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Politiek
Blok, Joh., e.a. - Bommen voor brood. - Wereldvenster, Baarn, 1972, 48 pp., f
3,90. Gruijters, Hans en Frank Backer - Nixon / McGovern? - (feiten achter
feiten), Prisma, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 96 pp., f 3,-, BF. 49.
Meerssche, Paul van de - Europa morgen: integratie en desintegratie. Davidsfonds, Leuven, 1972, 295 pp., BF. 90.

L.C. Biegel
Minderheden in het Midden-Oosten
Hun betekenis als politieke factor in de Arabische wereld
Van Loghum Slaterus, Deventer, 1972, 344 pp., f 32,50.
De kennis van het Midden-Oosten heeft zich in Nederland lang beperkt tot de kennis
van het doorgangskanaal naar het vroegere Nederlands-Indië. Wanneer er dan ook
een boek verschijnt dat over dit Oosten handelt, moet er eerst veel plaats ingeruimd
worden aan aardrijkskunde en geschiedenis. De naam Midden-Oosten is een
verwarrende titel, die gesmeed werd in de Tweede Wereldoorlog; in feite beperkt S.
zijn studie tot de minderheden van het Nabije Oosten of de z.g. vruchtbare halve
maan, Libanon, Syrië en Irak, maar deze laatste, lyrische naam is weinig ingeburgerd.
Elk der besproken landen bezit zo'n tiental of meer minderheden die onderling radikaal
verschillen; zo zijn er die dezelfde religie als de meerderheid hebben zoals de Druzen
in Noord-Irak, maar ook niet-orthodoxe mohammedanen zoals de grote groep der
Sjiïeten; diverse christen-groeperingen, maar ook dat merkwaardige volkje der Druzen
in Libanon, terwijl in Syrië de minderheid der Alawieten praktisch de lakens uitdeelt.
Maken land- en volkenkunde van het Nabije Oosten dit gebied al een beetje wazig,
de mist wordt nog dieper door het bestaan van al deze minderheden, die in de diverse
staten tamelijk zelfstandig opereren. Zij kunnen bogen op een respectabele traditie,
die ouder is dan de Islam, tegenover wie zij zich nu gesteld zien als tegenover een
grote meerderheid die ver over de landsgrenzen heenreikt. In de Islam was aan
sommige minderheden, de joden en de christenen, een welomschreven, inferieure
plaats toegedacht die eeuwenlang heeft gefungeerd. Toegegeven moet worden dat
deze plaats voor de joden in de praktijk gunstiger is gebleken dan die door de eeuwen
heen in het christelijke Europa. In het post-Turkse, z.g. democratische bestel voelen
de minderheden er weinig voor naar een ondergeschikte positie terug te keren.
Op pp. 30-31 vermeldt S. de percentages der minderheden, maar hecht er zeer
terecht niet veel waarde aan, niet alleen omdat de herkomst der cijfers twijfelachtig
is, maar ook omdat de getallen alléén volstrekt niet de politieke kracht weerspiegelen
waarover de minderheden dikwijls, door een grotere mate van culturele rijpheid,
beschikken. De thesis immers die S. voorstaat, is dat de minderheden met vaak grote
behendigheid een beslissende rol spelen in hun land, zodat kennis van de minderheden
een onvoorwaardelijke eis wordt om enig begrip te krijgen van het politiek gedrag
der Arabische landen. Dit blijkt zonneklaar uit het voorbeeld van de juni-oorlog
tussen Israël en de Arabische landen. S. schrijft deze oorlog op overtuigende manier
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toe aan de lichtzinige houding van de toenmaals regerende Baath-partij in Syrië,
welke houding op zijn beurt weer verklaarbaar wordt door te letten op de minderheden
waartoe de machthebbers behoorden en de politieke koorddanserij waartoe de
desbetreffende minderheid in staat was.
Men moet er even aan wennen dat in de minderheid politieke eigenheid en
religieuze gezindheid elkaar dikwijls volledig dekken. Trouwens ook in de orthodoxe
moskee gaat het niet zelden zuiver politiek toe. Een uitzondering vormt het citaat
van de irenisch gezinde, later bisschop geworden Edelby uit 1953. Het is geen toeval
dat deze Edelby een grieks-katholiek is, omdat deze bevolkingsgroep al van oudsher
verspreid was over de diverse landen van de Levant en dus al vroeger geleerd had
universeler te denken. Zulke uitspraken zijn echter uitzonderlijk; het gaat tenslotte
veelal om het eigen hachje. Maar bij het redden van zijn hachje kan de underdog
rekenen op onze sympathie.
Een uitstekend werk, waarvan de degelijkheid verankerd ligt in 50 pagina's noten
en meer dan 600 literatuurverwijzingen.
J. de Wit
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Dr. Theodor Ebert
Geweldloze opstand
Alternatief voor burgeroorlog
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971, 232 pp., f 14,75.
Het geweldloos verzet, zo als het werd gepredikt en in praktijk gebracht door Gandhi
en Martin Luther King, is juist bij degenen die het eigenlijk sterk zou moeten
aanspreken, de contesterende jongeren, in diskrediet geraakt. Overschaduwd als het
ware door de aantrekkelijke directheid van de guerilla-oorlog en de althans
ogenschijnlijke successen daarvan. Steeds meer beschouwen oppositiegroepen die
de strijd tegen heersende systemen willen aanbinden, het gebruik van geweld als een
bewijs van de ernst en de vastberadenheid waarmee zij die strijd willen voeren en
van de weeromstuit brandmerken zij degenen die het geweldloos verzet aanhangen,
als verraders aan de zaak van de revolutie. Als mensen die het op een akkoordje
gooien met de gevestigde machten, die dus in hun hart eigenlijk geen echte
revolutionairen zijn en in feite ook niets bereiken.
Hiertegen komt dit voortreffelijke boek in verzet.
De auteur, die nauwkeurig het verloop zowel van de guerilla als van geweldloze
verzetsacties heeft bestudeerd en aan enkele van deze laatste ook zelf heeft
deelgenomen, tracht aan te tonen:
- ten eerste, dat het gewelddadig verzet in welke vorm dan ook in de regel tot
resultaten leidt die maatschappijkritisch gezien minstens even erg zijn als de
gevestigde orde die men met dit verzet wenste te bestrijden;
- ten tweede, dat het geweldloos verzet, mits naar de juiste regels opgezet, geen
liefhebberij is van een paar ethisch aangeblazen slappelingen, maar wel degelijk op
eigen beginselen steunt, die in wezen verwant zijn aan het marxistisch-leninistisch
denken dat aan de theorie van het gewelddadig verzet ten grondslag ligt;
- en ten derde, dat die geweldloze actie, dáár waar zij consequent en gesteund door
een rotsvast geloof in een recht van hogere orde en een vastberaden wil om in vrijheid
naar eigen geweten te handelen, in vele gevallen de geweldloze maatschappij, waar
ook de guerillastrijders heen willen, dichter benadert dan zij.
Ebert heeft daarmee een werk geleverd, dat niet alleen in bewogenheid de evenknie
mag heten van Guevara's boekje over de guerillaoorlog maar bovendien dit boekje
ver overtreft in kennis van zaken, in studieuze ondergrond.
De Werkgroep 2000 heeft met het opnemen van dit boek in haar serie
‘Voorberichten’ een uitstekende greep gedaan.
Hans Hermans

Wijsbegeerte
Dr. Mr. H.A.H, van Till-d'Aulnis de Bourrouill
Vrije Abortus, nu reeds mogelijk?
Kluwer, Deventer, 1972, 78 pp., f 5,90.
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De brochure van Dr. Mr. A.H.A. van Till-d'Aulnis de Bourrouil is een poging om
op de valreep - d.w.z. nu we binnen afzienbare tijd een wetswijziging kunnen
verwachten op de wet betreffende de vruchtafdrijving - enkele nieuwe gezichtspunten
aan te voeren in de discussie over de grenzen waarbinnen abortus wettelijk toelaatbaar
geacht kan worden. De schrijfster is geen voorstandster van een uitbreiding van de
mogelijkheden tot abortus in de richting van de zogenaamde sociale indicatie, maar
zij meent dat er duidelijke aanknopingspunten te vinden zijn in het strafrecht om vast
te stellen waar menselijk leven begint, namelijk bij analoge overwegingen voor het
vaststellen van het einde van menselijk leven. Daarover heeft zij reeds in 1970 een
dissertatie gepubliceerd (medisch-juridische aspecten van het einde van het menselijke
leven). Bovendien heeft zij meegewerkt aan het rapport van de Commissie
Orgaantransplantatie van het Nederlandse Rode Kruis (1971).
De algemene opvatting zowel van de medicus als van de ethicus is, dat het
menselijke leven eindigt bij de hersendood. Omgekeerd zou men dan kunnen zeggen:
er is maar sprake van menselijk leven als er enige psychische functie aanwezig is,
ofwel: een bepaalde structurele ontwikkelingsgraad van de embryonale hersenen is
vereist. Het gaat er nu om het tijdstip X te bepalen, waarop de ontwikkelingsgang
van de bevruchte eicel tot mens zover is gevorderd, dat het punt is bereikt, waarop
enig psychisch functioneren mogelijk is en waarop daarom de levende eenheid een
psychosomatisch karakter krijgt. Vanuit deze gedachtengang pleit de auteur dan ook
voor een strafrechtdefinitie van te beschermen menselijk leven zowel naar het einde
als naar het begin.
Haar pleidooi is zeer oprecht en de argumentatie zeer helder en eenvoudig. Althans
naar strekking, want de opzet en de formulering van de argumenten is wat haastig
en de schrijfster valt nogal eens in herhalingen.
De helderheid van het betoog doet in eerste instantie bij de lezer de neiging
opkomen om te denken, dat Dr. van Till het ei van Columbus heeft gevonden, als
we deze
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uitdrukking in dit verband mogen gebruiken. Maar vervolgens bekroop de recensent
toch enige twijfel of het werkelijk zo eenvoudig is gesteld. Verdergaande reflectie
op de stellingen van de schrijfster doet vermoeden dat de term menselijk leven te
eenvoudig wordt bepaald, te eenzijdig ook vanuit de biologie, de neurologie en de
neurofysiologie. Maar daar ligt nu juist het cruciale probleem: de term menselijk
leven is blijkbaar aan zinswendingen onderhevig en kan niet eens en voor goed
worden vastgesteld. Bovendien geloof ik niet dat we op een eenduidige manier kunnen
spreken over begin en einde van het menselijke leven. Het eindigende leven is aan
het eind of nagenoeg aan het eind van zijn mogelijkheden, het beginnende leven staat
nog voor de ontplooiing van al zijn mogelijkheden, ook die welke niet door ons
kunnen worden voorzien en bedacht. En dat maakt naar mijn overtuiging een groot
verschil.
De brochure van mevrouw van Till is dan ook eenzijdig, maar door die
eenzijdigheid drukt zij ons op de kern van het probleem waarmee wij in onze
samenleving worstelen, het probleem namelijk in hoeverre het antropologisch mogelijk
en zedelijk toelaatbaar is beslissingen te nemen over de inhoud van menselijk leven.
En vervolgens: de brochure brengt ons tot de vraag of wij op dit moment niet bezig
zijn om aan het begrip menselijk leven die inhoud te geven welke onze invullingen
in onze cultuur fixeren, en daarom minder mogelijkheden laten voor betekenissen
die wij niet zien of niet bereid zijn om te zien. In zoverre heeft deze brochure een
nuttige functie.
A.J. Leijen

Cas Eijsbouts en Corn. Verhoeven
Zakelijkheid en ethiek
Ambo, Bilthoven, 1971, 95 pp., f 7,50.
Com. Verhoeven
Het leedwezen. Beschouwingen over troost en verdriet, leven en dood
Ambo, Bilthoven, 1971, 108 pp., f 8,90.
De waarde van het eerste boekje is vooral gelegen in de wijsgerige analyses van Dr.
C. Verhoeven (pp. 21-95). Het is een scherpzinnig betoog dat uitmondt in de stelling
van p. 95: ‘de ethische betekenis van het werk bestaat niet naast en ondanks, achter
en behalve zijn zakelijk en technisch karakter, maar is daarmee gelijktijdig en identiek.
Het ethos van het management is niet een nobel surplus, maar het doelmatige en
daardoor winstgevende werk zelf, waardoor een behoefte bevredigd en een nood
gelenigd wordt’. De ethiek van de zakelijkheid ligt binnen de zakelijkheid zelf, zoals
trouwens geldt voor ieder ander terrein van menselijk handelen. Men zal dus geneigd
zijn de stelling van de auteur te onderschrijven. Toch aarzelt men hem geheel en al
gelijk te geven. Wordt het begrip zakelijkheid niet wat overtrokken, zodat het in zich
waarde-aspecten bevat die volgens het normale spraakgebruik daarin niet liggen
opgesloten? Aspecten als eerbied en trouw komen niet aan bod. Dit is nog niet zo
bezwaarlijk zolang de schr. zich beperkt tot bedrijfssituaties, maar hij tracht ook
andere terreinen te bestrijken, o.a. de opvoeding. En dan komt men m.i. met het
begrip zakelijkheid niet klaar, hoezeer men dit begrip ook poogt uit te rekken. Het
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is en blijft een scherpzinnig betoog, dikwijls verrassend helder en ‘ter zake’, maar
nogal abstract. Men zou graag een en ander concreet getoetst zien aan het praktisch
handelen. Jammer dat de mede-auteur Ir. C. Eijsbouts deze kans gemist heeft in zijn
inleidend hfdst. ‘Over management’ (pp. 9-20), want zijn betoog hangt op geen
enkele wijze samen met de wijsgerige analyses van Dr. Verhoeven.
Het tweede boekje, geheel van de hand van Dr. Verhoeven, bundelt vijf essays
reeds elders gepubliceerd en hoeft daarom niet verder besproken te worden.
A. van Kol

Lewis White Beck, Ed.
Proceedings of the Third International Kant Congress
D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1972, 718 pp., f 160,-.
Doordat praktisch iedere richting die wij nu in de filosofie kennen, op bepaalde
punten, met name wat betreft het synthetisch oordeel apriori, tot een uiteenzetting
met Kant komt, blijft een verslag over een Kant-congres altijd leerrijk. Belangwekkend
zijn ook de uiteenzettingen over de verhouding tussen het denken van Hume,
aartsvader van de moderne anglo-amerikaanse filosofie, en Kant.
Wat we missen is een verdere uitwerking van de door Stegmüller begonnen studie
over de ‘nog-begrijpelijkheid’ van Kant. Kants begrippen dekken de onze niet meer,
zijn veelal veel ruimer en in enkele gevallen nauwer. Dat is een punt waarmee steeds
bij het Kant-lezen rekening moet worden gehouden. Men moet hem lezen met het
begrippenapparaat van de late Verlichting in het hoofd. De referenten op dit congres
hebben hem als moderne mensen gelezen. Merkwaardig zijn enige statische
beschouwingen over de Kant-index in het derde deel van het boek.
C.J. Boschheurne
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Theologie
Breit, Herbert und Klaus-Dieter Nörenberg - Religionskritik als theologische
Heraus- forderung. - Chr. Kaiser Verlag, München, 1972, 140 pp., DM. 12,50.
Brunner, August - Der Schrift über die Grenzen. Wesen - Sinn der Mystik. Echter Verlag, Würburg, 1972, 292 pp., DM. 29,-.
Dammann, Ernst - Grundriss der Religionsgeschichte. - Kohlhammer, Stuttgart,
1972, 128 pp., DM. 14,-.
Günneweg, Antonius - Geschichte Israels bis Bar Kochba. - Kohlhammer,
Stuttgart, 1972, 198 pp., DM. 17,-.
Quispel, Prof. Dr. G. - Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden. - Elsevier,
Amsterdam/Brussel, 1971, 142 pp..
Pesch, Otto Hermann - Gottes Ja und Amen. - Matthias Grünewald, Mainz,
1972, 115 pp., DM. 10,-.
Ruler, Prof. Dr. A.A. van - Theologisch Werk V. - Callenbach, Nijkerk, 1972,
213 pp., f. 24,50.

Dorothee Sölle
Politieke Theologie.
Discussie met Rudolf Bultmann
(Oekumene), Bosch & Keuning, Baarn, 1972, 96 pp., f 7,50, BF. 125.
Laat ik maar meteen eerlijk toegeven, dat ik nu niet bepaald weg ben van de
publikaties van Mevr. Sölle. In dit boekje gaat ze in gesprek met de grote Duitse
theoloog Rudolf Bultmann. Zij kan zich aansluiten bij diens historisch-kritisch denken;
maar zij haakt af bij de ‘existentiale Interpretation’, waarin Bultmann de boodschap
van de Schrift wil actualiseren. En nu moet ik toch weer eerlijk zijn: daarin heeft ze
het gelijk aan haar kant. Hier is Bultmann in feite ‘lutherser’ dan de grote reformator
Luther zelf. Hij ziet alleen de individueel-persoonlijke beslissing, waarvoor de
boodschap van het Evangelie de mens plaatst, maar denkt te weinig aan de sociale
implicaties die het aanvaarden van het Evangelie inhoudt. Dit nu is juist wat Mevr.
Sölle in haar opvatting van ‘politieke theologie’ wil aanvullen. Maar of het onvervalste
Evangelie intact blijft in de wijze waarop zij haar politieke theologie voordraagt,
lijkt een andere vraag. Alia, de lezer moet daar zelf maar een oordeel over trachten
te vormen. Als gesprek met Rudolf Bultmann lijkt mij dit boekje toch wel geslaagd.
S. Trooster

A.A. van Ruler
Theologisch Werk. Deel IV
Callenbach, Nijkerk, 1972, 200 pp., f 24,50, bij intekening f 22,-.
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Deze bundel bevat wederom opstellen, voordrachten en studies uit die sectoren der
theologie welke immer de bijzondere belangstelling van Van Ruler hadden:
dogmatiek, innerlijk leven en de politieke houding. Dit deel omvat 13 bijdragen: de
oudste uit 1946, enkele uit de vijftiger jaren en de meeste uit latere tijd. Na de
bespreking van de voorgaande delen in Streven 23, juli 1970, p. 1081, Streven 24,
okt. 1971, p. 100 en Streven, 25, juli 1972, p. 1052, valt aan de daarin reeds
uitgesproken waardering niets meer toe te voegen. Van Ruler geeft vaak
oorspronkelijke benaderingen en verwoordingen vanuit een kennis van zaken die
bijzonder ruim is en met een resonantie van persoonlijk geloofsleven welke inspireert.
Bij het voortgaan van deze publikatie gaat men zich wel afvragen of meer
systematische ordening hetzij naar onderwerp hetzij naar jaartal van de oorspronkelijke
uitgave niet te bevoorkeuren ware geweest.
J.F. Lescrauwaet

Alfons Auer
Autonome Moral und christlicher Glaube
Patmos-Verlag, Düsseldorf, 1971, 204 pp., DM. 19,80.
De kwestie die de Tübinger moraaltheoloog Alfons Auer in zijn jongste boek
behandelt, is van fundamenteel belang voor de positie van de moraaltheologie. Zijn
betoog verloopt in drie fasen. De mens is zelf in staat zijn zedelijke normen op te
bouwen: de ethiek is autonoom, zoals iedere wetenschap die zich met de aardse
werkelijkheid bezighoudt. Zedelijke normen ontlenen wij niet aan de openbaring:
de H. Schrift voegt geen nieuwe ethische normen toe aan het ‘Weltethos’ maar neemt
dit op, niet zonder kritiek, in het geheel van de openbaring. Vanuit deze stellingname,
die de schr. in het eerste en tweede hfdst. uitvoerig verantwoordt, rijst de vraag naar
de competentie van kerkelijk leergezag en moraaltheologie inzake het ‘Weltethos’,
en daarover handelt het derde hfdst..
Het is goed en degelijk werk, rijkelijk gedocumenteerd met Duitse en andere
literatuur, ietwat overladen met citaten en verwijzingen; een werk dat zeker geen
revolutionaire strekking heeft, zodat het, in deze tijd van secularisatie, als geheel de
instemming van vele vakgenoten zal verwerven. Uiteindelijk gaat de kwestie om het
chris-
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telijk eigene (het christelijk ‘proprium’) van het zedelijke, om de vraag die op p. 173
aldus geformuleerd wordt: ‘Wie verhält sich nun näherhin die Autonomie des
Sittlichen zu ihrem Ermöglichungsgrund, der im Proprium des christlichen Kerygmas
artikuliert ist?’. Het is in de hedendaagse moraaltheologie een omstreden vraag,
waarop ook Auer geen antwoord geven kan dat iedereen tenvolle zal bevredigen. Hij
gaat de verschillende antwoorden na, geeft de voorkeur aan de zienswijze die hij
aldus samenvat: ‘Das christliche Proprium des Sittlichen liegt also nicht in neuen,
nur dem Gläubigen zugänglichen Verhaltensnormen, sondern in der Integrierung des
natürlich-sittlichen (autonomen) Handelns in den Vollzug seiner religiösen
Verbundenheit mit Gott’ (p. 178), maar laat ons toch in het ongewisse als wij vragen
wat dit ‘proprium’ inhoudelijk betekent voor de ethiek. Hij betoogt bij herhaling dat
dit ‘proprium’ niet bestaat in nieuwe ethische normen, maar onderzoekt niet de
mogelijkheid of de christelijke context, de christelijke horizon, de christelijke
zingeving - of hoe men het ook noemen wil - de autonome ethiek ook inhoudelijk
niet beïnvloedt: niet door nieuwe ethische normen te leveren, maar toch tot een
stellingname te brengen die vanuit de autonome ethiek niet zonder meer volgt. Als
men dit aanvaardt, zou men ook aan kerkelijk leergezag en moraaltheologie een
ruimere competentie toekennen dan schr. doet. Maar goed, men mag een auteur niet
overvragen: zijn werk is waardevol, ook al blijft het vóór de laatste vraag staan.
A. van Kol

Hans Freiherr von Campenhausen
La Formation de la Bible chrétienne
(Coll. Le Monde de la Bible)
Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1971, 309 pp..
Deze in 1968 in het Duits verschenen geschiedenis van de christelijke canon wil ons
niet uitleggen hoe de onderscheiden boeken van het (Oude en) Nieuwe Testament
hun plaats vonden in de canon van de Kerk. Het is allereerst een stuk geschiedenis
van de vroege Kerk, waarbij wordt aangetoond welke invloeden (van binnen en van
buiten) de geleidelijke vorming of remming van de canon als zodanig hebben bepaald.
S. besteedt een eerste deel van zijn werk aan de overname van de oudtestamentische
canon door de jonge Kerk; een tweede deel schetst het ontstaan van de canon van
het Nieuwe Testament, terwijl een laatste hoofdstuk ons een blik gunt in de
theologische situatie van de Kerk in de derde eeuw, tijdstip waarop de canon in feite
reeds aanvaard is. Dat men bij het verschijnen van de Duitse uitgave heeft gewaagd
van een ‘referentiewerk’, moge pleiten voor de degelijkheid van dit werk en zijn
ruime verspreiding onder theologen bevorderen.
J. de Gendt

Godsdienst
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Berger, Dr. W.J.e.a. - Wat doen we met ons geloof? - Ambo, Bilthoven, 1972,
55 pp., f 3,75.
Flesseman-Van Leer, Dr. E. - Geloven vandaag. - Callenbach, Nijkerk, 1972,
197 pp., f 15,90.
Gollwitzer, Helmut - Erfahrungen mit Weihnachten. - Chr. Kaiser Verlag,
München, 1972, 85 pp., DM. 5,80.
Hulp aan de bijbellezer. - Ned. Bijbel Genootschap, Amsterdam, 19726, 96 pp.,
f 2,50. Ik-zal-er-zijn-voor-U. Trouwen. - Katholieke Bijbelstichting, Boxtel,
1972, 76 pp., f 3,90.
Rad, Gerhard von - Predigten. - Chr. Kaiser Verlag, München, 1972, 167 pp.,
DM. 18,50.

Dr. C. van Boekel en Fr. A. Vinken
Pleidooi voor een dwaasheid, een positief-kritische reactie op Humanae
Vitae
Drukk. en Uitg. MSC, Tilburg, 1971, 112 pp., f 8,50.
De auteurs, de één pastor en de ander biologieleraar, hebben drie zomervakanties
doorgebracht in de Alpen en deze vrije tijd gebruikt om samen van gedachten te
wisselen over Humanae Vitae. Het resultaat is dit boekje dat zeker goede gedachten
bevat, vooral in het eerste hfdst. (pp. 11-32: De concrete verschijningsvorm van de
liefde in het huwelijk), dat ook behoorlijk gedocumenteerd is, maar toch ook sporen
van vakantiewerk vertoont. In het derde hfdst. gaan zij op de bezwaren in die tegen
Humanae Vitae aangevoerd zijn. Er zijn, kort na het verschijnen van de encycliek,
wel wat ongelukkige woorden gevallen, vooral bij de tegenstanders, maar het wordt
een beetje griezelig als in dit verband een citaat aangehaald wordt uit Hitlers Mein
Kampf, met als commentaar: ‘Juist dit, wat Hitler hier aanbeveelt, is in ons land (en
elders) gebeurd’ (p. 75 - zie ook p. 78). De auteurs vonden geen uitgever bereid het
boek-
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je te publiceren, omdat men er geen brood in zag tegen de stroom van de publieke
opinie op te tornen (p. 7). Zij hebben toen het risico zelf genomen.
A. van Kol

H.M. Enomiya Lassalle
Inleiding tot de zenmeditatie
Praktische aanwijzingen
Ambo, Bilthoven, 1972, 110 pp., f 7,90.
De schrijver, een jezuïet, met vele jaren missie-ervaring in Japan, heeft voor zijn
eigen geestelijk leven Zen als een grote hulp ondervonden. Steeds sterker werd zijn
overtuiging dat Zen, op de juiste manier beoefend, voor iedereen, van welke
levensovertuiging ook, van groot nut kan zijn voor de innerlijke rust.
De schrijver spreekt uit eigen ervaring. Dat maakt dit boekje op een vriendelijke
wijze betrekkelijk. Tevens is hij er in geslaagd om de ernst van de Zenmeditatie te
sauveren door niet op kortstondige modegevoelens in te spelen, maar het duidelijk
voor te stellen als een methode om tot die verlichting te komen, waar men leeg wil
worden en tot een illusieloos werkelijkheidsbesef wil komen. Tenslotte is het een
voordeel dat deze studie een aantal zeer praktische wenken bevat voor de
Zenmeditatie, die overigens ook van toepassing zijn voor anders georiënteerd
geestelijk leven.
Nuttig boekje, ook voor de praktijk, waarin men kan lezen hoe men zo leeg kan
worden, dat de belangstelling voor Zenmeditatie geen remplaçant wordt voor de
noodzakelijke innerlijke leegheid. Om die reden vormt deze kleine praktische studie
een goed prolegomenon op een ernstig genomen gebedsleven.
G. Wilkens

Drs. R.H. Wissink
De Bijbel op school, ja - maar hóe?
Kok, Kampen, 1972, 91 pp., f 6,90.
De auteur, docent aan de Pedagogische Akademie en wetenschappelijk
hoofdmedewerker aan de Rijksuniversiteit te Groningen, maakt in dit cahier duidelijk
dat hij de Bijbel in het onderwijs centraal wil stellen. Doel van het
godsdienstonderwijs is zijns inziens: het leveren van een fundamentele bijdrage aan
de menswording van de kinderen door hen te confronteren met de Bijbel (pp. 35-36).
Hij meent dat ‘speciaal in het onderwijs het zinvol is de ménselijke kant van de Bijbel
aan de kinderen goed te laten zien’ (p. 11). De leerlingen moet duidelijk gemaakt
worden dat de Schrift niet rechtstreeks uit de hemel is komen vallen en geen
receptenboek is voor alles, maar dat dit boek zijn ontstaan heeft gevonden in het hart
van gelovige mensen. Om het kind een juist beeld van de Bijbel te geven is het
noodzakelijk dat niet telkens hetzelfde behandeld wordt; hoe vaak moet een kind
(vanaf de kleuterschool tot en met het eindexamen) niet dezelfde verhalen horen?
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Wissink pleit voor een zgn. longitudinaal leerplan (= op lange termijn) dat
geprogrammeerd is van kleuterschool tot en met het voortgezet onderwijs. De
argumenten die hij hiervoor gebruikt, zijn de moeite van het overwegen waard; of
ze organisatorisch ook te verwezenlijken zijn, is een tweede. Zeer de moeite waard!
P. Beentjes

J.C. de Moor
New Year with Canaanites and Israelities
(Kamper Cahiers 21 en 22), Kok, Kampen, 1972, 31 en 35 pp., per deel f
5,50.
Rond het begin van deze eeuw ontstaat er tussen de bijbelgeleerden een discussie of
er in het O.T. sprake is van een zgn. Nieuwjaarsfeest. Eén groep beweert dat het
Loofhuttenfeest - het grote oogstfeest van de Joden - een Nieuwjaarsfeest is, waarbij
de koning opnieuw voor een jaar de troon besteeg. Een andere groep geleerden
bestrijdt deze theorie.
De problematiek werd verscherpt toen men in 1929 begon met opgravingen in het
Syrische Ugarit (Ras-Shamra), een stad die in het zeer verre verleden van grote
betekenis is geweest voor de Oosterse wereld. Teksten die men daar vond, zijn voor
de kennis van godsdienst en oudheid van het O.T. van groot belang. Woorden waarvan
de hebreeuwse betekenis tot dan toe onbekend was, konden nu opeens met vrij grote
zekerheid worden vertaald.
De auteur van dit cahier - op en top kenner van de Ugaritische wereld - poogt aan
te tonen dat Israël het Ugaritische Nieuwjaarsfeest (een oogstfeest in de herfst
waarbijde vruchtbaarheid, de wijn, dood en leven en de koning een grote rol speelden)
heeft overgenomen en op enkele punten heeft aangepast aan zijn godsdienst. Met
name in de Psalmen zouden veel gegevens over deze theorie te vinden zijn. Maar
ook hierover bestaat in vakkringen grote onenigheid.
Tijdens het lezen van dit boek heeft men met zoveel hypothesen te maken, dat het
de vraag blijft of de conclusie van De Moor gewettigd is. Voor degenen die in deze
problematiek zijn geïnteresseerd, bieden deze twee boekjes (waarvan het tweede
deeltje geheel met teksten uit Ugarit gevuld is) een uitstekende inleiding.
P. Beentjes
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Walter van den Broeck
In beslag genomen
Paris-Manteau, Amsterdam-Brussel, 1972, 142 pp., BF. 155.
Sommige seksmoppen laten door hun pijnlijk nauwkeurige beschrijving van de
anatomische details niet de minste ruimte meer over aan de verbeelding en kunnen
derhalve geen glimlach meer wekken maar hooguit een bevestigend knikken: ‘Zo
gaat het er inderdaad aan toe!’
Dit boek, waarin de auteur een karikatuur maakt van de personen die in België
met de censuur ‘begaan’ zijn, wekt dezelfde indruk. Het geheel is zo doorzichtig en
de slap-stick zo sappig en gortig dat men eraan gaat twijfelen of de reële
censuurproblematiek door een dergelijk schrijfsel wel gediend wordt. Weliswaar
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herinneren een paar passages in het boek aan schrijvers eigen spirituele ‘Lang
weekend’ of aan Ruyslincks ‘Karakoliërs’, maar in zijn geheel genomen is ‘In beslag
genomen’ niet de moeite waard om er zijn aandacht door in beslag te laten nemen.
‘Humor ist wenn man trotzdem lacht’ schreef Jean Paul, mij is het trotzdem niet
gelukt.
J. Gerits

Rose Gronon
Venetiaanse herfst
De Clauwaert, Leuven, 1971, 63 pp., BF. 50.
Rose Gronon
Verzamelde novellen
De Clauwaert, Leuven, 1971, 473 pp., BF. 295.
In het eerste bedrijf van ‘Romeo and Juliet’ zegt Mercutio, de vriend van Romeo die
door een Capulet neergestoken zal worden: ‘True, I talk of dreams, which are the
children of an idle brain, begot of nothing but vain fantasy’. In deze woorden nu ligt
ook de essentie vervat van Gronons laatste novelle: ‘Venetiaanse herfst’. Hierin
wordt op geraffineerde wijze de dood, die schaduwloper van de mens, ten tonele
gebracht vermomd als een jongeman, Mercutio genaamd. Voor de oude vrouw, die
na de dood van haar man eindelijk haar geestelijke en fysieke vrijheid in de ruimste
zin herwonnen heeft, is hij de gids door Rome en de lang verwachte in Venetië.
Ofschoon de identificatie van Mercutio met de Dood pas op de laatste bladzijde
neergeschreven staat, geschiedt ze voor de lezer al op p. 8 waar Mercutio beschreven
wordt als een man met vingers, kil als brons, zonder naam en zo oud als de wereld.
Deze te duidelijke toespeling heft de spanning van in het begin op en is m.i. een zwak
punt in deze subtiele novelle.
In ‘Venetiaanse herfst’ treffen we weer de hunkering aan naar vrijheid en het
verlangen om te ontsnappen aan de beknelling van zedelijke, maatschappelijke,
familiale banden, die we ook in andere novellen van Rose Gronon, thans in een
verzamelbundel uitgegeven door De Clauwaert, weervinden. Zowel in de historische
verbeeldingen als in
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de zich in een recent verleden afspelende novellen, tracht de schrijfster antwoorden
te formuleren op altijd weerkerende vragen als: Wat is liefhebben en in hoeverre is
een bepaalde liefde authentiek? Waarom verloopt een mensenleven zo grillig, altijd
anders dan het had moeten verlopen? Beperkt in thematiek, maar begaafd met een
genuanceerd taalgebruik, evoceert Rose Gronon in haar novellen vooral de pijn van
het onvervulde en de duistere kracht van de vreemde, meestal trieste banden van het
bloed, die voor een mensenleven zo determinerend kunnen zijn. Terecht heeft de
schrijfster hiermee een grote reputatie als novelliste verworven.
J. Gerits

Michel Tournier
De Elzenkoning
Meulenhoff, Amsterdam, 1971, 414 pp., f 23,50.
Dit boek is de prix Goncourt van 1970 en de jury heeft daarmee een magistraal werk
bekroond; Michel Tournier biedt ons een zeer knappe en uiterst boeiende roman.
De franse titel, ‘Le Roi des Aulnes’, betekent ‘Elzenkoning’, maar verwijst naar
Goethes gedicht ‘Erlkönig’, dat ‘Elfenkoning’ betekent. En met het gedicht van
Goethe is ook de sleutel van dit boek gegeven. Abel Tiffauges, de hoofdpersoon,
verenigt in zich enerzijds de vader te paard die het kind tegen de angstaanjagende
sprookjeskoning wil beschermen, en anderzijds de elfenkoning die het kind tot zijn
prooi maakt. Van jongsafaan is Tiffauges geobsedeerd door ‘jeugdig vlees’. Hij tracht
dat te vangen in beeld (foto's) en geluid (bandopnamen). Aan het begin van de oorlog
van 1940 krijgt hij als dienstplichtige de opdracht postduiven te recruteren. Hij viert
zijn hartstocht naar warm, zacht vlees uit door de duiven op hun waarde te schatten
met zijn gevoelige, sensuele handen. Als krijgsgevangene belandt hij in Oost-Pruisen
en wordt handlanger van Goering en het Nazi-regime om als opvoeder van de bloem
der Duitse natie zijn ‘vraatzucht’ naar jong vlees de vrije loop te laten. Met zijn
gevoel voor het jeugdige lichaam weet hij feilloos de rasechte jonge Ariërs op te
sporen. Wanneer de Russen Oost-Pruisen bevrijden, vlucht hij weg te paard met de
uit het concentratiekamp ontsnapte Ephraïm, een joodse jongen, en komt om in een
moerassig elzenbos.
Eigenlijk speelt het hele boek zich af in ‘la nuit des temps’, de duistere nacht van
het verleden, waar wij allen terugkeren tot het primitieve mens-zijn: de jacht wordt
in Tiffauges' eenheid met de natuur; het opsporen van jonge Duitsers door Tiffauges
krijgt een priesterlijk karakter; het historisch gebouw dat Tournier optrekt van de
tweede wereldoorlog, staat gegrondvest op de oerkrachten die deze oorlog
ontketenden, de historie wordt meta-historie; de vraatzucht van Tiffauges en zijn
tederheid, die lijnrecht staan tegenover de vraatzucht van de Nazi's, krijgen een
religieuze diepte. De fijngevoelige sensualiteit van Tiffauges heeft niets te maken
met pedofilie, maar wordt van goddelijke tederheid. Zo verheft zich in dit machtige
epos de hoofdpersoon tot symbool voor diepe menselijkheid: engel en beest dooreen;
gedreven door het noodlot en richtinggevend aan de feiten; teder en vraatzuchtig;
vader en moeder; pijnigend en genezend.
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De vertaling in het Nederlands is redelijk goed. De vertaalster had geen
gemakkelijke opdracht, omdat de taal van Tournier niet alleen zeer beeldend is, maar
ook omdat hij veel voor het Frans nieuwe en vreemde of weinig bekende woorden
gebruikt. Over het algemeen laat de vertaling zich goed lezen en werkt niet storend,
behoudens een enkele minder correcte of onhandige weergave.
Wie een van de boeiendste en diepzinnigste, tegelijk toegankelijke romans uit de
Franse romanproduktie der laatste jaren wil lezen, mag deze roman zeker niet
overslaan.
H. Boex

Günter Albrecht und Günther Dahlke, Hrsg.
Internationale Bibliographie zur Geschichte der deutschen Literatur von
den Anfängen bis zur Gegenwart
Volk und Wissen, Berlin(-Ost), 1971, 1031 pp..
Verrassend vlug na het verschijnen van het eerste deel (Streven, okt. 1971, p. 106),
ligt reeds het tweede deel klaar. Het bevat de algemene bibliografie en de individuele
bibliografie van de literatuur in de Duitstalige landen voor de periodes 1789-1830
en 1830-'90, en de algemene bibliografie van de Duitse literatuur van de 20e eeuw.
Uiteraard zijn de aanvangscategorieën ook hier vertegenwoordigd, georganiseerd in
ideologische, esthetische, literatuurtheoretische, literairhistorische en
literairsociologische corpora. Met name valt veel nadruk op de affirmatie van de
continuïteit van de socialistische Duitse literatuur, van de proletarisch-revolutionaire
start tot de huidige D.D.R.-literatuur. Ook voor niet-marxisten biedt deze verkenning
nieuwe aspecten; de
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aandacht voor de Trivialliteratuur kan deze proletarische tendensen niet
veronachtzamen en bovendien is hier veel werk opgenomen dat in de D.D.R.
beperkt-raadpleegbaar blijft omdat het in de partij-academische
onderzoekingsinstituten wordt samengesteld.
C. Tindemans

Peter Härtling, Hrsg.
Leporello fallt aus der Rolle
Zeitgenössische Autoren erzählen das Leben von Figuren der Weltliteratur
weiter
Fischer Verlag, Frankfurt a.M., 1971, 240 pp., DM. 22,-.
Leporello, de knecht van Don Giovanni in Mozarts opera, leest zo nu en dan zijn
meester uit een in de vorm van een harmonica opgevouwen strook papier diens
liefdesavonturen voor. Vandaar dragen harmonica-vormig gevouwen foto- of
platenalbums eveneens de naam leporello. De titel van het door Härtling uitgegeven
werk is allereerst een toespeling op de analoge, los-vaste opeenvolging der verhalen
in deze bundel. Op zich hebben ze weliswaar weinig met elkaar van doen, maar
verbonden zijn ze door één lumineus idee, dat tevens de tweede verklaring van de
titel is. Contemporaine Duitse auteurs vertellen namelijk de levensgeschiedenis van
bekende gestalten uit de wereldliteratuur verder, vanaf het punt waar het
oorspronkelijke werk ophoudt. Wat is er gebeurd met Leporello na Don Giovanni's
hellevaart, of met Odysseus na zijn terugkeer op Ithaca? Musils Ulrich sterft pas na
de Tweede Wereldoorlog en wel als atoomgeleerde; Luise en Ferdinand uit Schillers
Kabale und Liebe nemen geen vergif in, enz. enz.. Er komen in deze verhalen
ingenieuze vondsten voor, zoals bv. het stripverhaal over Ferdinand en Luise. Maar
toch valt het op, dat verschillende schrijvers niet echt verder vertellen. Zij leveren
niet veel meer dan een herinterpretatie van het oorspronkelijke werk of geven een
kritische beschouwing daarover. En wanneer zij wel verder vertellen, bereiken zij
vaak de levensechtheid van het origineel niet. Deze bundel is een gereed bewijs, dat
de grote werken van de wereldliteratuur op goede gronden daar eindigen waar ze
eindigen. Kortom, Härtlings bundel steunt op een leuke inval, die kenners van de
literatuur een paar genoeglijke uren kan bereiden, maar in de uitvoering heeft het
boek het niveau waarop gemikt werd, toch niet gehaald.
Th. van Oorschot

Kunst en architectuur
Scaff, Villy - La sculpture romane de la cathédrale N. Dame de Tournai. Casterman, Tournai, 1972, 296 pp. tekst, 46 pp. ill., BF. 595.
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Willy Boesiger
Le Corbusier
260 pp., 160 pl., 365 tek..
Werner Blaser
Mies van der Rohe
204 pp., 54 pl., 72 tek.
Studio Paperback, Artemis Verlag, Zürich, 1972, SF. 19,-.
Met een gezegde van Le Corbusier, dat men aan de jongeren moet denken die geen
dure boeken kunnen kopen, wordt deze nieuwe architectuurserie in paperbackvorm
op de markt gebracht. Het gaat, in een eerste reeks, om goedkope uitgaven van boeken
die reeds door het Artemis-Verlag werden uitgegeven, behalve Le Corbusier en Mies
van der Rohe, ook Neutra, Sert, Tange en Prouvé. Die uitgaven willen in de eerste
plaats informatie geven. In dit opzicht zijn de twee nu verschenen delen merkwaardig.
In een handig formaat heeft men het volledige oeuvre van Le Corbusier en Mies van
der Rohe ter beschikking. De klemtoon is daarbij niet gelegd op de mooie foto, maar
op tekeningen, plattegronden, doorsneden, schetsen, die een beter inzicht in het
beschreven gebouw kunnen geven. In de opvatting van de twee delen komt het eigen
karakter van beide figuren reeds aan bod. Het deel over Le Corbusier barst van de
ideeën, projecten en gebouwen - elke pagina is tot het laatste hoekje gevuld; dat over
Mies van der Rohe is luchtig en open, met veel wit, dat het verzorgde detail van een
tekening of een werk tot uiting laat komen.
G. Bekaert

Udo Kultermann
Kenzo Tange, Architektur und Städtebau 1946-1969
Artemis Verlag, Zürich, 1970, 304 pp., 160 pl., SF. 118,-.
Wie alle problemen waar de hedendaagse architectuur mee af te rekenen heeft een
ogenblik op zij wenst te zetten om zich te verlustigen in het grootse en zelfzekere
gebaar van de architect-tovenaar die dromen van gebouwen als het ware uit zijn
mouw schudt, moet het boek dat Kultermann over Kenzo Tange gemaakt heeft ter
hand nemen. Voor één keer komt de visie van de auteur op architectuur met zijn
onderwerp
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overeen. Toch zou de schitterende architectuur van Tange beter gediend zijn geweest
met een kritischer benadering, waarin uitgangspunten en oplossingen op reëlere
waarden dan de indrukwekkendheid worden getoetst. Dat neemt niet weg dat men
met dit boek toch over een eerste-hands-informatie - Tange werkte er zelf aan mee
- beschikt over een van de voornaamste figuren uit de naoorlogse architectuur en een
typische vertegenwoordiger van de hedendaagse Japanse architectuur. Zijn
architectonisch oeuvre wordt gebouw na gebouw, in schitterende full-page-foto's
(meestal van het exterieur) voorgesteld, met telkens een korte inleidende tekst en
ook enkele plattegronden en doorsneden naargelang dit voor de lay-out uitkomt.
Benevens de afzonderlijke gebouwen, worden ook de stedebouwkundige plannen
voor Tokyo, Skolpje en de expo van Osaka toegelicht.
G. Bekaert

Walter Aue
P.C.A. Projecte. Concepte & Actionen
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1971, DM.29,-.
Met de uitspraak van Godard, dat men duidelijke beelden moet stellen tegen
onduidelijke ideeën, zet de uitgever van dit boek, zelf een conceptuele kunstenaar,
zijn verzameling ‘projecten, concepten en acties’ van een ontelbare groep hedendaagse
kunstenaars. De duidelijke beelden die hier in de vorm van foto's, tekeningen of
teksten worden gegeven, vormen een ‘catalogus vol met nuttige gebruiksartikelen’
om de wereld waarin we leven te leren kennen en te veranderen. Men moet die
beelden echter wel kunnen zien en daar zal bij de lezers van dit boek wel de grote
moeilijkheid liggen: het is niet eenvoudig om zich in te leven in de verwarrende
veelheid van standpunten, benaderingen en stemmingen. Het boek geeft geen enkel
commentaar. Het bevat slechts informatie. Een beoordeling ervan is niet meer
mogelijk, zelfs niet wat betreft de kwaliteit en de correctheid van de informatie. Want
hierom gaat het immers niet. Het gaat om een mentaliteits-kuur waaraan men zich
wil onderwerpen. Het boek is dan ook aan te bevelen als een reflectiemethode op
onze hedendaagse levensopvattingen.
G. Bekaert

Friedhelm Lach
Der Merz Künstler Kurt Schwitters
DuMont Dokumente, Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1971, geïll.,
DM. 16,80.
Kurt Schwitters en zijn Merz Kunst wordt nog steeds en bijna exclusief vanuit de
hoek van de plastische kunsten benaderd. Men vermeldt dan wel de gedichten, romans
en toneelstukken, men laat zien hoezeer Schwitters ook in zijn schilderijen aandacht
had voor het woord en het letterbeeld, maar de literaire activiteit blijft beschouwd
worden in functie van de plastische arbeid. De eerste bedoeling van F. Lach is dit
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scheve beeld recht te trekken en, in afwachting van de volledige uitgave van het
uitgebreide literaire werk, nu reeds een beknopte analyse ervan te geven. Ook de
biografie van Schwitters wordt in functie van het literaire oeuvre herschreven.
Uitvoerige citaten van de gedichten en illustraties van de oorspronkelijke uitgaven
vullen de nauwgezette analyses van de auteur aan. Een belangrijk boek.
G. Bekaert

Konrad Pfaff
Kunst für die Zukunft
DuMont Aktuell, Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1972, 139 pp.,
geïll., DM. 16,80.
K. Pfaff begint zijn boek met heel precies zijn doelstellingen te omlijnen. Hij wil
impulsen geven om zich systematisch te bezinnen op wat kunst is, om het empirisch
onderzoek op dit domein uit te breiden, om tot een openbare discussie over politieke
wilsvorming in dit verband te komen, en tenslotte om politieke plannen en acties uit
te werken. Dat men, om deze doelstellingen te bereiken, het traditionele begrip van
de kunst als uitzonderingsverschijnsel moet verlaten, spreekt vanzelf. Met veel
enthousiasme probeert de auteur de plaats van de kunst in de hedendaagse westerse
maatschappijvorm te bepalen en haar functie te ontleden in de uitbouw van het ‘huis
voor de toekomstige bevrijde gemeenschap’. Het theoretische systeem, dat een goed
uitgangspunt kan vormen voor verder denken, stort als een kaartenhuisje in elkaar,
wanneer de auteur enkele voorbeelden van ‘geslaagde milieuvormende esthetische
informatie’ geeft. Hoewel hij het expliciet heeft tegen de ‘Kunst am Bau’, geven de
meeste voorbeelden die hij aannaait niets anders te zien.
G. Bekaert

Gerhard Bott
Das Museum der Zukunft
DuMont Aktuell, Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1970, 311 pp.,
DM. 14,80.
Wanneer men de drieënveertig bijdragen van museum-betrokkenen heeft
doorgenomen, blijft er aanvankelijk slechts de neiging over om het boek en in het
algemeen alle theoretisch gezwets voor altijd opzij te leggen en te opteren voor een
bescheiden
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pragmatische aanpak op basis van concrete belevenissen. In vele van deze theoretische
benaderingen stoot men immers op een onmacht of een onwil om de theoretische
nacht waarin men rondtast te verlaten en het kleine licht dat de praktijk zou kunnen
bieden te erkennen. Indien men deze impuls echter iets dieper analyseert, merkt men
dat hij niet zozeer tegen de theorie als zodanig gericht is als tegen een theorie als
alibi voor een concreet engagement. De meeste musea-betrokkenen die hier aan het
woord zijn, bekijken het museum niet vanuit de hele maatschappelijke werkelijkheid,
maar interpreteren deze laatste nog altijd als een functie van het museum. Deze kritiek
neemt niet weg dat in dit boek een massa verhelderende analyses en suggesties te
vinden zijn. De bijdragen stammen in hoofdzaak van Duitse auteurs. Van Nederlandse
zijde zijn vertegenwoordigd J. Leering en L.J.F. Wijsenbeek.
G. Bekaert

Willy Rotzler
Objekt-Kunst. Von Duchamp bis Kienholz
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1972, 215 pp., geïll., DM. 28,-.
Iets te bescheiden noemt Willy Rotzler zijn boek over de plaats van het
niet-kunstzinnige object in de kunst van vandaag een ‘scrap book’, waarin
toevalligerwijze enkele herinneringen en overwegingen zouden zijn samengebracht.
Vrij systematisch behandelt de auteur de object-kunst uit de laatste zestig jaar vanaf
de eerste ready-made van Marcel Duchamp tot het object-gebruik in de conceptuele
kunst. De karakteristiek van het scrap-book is enkel in zoverre toepasselijk als de
auteur zijn uiteenzetting opbouwt aan de hand van een bespreking van concrete
kunstwerken, die in de illustratie zijn opgenomen. Deze laatste geeft een uitstekend
overzicht van de fascinatie die de realiteit van het object - in vele gevallen het
afval-object - op de hedendaagse kunstenaar heeft uitgeoefend. Het boek van Rotzler
krijgt een bijzondere betekenis als men weet dat hij bij de meeste van de beschreven
gebeurtenissen en bewegingen persoonlijk betrokken is geweest.
G. Bekaert

Oto Bihalji-Merin
Bruecken der Welt
C.J. Bucher, Luzern-Frankfurt, 1971, 278 pp., 137 pl., 20 klpl., CF. 58,-.
Wat met dit boek over bruggen van de wereld bedoeld wordt, blijkt duidelijk uit de
tegenstelling van de twee illustraties op de kaft: aan de ene kant de schepping van
Adam door Michelangelo met de goddelijke en menselijke arm die als het ware een
brug vormen, en aan de andere kant een brug in spanbeton over een zeearm bij Sibenik
aan de Dalmatische kust. Of, met de titel van het eerste hoofdstuk: kroniek en mythe
van de bruggenbouw. Om die kroniek en mythe te beschrijven is de samensteller
associatief te werk gegaan. Hij nodigde een heel aantal auteurs - die hij indeelt in
wetenschapsmensen en technici, dichters, politici - uit om het idee van de brug als
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‘archetypisch ontwerp voor een betere wereld’ te illustreren en vulde deze bloemlezing
aan met fragmenten uit bestaand literair werk en met een rijke keuze illustraties die
alle mogelijke werkelijke en figuurlijke, vormen van bruggen laten zien, als
bijvoorbeeld de brug die het oog van de astronaut naar de sterren slaat.
S. Heester

B. Huber en J.-Cl. Steinegger
Jean Prouvé
Verlag für Architektur Artemis, Zürich, 1972, 212 pp., 317 pl., 157 tek.,
SF. 78,Het boek over en van Jean Prouvé, de Franse ingenieur-architect, geeft een goed
beeld van deze belangrijke figuur uit de actuele architectuurgeschiedenis en biedt
een uitstekende illustratie van de ambivalente situatie waarin de hedendaagse
architectuur zich bevindt: van de ene kant een duidelijke frustratie ten aanzien van
de moderne techniek, waarvan de architectuur de efficiënte aanpak mist; van de
andere kant een niet minder duidelijke kritische opstelling tegenover de eenzijdigheid
van diezelfde technische beschaving. Prouvé zelf legt van de ene kant de vinger op
de wonde als hij constateert dat het architectonisch object en in de eerste plaats de
woning nog altijd niet profiteert van de hedendaagse constructie-methoden (de woning
is het enige object dat door een vrij beroep wordt gemaakt!), maar schiet van de
andere kant schromelijk tekort als hij meent dat met een betere organisatie de
problemen van de hedendaagse architectuur opgelost kunnen worden. ‘Enkel de
woning is aan het mirakel van het industrialiseringsproces ontsnapt’, maar Prouvé
vraagt zich niet af hoe de weerstand van de woning tegenover dit proces te verklaren
is. Het boek, uitgegeven door Huber en Steinegger, is in feite een geloofsbelijdenis
van Prouvé zelf. Ze bevat nog veel behartigenswaardigs, maar is reeds historisch te
noemen omdat ze geen rekening houdt met het gerijpte inzicht dat de bouwindustrie
om andere dan enkel technische en organisatorische redenen bij de andere industrieën
ten achter blijft.
G. Bekaert
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Theater
Bastide, François-Régis - Au théâtre certains soirs. - Seuil, Paris, 1972, 255
pp..
Granville-Barker, Harley - Prefaces to Shakespeare. - Batsford, London, 1972,
449 pp., £ 5,50.
Kallmeyer, Werner - Die Einsamkeit im dramatischen Werk Lorcas. - Schäuble,
Bensberg, 1971, 177 pp..
Kühlken, Edda - Die Klassiker-Enszenierungen von Gustaf Gründgens. (Deutsche Studien), Hain, Meisenheim am Glan, 1972, 261 pp., DM. 38,-.
Richards, Kenneth and Peter Thomson - The Eighteenth Century English Stage.
- Methuen, London, 1972, 193 pp., ill., £ 3,50.

Nicholas Hern
Peter Handke. Theatre and Anti-Theatre
Oswald Wolff, London, 1971, 122 pp., £ 1,15.
Dit interimrapport tracht in monografie en vertaalde teksten aan te geven wat er met
P. Handke eigenlijk in de recente Duitse literatuur is gebeurd, met een opmerkelijke
voorkeur voor diens theaterwerk. Agressieve generatie of verontrusting? Anarchisme
of esthetische pose? Engagement of isolationisme? Er duikt iets op van een consistent
wereldbeeld, met ‘Realität’ als hét probleem en daarin ‘taal’ als het symptoom:
autonoom en dus de mens beheersend, of instrument, dus manipuleerbaar en bijgevolg
onbetrouwbaar? S. stelt dat Handkes spiraaltechniek (met het objet trouvé of het
ready-made als materie) niet wil revolutioneren maar bewust maken. Wie? De
toeschouwer, hét centrale thema en object; het gebeuren fungeert dan als aanleiding,
niet als opdracht en doel. Van Wittgenstein evolueert Handkes inspiratiebron naar
M. Foucault; van sociale commentaar, politiek leerstuk en filosofisch essay (Kaspar)
naar de parodie op het ‘groooote’ drama, waarin de smalle afstand tussen waanzin
en norm wordt opgebouwd als de crisis van het rationele denken nu (Der Ritt über
den Bodensee). Waarmee Handke van de gebondenheid aan de materie bij zijn debuut
terug in de buurt is beland van het Bildungs-zware idealistische deuten. Boeiend zijn
de herhaalde parallellen met het fundament van B. Brechts streven, wat een wellicht
iets te topzwaar accent legt op het politieke bewustzijn en parabelkarakter in Handkes
fictiviteit. Een voorlopige verkenning die reeds slaagt in het erkennen van constanten
en structuren.
C. Tindemans

John von Szeliski
Tragedy and Fear. Why Modern Tragic Drama Fails
The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1971, 257 pp., $
10,95.
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Deze studie over het Amerikaanse drama tussen 1920 en 1960 wordt onder de
tendentieuze belichting een breedvoerige mededeling over een grondige wijziging
van het mensbeeld in het hedendaagse denken. S. stelt dat vele pogingen tot een
tragedie (uitlopend in ‘high melodrama’) mislukt zijn door het fundamentele
pessimisme van de auteur. De oorzaak ervan ziet hij in de concentratie op
actualiteitsthematiek. Zijn analyses van het Amerikaanse drama zijn erg detaillerend
én drastisch. Terwijl hij de auteurs het recht betwist b.v. een materialistische
wereldvisie te bezitten, glijdt hij naar het einde toe, bij de voorstelling van zijn eigen
utopische wereldverbetering (waarvan de optimistische tragedie, als projectie naar
een toekomst, slechts een emanatie zou zijn), toch wel pijnlijk weg in de retorische
droom. Zijn ethische overmoed imponeert; de realiteit in mens en wereld staat daarmee
niet buiten spel.
C. Tindemans

Paul A. Jorgensen
Our Naked Frailties. Sensational Art and Meaning in Macbeth
University of California Press, Berkeley, 1971, 234 pp., $ 7,50.
Na zijn prachtige visie op King Lear (Lear's Self-Discovery, 1967) draagt S. in dit
boek nieuwe stof aan, die de tragische monumentaliteit van Macbeth onaangetast
laat en toch totaal andere argumenten verschaft. Het vertrekpunt is het beeld, zowel
het literaire (allegorisch-theologisch) als het situationele (bons op de deur, krijgstrom);
de beeldtrossen (moord, bloed, heks, geest, verschijning, maar ook genade, angst,
pijn) blijken een nerveuze (neurotische?) concreetheid te bezitten die in staat stelt
herkomst, verloop en bestemming binnen de centrale held te omschrijven. S. plaatst
de samenhang in het teken van de Elizabethaanse religiositeit, vooral de demonische
(demonologische) determinering van de mens. Macbeth maakt op deze aarde de Hel
door; alle beelden zijn betrokken op de realisering van dit bewustzijn. Macbeth als
een (uniek) archetype voor de straf uit een willens aanvaard Kwaad. Het komt me
voor dat geen theaterinterpretatie denkbaar
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is zonder rekening te houden met deze inspirerende visie.
C. Tindemans

Michael Egan, ed.
Ibsen. The Critical Heritage
Routledge and Kegan Paul, London, 1972, 505 pp., £ 6,-.
Wie de reusachtige invloed van H. Ibsen op het Angelsaksische drama en theater
omstreeks de eeuwwisseling kent, is niet verwonderd dat hij in deze alles bij elkaar
toch erg chauvinistische erflaters terecht is gekomen. Tegelijk is het nauwelijks te
verdedigen dat helemaal niets van de invloed op en van het continent in deze bundel
is opgenomen. Ibsens receptie blijkt onvoorstelbaar enggeestig te zijn verlopen en
met de wonderlijke documenten in deze bundel is de veldslag keurig te volgen. S.
toont aan dat niet Shaw de instigator is geweest, dat het ‘Ibsenism’ een mentaal
verschijnsel was dat zich kon sterk maken aan de figuur en het werk van deze Noor
maar in wezen een eigen kern en actieradius uitmaakt. Verdienstelijk is bovendien
dat niet alleen experten van de grote gezagsdragers worden gepresenteerd, maar ook
vele al-dan-niet-pseudonieme bijdragen in nationale en obscure publikaties, met een
ruim aandeel voor de Amerikaanse reacties. Jammer blijft dat de eigenlijke
theaterinvloed niet werd behandeld.
C. Tindemans

Friedhelm Denninghaus
Die dramatische Konzeption George Bernard Shaws. Untersuchungen zur
Struktur der Bühnengesellschaft und zum Aufbau der Figuren in den
Stücken Shaws
W. Kohlhammer, Stuttgart, 1972, 280 pp., DM. 49,-.
Ofschoon zowat iedereen hem meent te kennen, blijft GBS door de literaire kritiek
miskend (grapjas, praatvaar, vegetarische zonderling), vooral in zijn dramatische
zelfstandigheid (betweter, didacticus, salonsocialist, tijdsverschijnsel). S. wil de
oorzaken van deze afwijzing kennen en haalt GBS' principes (opvatting van mens
en wereld) te voorschijn: niet het individu in zijn geïsoleerd-voluntaristisch bestaan
treedt op, maar het sociale wezen in zijn binnen de maatschappij gedetermineerde
voorwaarden. De flirt-met-het-socialisme blijkt een stevige discussie met Marx te
zijn (ingeleid door het biologische utopisme en evolutionisme van b.v. een Shelley);
alle conflicten zijn geïntegreerd in een economisch-wetenschappelijk fundament en
discussiekader. Tegenover het Shakespeare-drama (waartegen GBS zijn leven lang
zich verzette) creëert hij het sociaal-deterministische drama. Dat heeft uiteraard ook
dramaturgisch-formele consequenties: de sociaal-ethische discussie als dramatisch
novum, het proza als een wereldbeschouwelijk instrument, de redevoering als een
organisch procesmoment, de sociale typologie als code van de ethische ideologie,
dialectiek als constante ontwikkelingsmodus. Het resultaat (dat herhaaldelijk naar
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de opvattingen van B. Brecht dient te verwijzen) moet een nieuw begin worden
geacht in de GBS-kritiek.
C. Tindemans

Maureen Malone
The Plays of Sean O'Casey
Southern Illinois UP, Carbondale, 1971, 169 pp., $ 4,95.
Heinz Kosok
Sean O'Casey. Das dramatische Werk
Erich Schmidt, Berlin, 1972, 419 pp., DM. 58,-.
Beide werken over de Ierse toneelauteur S. O'Casey sturen de commentaar een andere
richting uit dan het geëmotioneerde engagement (pro of contra) dat zijn reputatie
wel heeft bevorderd maar ze geen goed heeft gedaan. Malone spelt nauwkeurig uit
welke politieke, maatschappelijke en sociale voorwaarden O'Casey hebben gevormd.
Deze uiteenzetting is zonder meer voortreffelijk én objectief, ofschoon iets te sterk
een lijnrechte consequente ontwikkeling in O'Casey's toch grillige denkcurve wordt
gesuggereerd.
Kosok houdt zich niet meer op met de details van de tijdsachtergrond en steunt
sterk (en terecht) op vorige onderzoekingen, zoals b.v. reeds Malone. Daarentegen
is hij erop uit de structuur van het drama uit te tekenen, aanvankelijk (en voor het
ruimste deel van dit boek) in de afzonderlijke stukken, tenslotte synthetiserend. Hij
toont aan dat O'Casey van zowat alle vormruiven heeft gegeten, al kan het
wegevolueren van het realistische beeld toch overheersend worden geacht. Belangrijk
is zijn ontdekking dat niet de handeling centraal staat, maar dat elk gebeuren wordt
beheerst door een contrastbeginsel, dat, mede met de tijdsdiagnose, verantwoordelijk
is voor zowel de constanten als de diversiteit in de selectie van dramatische
mechanismen. Vele vermoedens, achteloos of niet geformuleerd, worden door deze
grondige studie weggeveegd. De O'Casey-studie is eindelijk in goede handen terecht
gekomen.
C. Tindemans
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binnenkant achterplat

Personalia
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde rechten in Nijmegen. Was daarom 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 dagbladwetenschappen
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.
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.
Prof. Dr. Louis Van Bladel S.J., geboren 1923. Doctor in de filosofie (Gregoriana,
Schelling). Publiceerde ‘Kerngedachten van Karl Marx’ (1966) en verschillende
artikelen in ‘Bijdragen’ en ‘Streven’, waarvan hij redactielid is. Professor (ethiek en
hedendaagse filosofie) aan de UFSIA en de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA).
Adres: Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen.
Prof. Dr. Albert Poncelet S.J., geboren 1915. Doctor in de filosofie (Gregoriana,
Maréchal). Publiceerde ‘Kerngedachten van M. Blondel’ (1966) en verschillende
artikelen in ‘Bijdragen’ en ‘International Philosophical Quarterly’. Professor aan de
UFSIA. Adres: Prinsstraat 13, 2000-Antwerpen.
Dr. Bea Parret-De Gelder, Studeerde psychologie en filosofie te Leuven (dissertatie
over Kant), waar zij nu monitor is. Adres: Volmolenlaan 2, 3000-Leuven.
Frans Boenders, geboren 1924. Studeerde Germaanse filologie en filosofie te Leuven.
Producer bij de BRT, derde programma. Adres: Waterloostraat 41, 2600-Berchem.
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.
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.
Rita Jolie-Muller, geboren 1934. Doctor in de Rechten. 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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P. Beentjes, geboren 1946. Studeert doctoraal exegese aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam. Adres: Koningshoef
33, Amsterdam - Bijlmer.
Jos Mertens, geboren 1940. Studeerde filosofie en theologie. Werkzaam in het
Jongeren Advies Centrum (JAC), Antwerpen. Adres: Consciencestraat 5,
2000-Antwerpen.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1972, nummer 3]
[Inhound]
Hoé onderhandelen? p. 211
Het klimaat waarin onderhandelingen tussen de grote mogendheden plaatsvinden,
is er een van ideologische tegenstellingen. Die tegenstellingen spelen niet alleen een
rol in wát men wil bereiken, maar ook in de manier waarop men dat wil doen. Waarin
verschilt het Sovjet-russische onderhandelingsmodel van het Chinese en hoe reageren
Amerikaanse onderhandelaars daarop?

Ontwikkeling tussen Tokio en Peking, p. 220
Door de overeenkomst tussen Japan en China is niet alleen Japan uit een isolement
verlost, maar ook de Volksrepubliek China. Dit artikel geeft het verloop van de
wederzijdse verhoudingen weer, met de voor- en nadelen daaraan verbonden.

Cultuur en biologie, p. 234
Wat heeft de bioloog te zeggen over menselijke cultuur? Heel de geschiedenis door
hebben biologische eigenschappen van de mens zijn cultuur geconditioneerd, juist
zoals zijn erfelijke aanleg zijn persoonlijkheid en gedrag conditioneert. Zowel in
individuen als in populaties werken biologie en cultuur samen. Hoé dat gebeurt, is
niet altijd met zekerheid uit te maken. Misschien kunnen we alvast beginnen met de
vragen die hier rijzen, duidelijk te stellen.

De biologie van de cultuur, p. 245
Op de grondvraag van het vorige artikel - de verhouding tussen ‘nurture’ en ‘culture’,
natuur en cultuur - komt dit tweede artikel nog eens uitdrukkelijk terug. Zowel vanuit
theoretisch als praktisch oogpunt is voor een begrijpen van de cultuur haar biologisch
fundament belangrijk.

Van libertarisme tot anarcho-kapitalisme, p. 250
Vorig jaar heeft de auteur hier het Amerikaanse ‘libertarisme’ voorgesteld als ‘de
opvolger van Nieuw Links’. Nu schijnt het libertarisme zelf al een opvolger of uitloper
te krijgen. Het kan nuttig zijn, daar iets over te vernemen, al zal het niemand ontgaan
welke bizarre staatsfilosofie hierachter steekt.
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De uilen van Minerva in de communicatiewetenschap, p. 256
Door de ontwikkeling van de publicistiek in Duitsland en in de Verenigde Staten na
te gaan, geeft de auteur een inzicht in het object, de specifieke leer en de methoden
van onderzoek van deze wetenschap.

Bernard Alfrink, katholiek, p. 268
Een bespreking van het boek van Ton Oostveen over de kardinaal, dat op enkele
uitzonderingen na stereotypen en heldenverering heeft weten te vermijden.
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Hoé onderhandelen de grote mogendheden?
Rusland, China, Amerika
Henry M.V. Buntinx
Het klimaat waarin onderhandelingen tussen de grote mogendheden vandaag
plaatsvinden, is er een van ideologische tegenstellingen. Die tegenstellingen spelen
niet alleen een rol in wát men wil bereiken, maar ook in de manier waarop men dat
wil doen. Ze bepalen in grote mate de onderhandelingsmodellen waarvan de
ideologische tegenstanders zich bedienen.

Sovjet-russisch onderhandelingsmodel
De Sovjetopvatting over het voeren van onderhandelingen wordt beheerst door drie
elementen: het ingeboren wantrouwen tegenover buitenlanders, de moderne
communistische doctrine van de klassenstrijd en de vrees voor territoriale omsingeling.
Daaruit volgen een aantal axioma's die in alle besprekingen meespelen.
- Van de tegenstander wordt zonder meer verondersteld dat hij zowel vakkundig
als onbetrouwbaar is. Concessies van de gesprekspartner worden geïnterpreteerd als
tactische maneuvers om achteraf des te wreder te kunnen toeslaan.
- De tegenstander wordt verondersteld zo stroef aan zijn eigen onderhandelingscode
vast te houden, dat hij nooit verlokt kan worden.
- Zoiets als een fundamenteel compromis wordt onmogelijk geacht. Het woord
compromis komt niet voor in de communistische woordenschat. Wie een compromis
voorstelt, bewijst dat hij aanvankelijk ‘niet ernstig’ was.
- Onderhandelingen als dusdanig hebben niets ethisch; alleen de doelstellingen
hebben iets met ethiek te maken.
- Sovjetonderhandelaars moeten deze precepten niet alleen van buiten kennen,
maar ze integreren; zij moeten er zelf diep van overtuigd zijn.
- De communistische partij is de behoedster en vertolkster van het Sovjetbewustzijn,
dat bij alle onderhandelingen moet meespelen. In het verleden bleef de partij bij
internationale onderhandelingen op de achtergrond. Nu, sinds de toenaderingspolitiek
tot het Westen, is de partijsecretaris de
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leidende figuur geworden. Onderhandelen met de Sovjet-Unie betekent vandaag
onderhandelen met de partijtop.
Indien deze catalogus volledig was, waren onderhandelingen met de Sovjet-Unie
praktisch onmogelijk en zinloos. Aangezien Oost en West in de praktijk toch tot
afspraken komen, moet er nog iets meer in het spel zijn. Inderdaad, naast het
wantrouwen ten opzichte van de niet-communistische wereld en de hardleersheid
van de staatsfilosofie, hebben de Sovjets ook een goede dosis pragmatisme
ontwikkeld. Lenin zelf, de ideoloog en theoreticus, is altijd tevens een strateeg en
tacticus geweest, die wist dat af en toe een prijs moest worden betaald om het
internationaal verkeer zonder al te veel ongevallen te laten verlopen; waar nodig,
deinsde hij er niet voor terug een terugtrekkende beweging te maken. Zijn opvolgers
doen precies hetzelfde, alle dogmatische ideologie ten spijt. Wel moet het dan gaan
om een ‘niet-antagonistisch’ conflict, dat geen afbreuk doet aan de Sovjetdoelstelling
van de ‘totale overwinning’. M.a.w. er is geen bezwaar tegen een terugtrekkende
beweging, wanneer deze tactisch bedoeld is. Dit subtiele onderscheid in de semantica
mag triviaal lijken, maar in de praktijk wordt daardoor een ‘strategische dialoog’
mogelijk. Vandaar ook die eigenaardige trek in de Sovjetpolitiek: publiek wordt een
andere taal gesproken dan tijdens privé-onderhandelingen met westerse diplomaten.
Aan de basis daarvan ligt de bekende dualiteit van de Sovjet-Unie als para-religieus
missioneringscentrum en als natie-staat.

Doeleinden
De doeleinden van de Sovjet-onderhandelingen variëren aldus tussen maximum en
minimum objectieven. Het maximale doeleinde is de totale overwinning op het
kapitalistische en imperialistische Westen; het minimale doeleinde bestaat erin elke
bedreiging van de Sovjetbelangen af te wenden zolang het hoge doel niet kan worden
bereikt.
Het Diplomatiek Woordenboek van de Sovjets stipuleert: ‘De socialistische
diplomatie combineert beginselvastheid met flexibiliteit, met bereidheid tot
samenwerking en akkoorden. Zij wordt echter begrensd door de basisprincipes van
het buitenlandse beleid van de Sovjet-Unie’. De diplomatie steunt op de resultaten
van de wetenschap, maar de toepassing van die resultaten voor het bereiken van
politieke objectieven wordt kunst genoemd. Dat heeft weinig te maken met wat in
het diplomatieke jargon ‘het cultiveren van vriendschappelijke betrekkingen met
andere staten’ wordt genoemd. Indien vriendschappelijke betrekkingen worden
gezocht, dan meer met de volkeren van die staten dan met die staten zelf of hun
regeringen.
Als voorbeeld kan de reeks onderhandelingen gelden die de Sovjet-Unie de laatste
tijd met het Westen heeft ingezet: de Berlijnse kwestie, het probleem
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Duitsland, de Europese veiligheid enz.. Het doel ervan is tweeledig: de westerse en
Amerikaanse intenties verkennen en winst halen uit ongelukkige concessies die het
Westen misschien doet. Uit die Sovjetbereidheid om in Europa tot ontspanning te
komen, kan het Westen op zijn minst een vijftal boodschappen aflezen: opgepast
voor de Sovjet-kernmacht en schuif de détente niet op de lange baan; ruim zo vlug
mogelijk de strategische omsingeling van de Sovjet-Unie op; wij zullen nooit als
eersten het kernwapen gebruiken; op gelijke voet met de Verenigde Staten eisen wij
overal ter wereld het recht op onze belangen te verdedigen. De vijfde boodschap is
meer van negatieve aard: zij maakt het Westen onzeker over de manier waarop de
Sovjets denken hun belangen op internationaal vlak het best te kunnen vrijwaren.
Kortom, de Sovjets voeren ‘oorlog door middel van onderhandelingen’ omdat zij
met opzet een hele reeks opties openlaten en die zelfs wijzigen naargelang de
omstandigheden.

Tactiek en strategie
Westerse onderhandelaars hebben in de loop van de jaren genoeg ervaring opgedaan
om zich een idee te vormen van de Sovjettechnieken. Uit hun verklaringen blijkt dat
zij het onderling eens zijn over zowat een half dozijn krachtlijnen van de werkwijze
van de Sovjets.
- De Sovjets trachten hun stempel te drukken op de agenda van de
onderhandelingen, nog voor met de formaliteiten een aanvang wordt genomen. De
agenda en de manier waarop die wordt opgesteld, is reeds een substantieel gedeelte
van de diplomatieke strijd zelf.
- Het is minder moeilijk van de Sovjets algemene principiële akkoorden los te
krijgen dan concrete detailovereenkomsten. De eerste zijn bedoeld om de publieke
opinie van de staten waarmee de Sovjets onderhandelen, gunstig te stemmen.
Detailpunten moeten echter met de regeringen worden uitgewerkt en daarvoor heeft
de publieke opinie doorgaans minder belangstelling; zodoende krijgen de Sovjets de
kans door middel van subtiele tactieken een gedeelte terug te nemen van wat zij in
een genereuze beginselverklaring hebben prijsgegeven.
- Sovjetonderhandelaars zijn vrijwel nooit gehaast, in tegenstelling met de meeste
westerlingen. Door middel van vertragingsmaneuvers proberen zij de tegenstander
te verzwakken en te demoraliseren. Een van die maneuvers bestaat erin, midden in
technische besprekingen ineens de communistische ideologie op tafel te gooien. Of
de tegenstander wordt op zijn woord genomen en zijn verklaring uitgebuit voor
doeleinden die hij niet op het oog had. - De Sovjets gebruiken bijeenkomsten van
onderhandelaars graag als instrument voor de zgn. ‘open diplomatie’ of het ‘zich
tonen aan de volkeren’
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wier regeringen bij de onderhandelingen betrokken zijn. Veelal wordt aldus een
effect gecreëerd dat maar weinig te maken heeft met de problemen die aan de orde
zijn. De Sovjets doen het dan voorkomen alsof zij niet alleen in naam van hun eigen
land maar van alle volkeren spreken. Zij vinden van zichzelf dat zij virtuozen zijn
in het voeren van onderhandelingen, gedeeltelijk omdat zij zich als goede adepten
van Marx, Lenin e.a. bijna onfeilbaar achten.
- Van alle gesprekspartners zeggen zij dat zij zich door de Verenigde Staten de
wet laten voorschrijven. Zij hebben weinig of geen begrip van het soort losse en
informele contacten dat tussen westerse staten onderling bestaat. De hele
niet-communistische wereld beschouwen zij als een Amerikaans wingewest.
- Sovjetonderhandelaars kunnen zich ten overstaan van opposanten heel beminnelijk
gedragen. Als ze af en toe uit hun slof schieten, is dat zo iets als een defensief
mechanisme, meestal bedoeld om een wig te drijven tussen de regering en de publieke
opinie van de tegenstander. Soms nemen ze aanvankelijk extreme stellingen in, zodat
ze later kleinere concessies kunnen doen zonder het gezicht te verliezen.

Vitale belangen
Aan de hand van het bovenstaande is het mogelijk zo iets als een Sovjetrussisch
onderhandelingsmodel op te stellen. Hebben zij voldoening gekregen, dan is het hele
proces ongeveer als volgt in zijn werk gegaan:
- Plaats en tijdstip van de onderhandelingen zijn vastgesteld geweest door het
Kremlin.
- De Sovjetonderhandelaars hebben de agenda voorgesteld, die na enige discussie
grosso modo werd aanvaard.
- De Sovjetonderhandelaars zijn begonnen met een reeks aanklachten tegen de
tegenstander voor te lezen en hebben geweigerd gehoor te verlenen aan de
contra-argumenten.
- De conferentie is gepaard gegaan met publicitair opbod zowel in de
communistische als in de niet-communistische media.
- De Sovjet-Unie heeft eerst uitgepakt met maximum-eisen en de opposant wordt
bewerkt totdat hij die, met kleine wijzigingen, aanvaardt.
- De Sovjets hebben zich steeds het recht voorbehouden geen akkoord af te sluiten
en de onderhandelingen, indien nodig, af te breken.
In de praktijk wordt natuurlijk van dit schema wel eens afgeweken. Het volstaat
dat de opposant lang genoeg in het onzekere blijft over de vraag of de
onderhandelingen al dan niet dit stereotiepe schema zullen volgen. De tegenstrever
in het onzekere laten over het resultaat van de onderhandelingen, is wellicht de
belangrijkste tactiek van de Sovjets. Zij weten heel goed
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dat de westerse onderhandelaars gewoonlijk heel veel van onderhandelingen
verwachten, eens dat zij zich zover hebben gewaagd. De westersen hebben immers
af te rekenen met een kritischer openbare opinie dan de Sovjets. Waarom en wanneer
de Sovjets beslissen de onderhandelingen af te breken, is een punt waarover weinig
klaarheid bestaat. Sommigen beweren dat de Sovjets evenveel onderhandelen met
daden als met woorden en dat de onderhandelingen de speerpunt vormen van een
veel bredere Campagne. Al met al kan men stellen dat de Sovjets onderhandelingen
afbreken wanneer zij gewaar worden dat er een bedreiging ontstaat voor hun ‘vitale
belangen’. Welke die belangen zijn, is voor een buitenstaander vooraf niet altijd
duidelijk. Een analyse van de momenten waarop de Sovjets belangrijke
onderhandelingen afbreken, kan een beter inzicht geven in wat de Sovjet-Unie hie
et nunc als vitale belangen beschouwt.
Kortom, in het onderhandelingsmodel van de Sovjets steekt heel wat rationaliteit
en binnen zekere grenzen kan men de procedure daarvan op voorhand aanwijzen.
Vervolgens kunnen twee feiten met gemak worden vastgesteld: de Sovjets hebben
hun eigen specifieke onderhandelingsgebruiken, maar dat betekent niet dat zij altijd
aan het langste eind trekken. Wanneer de Sovjets al eens een blunder maakten, was
dit meestal te wijten aan het feit dat zij nalieten tijdig kwetsbare punten bij de
tegenstander uit te buiten. Over die blunders heeft het Kremlin zich nooit erg druk
gemaakt; het aanvaardde die als de prijs voor de risico's die werden genomen.

Peking in de leerschool
In de Verenigde Staten gaat een verhaaltje over de verschillende manier waarop
Chinezen en Amerikanen onderhandelingen aanpakken. Als zij een baseball wedstrijd
willen spelen, beginnen de Amerikanen eerst te discussiëren over de plaats waar
gespeeld zal worden, wanneer en wie de scheidsrechters zullen zijn; de Chinezen
beginnen met te stellen dat het spel in Sjanghai wordt gespeeld om middernacht en
dat de scheidsrechters Chinezen zijn.
Het Chinese onderhandelingsmodel berust op het marxisme-leninisme en moet in
hardheid niet onderdoen voor het Sovjetrussische. Het houdt hetzelfde wantrouwen
in ten opzichte van de ‘andere’. Ondanks het feit dat de Volksrepubliek sinds kort
uit het internationale isolement is getreden en een extraverte buitenlandse politiek
begint te voeren, zijn de xenofobie en het superioriteitsgevoel nog even reëel als
voorheen. Buitenlandse bezoekers krijgen in Peking nog altijd meer eerbetoon dan
vreemde diplomaten. Niettemin is het onderscheid tussen feiten en schijn nergens
groter dan in de Volksrepubliek. Het zgn. isolationisme van de voorbije jaren was
voor een
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gedeelte bewust opgehouden schijn. Want de Chinese communisten zijn al even lang
in onderhandelingen met de Verenigde Staten betrokken als de Sovjet-Unie, reeds
voor de Volksrepubliek werd gesticht. Zij hebben allang bewezen dat zij geduchte
beoefenaars zijn van de maoïstische strategie van het
‘vecht-onderhandel-vecht-onderhandel’. Toen zij beseften dat zij de Koreaanse oorlog
niet konden winnen, stemden zij erin toe aan de conferentietafel te gaan zitten en de
oorlog ‘met andere middelen’ verder te voeren. Op de Indochinese conferentie van
1954 pakten zij voor het eerst uit met hun specifiek ‘tactisch gebruik van de
diplomatie’. De doeleinden waren toen: het dwarszitten van het Amerikaanse
interventionisme, zichzelf als grootmacht doen erkennen en de Viet Minh te beletten
zich als een al te grote macht te nestelen in een regio die de Chinezen van oudsher
als de hunne beschouwen. Anderzijds zijn de Chinezen als het moet ook pragmatici.
Net zoals de Sovjets beschouwen zij onderhandelingen en compromissen als een
vorm van strijd tegen het imperialisme. Vandaar dat hun tactiek en strategie steeds
schommelt tussen dogmatiek en pragmatisme.
De reden waarom Chinese diplomaten afwisselend beminnelijk en hard omgaan
met hun westerse tegenspelers, zou te zoeken zijn in het feit dat zij de gewoonte
hebben in groep te onderhandelen. Op die manier is de partijleiding ervan verzekerd
dat er nooit al te enge intimiteiten groeien tussen individuele Chinese onderhandelaars
en hun westerse collega's. Het is meermaals gebeurd dat Chinese diplomaten die in
westerse hoofdsteden persoonlijke contacten legden met personen of groepen, na
korte tijd naar Peking werden teruggeroepen en uit het diplomatieke corps werden
uitgestoten. Chinese onderhandelaars hebben de gewoonte in de kleinste details
moeilijkheden te gaan zoeken. Zo is het o.m. bekend dat zij de tafels niet in een halve
cirkel willen zien opgesteld. Dat bevordert informele gesprekjes tussendoor en dat
willen de Chinezen niet. Als zij het voor het zeggen hebben, worden de
conferentietafels frontaal tegenover elkaar geplaatst.
Grosso modo zijn de meeste westerse onderhandelaars het over volgende punten
van het Chinese onderhandelingsmodel eens:
- Een Chinese onderhandelaar is in de eerste plaats een ideoloog. Dat maakt van
hem een ‘zware’ onderhandelaar omdat die aanpak totaal vreemd is aan de westerse
gewoonten.
- Pekings policymakers zijn mini-tactici. Zij procederen ten opzichte van het
Westen vanuit een dubbele basis: terzelfdertijd trachten zij onmiddellijke winst en
maximale objectieven op lange termijn veilig te stellen.
- Onverzoenlijkheid gekoppeld aan bereidheid tot compromissen vormen het
typisch Chinese dualistische onderhandelingsconcept.
- De ‘ontwijkende dialoog’ wordt gehanteerd wanneer het gewenst is het contact
te bewaren. In dat geval wordt niet uitdrukkelijk gestreefd naar het
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bereiken van akkoorden. Een periode van onzekerheid wordt kunstmatig in stand
gehouden totdat de onderhandelingen worden hervat.
- ‘Stilzwijgend maneuvreren’ wordt toegepast om de Chinese acties te aligneren
op die van de tegenpartij. Dat gebeurt wanneer mogelijk explosieve situaties onder
controle moeten worden gehouden of wanneer de weg wordt geëffend voor meer
formele onderhandelingen.
Alhoewel het Chinese onderhandelingsmodel veel gelijkenis vertoont met het
Sovjetrussische, is het toch minder professioneel uitgebouwd. Daarvoor zijn enkele
redenen. Vooreerst is Peking pas onlangs opgenomen in de UNO-Wereldorganisatie.
Hun relaties met de Verenigde Staten hebben de laatste tijd een plotselinge
totaal-impuls ondergaan. De Chinese leiders zijn waarschijnlijk bezig met het opstellen
van een breed-opgevat programma voor een internationale aanwezigheidspolitiek.
De Chinezen zijn op zoek naar een formule om hechtere en meer conventionele
contacten met de buitenwereld te leggen. Zij hebben ondervonden dat hun eerste
poging om de buitenlandse betrekkingen op een totaal nieuwe maoïstische leest te
schoeien, nergens weerklank heeft gevonden, ook niet in de ontwikkelingslanden
van Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Willen zij het isolement volledig doorbreken,
dan zullen zij zich moeten neerleggen bij de bestaande procedures van international
verkeer.

Het reactiemodel van de Verenigde Staten
Ten gerieve van de Amerikaanse onderhandelaars werd een soort handboek opgesteld
dat voorschrijft hoe zij zich moeten gedragen tegenover communistische
gesprekspartners. Het bestaat uit een vijftal grondprincipes en een zevental
operationele tactieken.
- Men gaat ervan uit dat onderhandelen enkel en alleen omwille van het
onderhandelen geen zin heeft. Men is tot het inzicht gekomen dat onderhandelingen
als zodanig de spanning tussen de antagonisten niet doet luwen. De Verenigde Staten
aanvaarden dus niet de communistische stelling, dat onderhandelingen zo iets kunnen
zijn als ‘oorlogvoering met andere middelen’.
- Onderhandelingen worden geacht slechts een deel te zijn van een bredere waaier
van internationale relaties. Die wetenschap hebben de Verenigde Staten van de
Sovjet-Unie overgenomen. Dat betekent dat de Verenigde Staten voortaan afstappen
van hun vroegere overtuiging dat onderhandelingen slechts op welbepaalde technische
gegevens betrekking mogen hebben.
- Onderhandelingen moeten in rechtstreekse verhouding staan tot de nationale
macht. Van de Verenigde Staten moet dus niet worden verwacht dat
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zij uit good-will unilateraal haar militaire macht zouden afbreken. Integendeel, die
militaire macht zal oordeelkundig worden ingeschakeld in de politieke dynamiek
van alle toekomstige onderhandelingen.
- De Verenigde Staten gaan ervan uit dat eenheid van doelstelling met de
communisten onmogelijk blijft. Onderhandelingen zullen slechts worden gevoerd
inzoverre er kans bestaat op resultaten die betrekking hebben op louter materiële en
technische kwesties. Hetgeen meteen een afwijzing van het principe van de vreedzame
coëxistentie inhoudt.
- Men is er van overtuigd dat de communistische leiders ondanks hun verbale
bereidheid tot eerlijke détente fundamenteel niet van mening zijn veranderd. Werkelijk
persoonlijke contacten tussen communistische en nietcommunistische regeringsleiders
worden onmogelijk geacht.
Deze basisprincipes zijn bedoeld als houvast voor de westerse onderhandelaars,
van waaruit zij hun tactiek moeten opbouwen ten einde bij hun Sovjetcollega's niet
onder te liggen.
Tactische leidraden zijn:
- Wees op uw hoede wanneer een communist u zegt dat hij ‘in principe’ met u
akkoord gaat. Ga onmiddellijk over op de detailpunten om uit te zoeken in hoeverre
uw gesprekspartner eerlijk is.
- Sta niet toe dat uw communistische gesprekspartner achteraf afwijkt van de
vastgestelde agenda. Laat niet af hem steeds tot de orde te roepen.
- Leer hoe u communistische retorica moet interpreteren en welke houding u er
tegenover moet aannemen. Aan al te winderige verklaringen van de communisten
moet u niet te veel waarde hechten en dat ook tonen; zij bevatten doorgaans niets
substantieels. Wanneer de communisten werkelijk iets zinnigs hebben te zeggen,
doen zij dat in korte bewoordingen.
- Laat u niet intimideren door bitsigheid. Gewoonlijk is dat een rookgordijn,
bedoeld om u in de war te brengen.
- Weet wanneer u geduld moet opbrengen en wanneer u in actie moet komen. De
Sovjets zijn niet overhaast en het verdient de voorkeur dat u zich aan hun ritme
aanpast. De communisten zien niets zo graag als een gesprekspartner die zich
kennelijk zenuwachtig maakt.
- Houdt u aan datgene waarvan u geredelijk kunt veronderstellen dat u het van de
communisten kunt bereiken. Ziet u helemaal geen kans iets te bereiken, dring dan
niet onnodig aan.
- Doe nooit intiem met communistische onderhandelaars. Daarvoor zijn zij trouwens
allergisch. Vooral het Amerikaanse nonconformisme bevalt hen niet.
Uit al deze principes en regels kunnen alvast drie conclusies worden gehaald. Het
feit dat dergelijke handleidingen worden opgesteld, bewijst dat
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het punt grondige onderhandelingen tussen het Westen en de communisten nog in
zijn kinderschoenen staat. Vervolgens is het te betwijfelen of dergelijke handleidingen
veel nut hebben. Het voeren van onderhandelingen is veeleer een politieke kunst dan
een techniek. Maar vooral moet worden onderstreept dat het feit van de moeizaamheid
van onderhandelingen tussen het Westen en de communisten bewijst dat
onderhandelingen als dusdanig nog geen alternatief zijn voor de macht en meer
bepaald voor het machtsevenwicht. Wij leven nog steeds in een tijd waarin het voeren
van onderhandelingen zonder op macht te steunen, waardeloos is. Dat kan in de
toekomst veranderen; maar niemand weet alsnog wanneer.
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Ontwikkeling tussen Tokio en Peking
L.L.S. Bartalits
Consequenties van een noodlottige stap
In 1949 had de nieuwe Volksrepubliek China vrijwel geen vijanden. De Amerikanen
waren oprecht teleurgesteld over de nederlaag van Tsjang Kai-Tsjek, maar de officiële
politiek van Washington was dat Formosa een probleem was dat de Chinezen met
elkaar onderling moesten regelen. De nieuwe leiders in Peking stelden zich
pragmatisch ten opzichte van de buitenwereld op. In november 1949 hield Mao
Tse-Toeng een toespraak die meer nationalistisch dan communistisch leek en waarbij
een oproep tot handel en vriendschappelijke betrekkingen met alle mogelijke landen
werd gedaan. Medio 1950, toen de Verenigde Staten zich opmaakten om de op 1
oktober 1949 geproclameerde Volksrepubliek in Peking te erkennen, brak de
Koreaanse oorlog uit. Wie precies begonnen was en of deze oorlog nu was uitgelokt
door de Russen om te zien hoever de Amerikaanse militaire verplichtingen in het
Verre Oosten zouden gaan, zeker is, dat de Chinezen in november 1950 de noodlottige
stap deden zich in de strijd te mengen, omdat zij hun grenzen bedreigd achtten. Dat
betekende in Amerikaanse ogen dat de Volksrepubliek China zich aansloot bij het
agressieve Sovjetblok. De Verenigde Staten zonden de Zevende Vloot naar de Straat
van Formosa en begonnen aan de militaire en financiële opbouw van Taiwan. Het
overwonnen Japan werd door de Verenigde Staten op de been geholpen en opgenomen
in de Amerikaanse verdedigingsgordel tegen het communisme. De flexibiliteit van
het State Department werd ernstig belemmerd door de beschuldigingen van senator
Joseph McCarthy betreffende de aanwezigheid van communistische spionnen, hetgeen
een objectieve oordeelsvorming over de Chinese inmenging in de Koreaanse oorlog
onmogelijk maakte. Het resultaat was dat de Volksrepubliek China op initiatief van
de Amerikaanse vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
tot agressor in de Koreaanse oorlog werd veroordeeld. Het Rijk van het Midden, dat
bijna honderd jaar geïsoleerd was geweest, werd andermaal afgezonderd en ging
over tot een schijnbaar agressieve politiek jegens de Verenigde Staten en zijn
Aziatische bondgenoten.
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Japanse inmenging in de Chinese burgeroorlog
Japan voelde zich niet gelukkig met zijn nieuwe rol, te dienen als instrument in de
Amerikaanse omsingelingsstrategie van de communistische wereld. De regering
Joshida wilde met Peking over de normalisatie van de betrekkingen onderhandelen.
Een desbetreffend verzoek werd echter door de Verenigde Staten tijdens de van 4
t/m 8 september 1951 gehouden conferentie van San Francisco afgewezen.
Na de ondertekening van het vredesverdrag van San Francisco op 29 oktober 1951
wilde Premier Yoshida een verdrag met de Volksrepubliek China afsluiten en
onmiddellijk een diplomatieke vertegenwoordiging te Sjanghai inrichten. De
Amerikanen dwongen Yoshida echter van zijn voornemen af te zien en in plaats
daarvan een verdrag met Taiwan te sluiten. Dat akkoord werd tenslotte door een
aarzelende premier Yoshida ondertekend.
Hierdoor mengde zich het eilandenrijk, althans volgens Peking, in de burgeroorlog
tussen de communisten en de Kwomintang. Het regime Tsjang Kai-Tsjek kon zich
op Taiwan terugtrekken, onderhield daar een door de Verenigde Staten getraind leger
van 600.000 man en werd beschermd tegen een eventuele aanval van het Chinese
volksbevrijdingsleger door de Amerikaanse Zevende Vloot. Een groot deel van
Pekings buitenlandse politiek ten opzichte van Amerika's bondgenoot Japan dient
tegen de achtergrond van de geschetste situatie te worden begrepen.
Na de Koreaanse oorlog in 1953 hoopten de leiders in Peking, Taiwan te heroveren
op drie manieren: door geweld, door Washington te overreden zijn alliantie met
Tsjang Kai-Tsjek op te zeggen, of door overreding van de Kwomintangleiders tot
een compromis te komen. Gebruik van geweld tegen het regime Tsjang Kai-Tsjek
op Taiwan was door het Amerikaanse beleid, dat door Japan onvoorwaardelijk werd
gesteund, onmogelijk geworden. Ook de aanvallen van het Chinese
volksbevrijdingsleger op de eilanden van Quemoy en Matsoe moesten worden
gestaakt, toen Amerika in 1954 met een nucleaire tegenaanval ging dreigen. Daarna
poogde Peking het aan de onderhandelingstafel in Genève, maar dat mislukte toen
Amerikaanse gedelegeerden in 1956 eisten dat de Chinese Volksrepubliek af zou
zien van het gebruik van geweld in de Straat van Formosa.
De bestuurders in Peking wendden zich toen, via verschillende kanalen, tot de
Kwomintangleiders en zij boden onder meer Taiwan autonomie aan in een verenigd
China. Daarop werd nauwelijks gereageerd. Gefrustreerd zetten de Chinezen hun
verwachtingen op de stijgende militaire macht van de Sovjet-Unie. Zou men de
Kremlinleiders kunnen overhalen het Rijk van het Midden nucleair te steunen, dan
zou de Amerikaanse nucleaire dreiging inzake Taiwan en de kusteilanden Quemoy
en Matsoe geneutraliseerd zijn.
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De Chinese bewieroking van de Sovjet-Unie nam toe en culmineerde in Mao
Tse-Toeng's formele verklaring in november 1957 dat de Sovjet-Unie de natuurlijke
leider van de communistische wereldbeweging was. Deze Chinese strategie slaagde
tot op zekere hoogte en met Moskou werd een akkoord gesloten waarin de Chinezen
hulp werd beloofd bij het ontwikkelen van atoomwapens.
Enkele maanden later zagen de Kremlinleiders in dat hun Chinapolitiek gevaarlijke
internationale consequenties met zich mee zou brengen. Daarom streefden zij toen
naar verbetering van de betrekkingen met Amerika, wiens Chinapolitiek was gericht
op het economisch, militair en politiek isolement van de Volksrepubliek. In de jaren
1958 en 1959 kwam deze tegenstrijdigheid in het Russische beleid aan het licht. In
augustus 1958 werden door het Volksbevrijdingsleger namelijk de kusteilanden
Quemoy en Matsoe weer aangevallen en opnieuw dreigden de Amerikanen met
nucleaire tegenmaatregelen. Naar alle waarschijnlijkheid weigerden de Kremlinleiders
toen aan Peking de onvoorwaardelijke nucleaire garantie. Peking moest zijn plan om
Taiwan te heroveren opgeven en bood nu Washington onderhandelingen op
ambassadeursniveau aan. In het kielzog van de Chinees-Amerikaanse besprekingen
in Warschau verbeterden ook de economische en culturele betrekkingen tussen Peking
en Tokio.

De politiek van de niet politici
In tegenstelling tot de Verenigde Staten, wiens Chinapolitiek, ondanks de diplomatieke
besprekingen in Warschau, niet werd gewijzigd, kozen de Japanners begin van de
jaren zestig een eigen weg van scheiding tussen politiek en economie ten opzichte
van de Volksrepubliek China, dat wil zeggen: de onderscheiding tussen politieke
diplomatic aan de ene en economische, respectievelijk culturele diplomatie aan de
andere kant. Dat Peking niettegenstaande het feit dat Tokio de Volksrepubliek niet
erkende, de economische alsook de culturele relaties met het eilandenrijk verder
cultiveerde, was onder andere paradoxalerwijs op het Chinese beginsel van onwrikbare
verbondenheid tussen politiek en economie terug te voeren. De Chinezen
beschouwden de handel met het buitenland steeds als een onderdeel van het
buitenlands beleid. Zowel in Tokio als in Peking had dit tot resultaat dat in plaats
van het gebruikelijke diplomatieke verkeer de ‘Volksdiplomatie’, dus de politiek
van de niet-politici, druk werd bedreven1.
In het kader van deze politiek bracht een delegatie van de liberaal-democratische
regeringspartij op uitnodiging van Tsjoe En-lai in September 1962

1

Cf. M.Y. Chou, Die Volksdiplomatie, eine Analyse der Beziehungen zwischen der
Volksrepublik China und Japan, in Europa Archiv, 10 april 1971, pp. 249-258.
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een bezoek aan Peking. Een van de belangrijkste doelstellingen van de Japanners
was het aanknopen van niet-officiële handelsbetrekkingen tussen beide landen.
Tijdens de besprekingen hielden de Chinezen vast aan het principe van
onscheidbaarheid van handel en politiek, doch stemden er in toe de economische en
politieke betrekkingen door de-facto-maatregelen stap voor stap te verbeteren. Nadat
de delegatie was teruggekeerd, besloot het Japanse Kabinet een kredietplan voor
export naar China op te stellen en het Japans-Chinese import-export bureau, dat een
semi-staatsinstelling was, te reorganiseren2. Vervolgens werd op 9 november 1962
in Peking een memorandum over een vijfjarige handelsovereenkomst tussen China
en Japan ondertekend.
In januari 1965 voerde premier Sato in Washington besprekingen met president
Johnson. Een belangrijk punt van overleg vormden de relaties van Japan met de
Chinese Volksrepubliek, met name de handels- en culturele betrekkingen, die het
eilandenrijk wilde uitbreiden. In het gemeenschappelijk communiqué dat na de
besprekingen werd uitgegeven, werd gezegd dat beide landen in nauw contact zouden
blijven over de kwestie-China, die van groot belang werd geacht voor de vrede en
stabiliteit in Azië. President Johnson legde de nadruk op de Amerikaanse politiek
van krachtige steun aan het regime Tsjang Kai-Tsjek en gaf uiting aan zijn ernstige
bezorgdheid dat de militante politiek van ‘Communistisch China’ en zijn
expansionistische druk op zijn buren de vrede in Azië in gevaar zouden brengen.
Premier Sato verklaarde bij deze gelegenheid dat het de fundamentele politiek van
zijn regering was vriendschappelijke banden, gebaseerd op normale diplomatieke
betrekkingen met het regime-Tsjang Kai-Tsjek, op Formosa te blijven handhaven.
Maar tegelijkertijd wilde hij, uitgaande van het beginsel van scheiding van politieke
en economische kwesties, de particuliere contacten met China, zoals op het gebied
van de handel, blijven bevorderen.

Culturele revolutie
De ‘Culturele Revolutie’ bracht een aanzienlijke verslechtering van de betrekkingen
tussen China en Japan3 en voor de tweede maal sinds 1950 een

2

3

Reeds voor het bezoek van de Japanse delegatie aan Peking stemde premier Ikeda toe, dat
de handelsbetrekkingen met China niet meer beperkt zouden worden tot particuliere contracten
van Japanse handelsondernemingen met China, doch de regering in de totstandkoming van
contracten deel zou nemen.
Eind augustus 1967 moesten 20 van de 90 Japanse handelsvertegenwoordigers Peking
verlaten. Als represaillemaatregel in verband met een bezoek dat premier Sato van 7 t/m 9
september 1967 aan Formosa bracht, welk bezoek door Peking een provocatie jegens de
Volksrepubliek werd genoemd, wezen de Chinese autoriteiten op 10 september
daaraanvolgend, een aantal Japanse verslaggevers uit.
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afzondering, zij het zelf gekozen, van de Volksrepubliek met zich mee. Niet alleen
de officiële Japans-Chinese betrekkingen waren op een dieptepunt aangekomen,
maar opmerkelijk waren daarbij de tegenstellingen tussen de Communistische Partij
van Japan en die van China. Peking nam het de C.P.J. kwalijk dat deze zich uitsprak
vóór een gemeenschappelijke actie met de Russische ‘revisionisten’ in Vietnam,
terwijl de Japanse communisten op hun beurt de Mao-groep ervan beschuldigden a)
dat deze laatste anti-marxistisch-leninistisch was; b) dat de Chinese culturele revolutie
niet in overeensteming was met het marxisme-leninisme; c) dat de Chinese
volksoorlogstheorie neerkwam op een extreem avonturisme en d) dat de theorie van
de eenheid van actie tegen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten niet in het belang
was van de anti-imperalistische strijd van de volkeren der wereld4. Op deze wijze
distantieerde de Communistische Partij van Japan zich sterker van Peking dan
bijvoorbeeld de machtige oppositionele Socialistische Partij of de
Liberaal-democratische regeringspartij.
Het enige positieve element tussen China en Japan gedurende de Culturele
Revolutie bestand in de handelsbetrekkingen. Op 6 maart 1968 ondertekende men
in Peking een nieuw semi-officiële handelsovereenkomst tussen beide landen5. Met
het oog op de totstandkoming van deze overeenkomst moest de Japanse
handelsdelegatie politieke concessies doen; met name stemde zij er mee in dat de
politieke en economische betrekkingen tussen beide staten, in afwijking van het
standpunt van de regering-Sato, onscheidbaar waren.
De officiële betrekkingen tussen Tokio en Peking bleven onveranderd slecht en
de regering-Sato verwachtte in deze enige verbetering na het verloop van de Culturele
Revolutie. Maar als gevolg van het Tet-offensief van de Vietcong, dat op 31 maart
1968 gevolgd werd door Johnsons vredesboodschap, waren enige wijzigingen
gekomen in de posities. Zowel door de oppositie als door de openbare mening werd
de regering-Sato er toe aangezet om het voeren van een nieuwe China-politiek onder
ogen te zien. Tevens werd in politieke kringen voor het eerst de vraag gesteld of
premier Sato de geschikte man was om de nieuwe betrekkingen tussen Japan en
China tot leven te wekken.

Beschuldigingen aan het adres van de regering-Sato
De regering-Sato reageerde te passief op de diplomatieke activiteiten van Peking,
die gedurende de laatste maanden van 1968 erop leken te duiden

4
5

Cf. M.Y. Chou, Kulturrevolution und Japans Beziehungen zu Peking, in Aussenpolitik,
september 1968, pp. 569-573.
Deze nieuwe regeling was een voortzetting van het voor vijf jaar geldende handelsakkoord
van november 1962, dat op 31 december 1967 was afgelopen.
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dat het Rijk van het Midden een wat mildere politiek tegenover zijn Aziatische buren
wilde gaan voeren. Sato's gereserveerde houding jegens Peking had tot gevolg dat
Japan naast de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten steeds meer het mikpunt werd
van een Chinese haatcampagne. Men klaagde de Japanse ‘reactionairen’ aan, dat zij
een gewillig instrument waren van het Amerikaanse en het Russische imperialisme.
Het bezoek van de Japanse minister van buitenlandse zaken, Aichi, in 1969 aan
Moskou werd als hoogtepunt gezien van een nieuw Amerikaans-Russisch-Japans
samenspel, waarbij het eilandenrijk tot taak zou hebben de Aziatische landen tegen
het Rijk van het Midden te mobiliseren. Voorts werd de Japanse handel met
Zuidoostaziatische landen door de Chinezen als een steeds bedenkelijker strooptocht
gekwalificeerd van de onverzadigbare ‘reactionaire kliek’ van Tokio.

China lobby
In het ministerie van buitenlandse zaken te Tokio registreerde men deze aanvallen
zeer ‘nuchter’. Bovendien werd beweerd dat China, ondanks bepaalde stabiliserende
factoren in de laatste fase van de Culturele Revolutie, nog niet in staat was een
constructieve buitenlandse politiek te voeren. Daarom bestond er geen noodzaak om
het Japanse beleid ten opzichte van Peking te veranderen. Deze superieure houding
van buitenlandse zaken werd echter door het Japanse ministerie van economische
zaken niet gedeeld. De bilaterale handel tussen Peking en Tokio vertoonde in 1969
een opmerkelijke opleving en daaruit werd geconcludeerd dat de interne verhoudingen
in China sneller genormaliseerd werden dan men algemeen aannam.
De berichten over de normalisering van de verhoudingen in de Volksrepubliek
mobiliseerden de vertegenwoordigers van een Chineesgezinde politiek, waartoe
liberaal-democraten van naam, zoals de voormalige minister van buitenlandse zaken,
Fujiama, behoorden. De vertegenwoordigers van deze richting spraken over
‘Aziatische solidariteit’ en zinspeelden erop, dat de belangen van het eilandenrijk
door de Sovjet-Unie minder werden gerespecteerd dan door China. Overeenstemming
met het Rijk van het Midden moest volgens hen tot de meest solide bouwstenen van
een Japanse buitenlandse politiek behoren.

Japans-Amerikaanse Chinapolitiek
Medio 1969 was echter nog te vroeg enerzijds om over een eventuele normalisering
van de betrekkingen tussen beide landen na te denken en ander-
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zijds om latente Japanse gevoelens van ‘Aziatische broederschap’ te wekken. In
november van hetzelfde jaar was de Chinese verbittering jegens Japan naar aanleiding
van het Japans-Amerikaanse topoverleg in Washington groter dan ooit tevoren. Deze
kon in verband worden gebracht met het op 17 november gepubliceerde
gemeenschappelijke communiqué waarin werd gewezen op Zuid-Korea en Taiwan
als landen waarbij Japan uit veiligheidsoverwegingen belang had.
Over de Chinapolitiek van zijn regering verklaarde Sato dat hij zou trachten met
Peking contacten te leggen inzake het vestigen van diplomatieke missies, wanneer
zich daartoe de gelegenheid zou voordoen. Japan zou geen tegen China gerichte
politieke koers volgen, zo zei Sato, maar hij hield vast aan het beginsel der scheiding
van de economische en politieke betrekkingen. Hoe men in Tokio hoopte op basis
van de voortzetting van dit beleid toenadering tot Peking te kunnen bereiken, was
niet duidelijk. Misschien veronderstelde men dat China bij een bespreking van
Aziatische veiligheidsproblemen Japan de voorkeur zou geven, omdat een direct
contact met Amerika om redenen van intern-psychologische aard moeilijkheden
opleverde en onder de omstandigheden tot een nieuwe belasting van de
Chinees-Russische verhouding zou leiden. In elk geval geloofde men in Tokio een
tijd lang erin dat het eilandenrijk geknipt was voor de rol van ‘eerlijke makelaar’
tussen China en de Verenigde Staten.
In Peking werd hierover anders gedacht en men bleef uiterst kritisch ten aanzien
van de regering-Sato en haar politiek, in het bijzonder wat betreft de samenwerking
met Amerika en Taiwan. In 1970 verhardde de Chinese politiek ten aanzien van
Japan, zoals met name onder meer Week uit een Chinees-Noordkoreaans communiqué
over de herleving van het Japans militarisme en de aankondiging door Tsjoe En-lai,
dat Japanse ondernemingen die zaken zouden doen met Taiwan en Zuid-Korea, door
Peking geboycot zouden worden.
Het Japans-Chinese conflict bleef ook in 1971 een van de meest delicate kwesties
vormen waarmede Tokio op het terrein van de buitenlandse politiek werd
geconfronteerd. Afgezien van de steun die het eilandenrijk aan het regime van Taipeh
gaf, zowel op diplomatiek als op economisch gebied, stond Japan aan het hoofd van
een groep landen die er niet aan wanhoopten dat zij Peking de toegang tot de
Verenigde Naties konden versperren.

De weg naar normalisering van betrekkingen
Nixons voorgenomen bezoek bracht opschudding in Japanse politieke kringen en
premier Sato had het moeilijk in het parlement, toen hij medio juli 1971 het ontbreken
van diplomatieke betrekkingen met Peking moest ver-
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dedigen. Het was te begrijpen dat zijn verdediging overtuiging leek te missen, want
Japan kon moeilijk heel lang een politiek handhaven die alleen als een uitbreiding
van de Amerikaanse politiek te verklaren was. Een krachtige dissidente groep binnen
zijn eigen Liberaal-democratische partij vroeg dan ook onmiddellijke erkenning van
de Volksrepubliek China. Ook de publiciteitsmedia, de oppositie in het parlement
en de ‘Liga van parlementsafgevaardigden voor de normalisering van de betrekkingen
tussen China en Japan’ zetten de regering-Sato in toenemende mate onder druk om
een herziening van de tot dan toe gevoerde Chinapolitiek te bewerkstelligen.
Na enkele weken een defensieve houding aangenomen te hebben, begon Sato
serieus te denken over de consequenties van Nixons komend bezoek aan China. Sato
dacht aan een non-agressieverdrag tussen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, China
en Japan met speciale sanctiemaatregelen6. Volgens Sato hadden alle vier betrokken
partijen behoefte aan een non-agressieverdrag. De Chinese regering wilde haar
veiligheid handhaven ten opzichte van de drie andere grote mogendheden en dacht
daarom ook aan een nonagressieverdrag. De Verenigde Staten wilden minder
betrokken worden bij de oorlog in Vietnam; daarnaar verlangde zowel het volk als
de regering. Maar de terugtrekking was tot dan toe moeilijk omdat er geen positie
was waarop men kon terugvallen en in dit opzicht zou een non-agressieverdrag voor
de Amerikanen groot nut hebben. Tenslotte verplaatsten de Russen hun frontlinie
van Europa naar de Chinese grens en werden defensie-overeenkomsten gesloten met
China's buurlanden. Maar de Kremlinleiders bleken niet in staat met een
machtsoverwicht diplomatieke successen te bereiken. Daarom zou ook de Sovjet-Unie
een non-agressieverdrag apprecïeren. Sato zelf moest om redenen van binnenlandse
politiek bij zijn confrontatie met Peking en Moskou niet meer aan Washington
gebonden zijn. Hij moest aan de vooravond van Nixons bezoek aan China
demonstreren dat hij toenadering tot Peking kon zoeken zonder hierbij alleen maar
een lakei van Washington te zijn. Daarom zou ook voor hem een non-agressieverdrag
een oplossing bieden, zowel voor zijn binnenlandse als zijn buitenlandse positie.

Communiqué van Sjanghai
Het essentiële van Sato's plan was dat er een soort ‘structuur’ zou ontstaan, waarop
de vier mogendheden hun beleid konden vormen. Maar de voormalige premier maakte
hierbij een denkfout. Hij hield geen rekening met

6

De premier herinnerde zich goed hoe de weg naar de tweede wereldoorlog geplaveid was
met non-agressieverdragen. Daarom zouden de sancties belangrijker zijn dan de verdere
inhoud van het verdrag.
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het feit dat Japan op het terrein van de buitenlandse politiek, na de aankondiging van
Nixons bezoek aan China, een van de meest geïsoleerde machten ter wereld was.
Bovendien achtten noch Peking noch Washington de tijd rijp voor onderhandelingen
ter afsluiting van een Amerikaans-Russisch-Chinees-Japans non-agressieverdrag.
Als gevolg van de heroriëntering van de Amerikaanse Oostazië-politiek - waarvan
Nixons bezoek aan Peking het spectaculaire hoogtepunt was - moest het in het
isolement geraakte Japan zijn tot dan toe gevoerde ‘twee-China-politiek’ laten vallen
en een eigen weg volgen ter bevordering van zijn belangen. Het aanknopen van
diplomatieke betrekkingen op ambassadeursniveau met de Mongoolse Volksrepubliek
op 19 februari 1972, het zenden van Japanse diplomaten, eveneens in februari 1972,
naar Hanoi - tot groot ongenoegen van Washington - waren de eerste manifestaties
van deze politiek. Nadat in het communiqué van Sjanghai de Verenigde Staten
erkenden dat Taiwan deel uitmaakte van de Volksrepubliek China, deelde minister
van buitenlandse zaken, Fukuda, op 27 februari 1972 mede, ‘dat het standpunt van
Japan niet verschilde van dat der Verenigde Staten’7. De declaratie van Sjanghai
versneide ook de ontwikkeling van Sato's denken over de Chinese kwestie. De premier
gaf op 28 februari in het parlement op vragen van de oppositie ten antwoord dat
Taiwan deel uitmaakte van de Volksrepubliek China. Het was de eerste maal dat hij
zo duidelijk de positie van Taiwan definieerde en het was ook de eerste maal dat de
volksvertegenwoordigers hoorden verklaren dat Japan bereid was de vijf door Tsjoe
En-lai geformuleerde beginselen van een normalisering van de betrekkingen tussen
beide staten te onderschrijven8. Vervolgens zette het kabinet Sato in een als
‘gemeenschappelijke mening’ aangeduide verklaring zijn standpunt inzake de kwestie
Taiwan uiteen. Daarin werd gesteld dat Japan krachtens het vredesverdrag van San
Francisco van alle souvereiniteitsrechten op Taiwan had afgezien en dus geen enkel
recht van inspraak had bij het vaststellen van de status van Taiwan. Tegelijkertijd
legde de regering echter de nadruk op haar volledig begrip voor de aanspraken van
Peking op de eilanden.

Chinees Pragmatisme
De pogingen van de regering-Sato om de betrekkingen met Peking te nor-

7
8

Cf. G. Schmidt, Die Aussen- und Sicherheitspolitik Japans im Kräftefeld Peking - Moskou
- Washington, in Beilage zur Wochenzeitung das Parlament, 30 september 1972, p. 8.
Zie de tekst van de vijf door Tsjoe En-lai geformuleerde beginselen, van de coëxistentie
tussen China en Japan, T. Ishikawa, Japan, China und das Dreieck, in Das grosse Dreieck,
Festschrift zum 65 Geburtstag von Klaus Mehnert, Stuttgart, 1971 p.71.
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mauseren op grondslag van een China dat door Peking werd vertegenwoordigd hetgeen de erkenning van de Volksrepubliek als de enige wettige regering van China
betekende - mislukten. De regering Tsjoe En-lai weigerde met Sato te onderhandelen.
De voormalige premier werd in Peking als de vertegenwoordiger van een politiek
gezien die zich door zijn anticommunistische houding en zijn loyaliteit tegenover
Taiwan ‘in een bepaalde richting had vastgelegd’. Bovendien onderhield Sato's
breeder Kishi9 vriendschappelijke betrekkingen met Tsjang Kai-Tsjek10.
Ondanks de intransigente houding ten opzichte van de regering Sato lieten de
Chinezen bij herhaling Tokio via verschillende kanalen weten dat zij overeenstemming
met Japan nastreefden. De uitspraak in maart 1972 van de pas overleden Chinese
minister van buitenlandse zaken, Tsjen Ji: ‘Wij passen onze gevoelens aan de feiten
aan’, kon als een grondstelling van de Chinese buitenlandse politiek gelden, ‘die veel
minder ideologisch dan pragmatisch van opzet is’. Dit pragmatisme in de Chinese
Japan-politiek manifesteerde zich ook tijdens het bezoek van Takeo Miki11 afgelopen
april aan Peking. Bij deze gelegenheid sprak Tsjoe En-lai zich uit voor een snelle
aanknoping van de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen na de vorming
van een nieuwe regering in Tokio met Tanaka, Miki en Ohira.

Japans relatie met Taiwan
In verband met zijn streven naar normalisering van de betrekkingen met Peking
boekte Tanaka zijn eerste succes toen de socialisten zich bereid verklaarden zijn
Chinapolitiek te steunen, op voorwaarde dat de premier de drie door Peking gestelde
condities zou accepteren. Deze condities waren: de erkenning van de regering van
het vasteland als de enige wettige representatie van China, erkenning dat Taiwan een
integrerend bestanddeel van China vormde en annulering van het in 1952 gesloten
Japanse vredesverdrag met Tsjang Kai-Tsjek. De vierde en vijfde voorwaarde, te
weten: toelating van de Volksrepubliek China tot de Verenigde Naties en uitstoting
van Taiwan uit de wereldorganisatie, aanvaardde Japan reeds in oktober 197112.

9
10

11
12

Kishi was gedurende de periode 1957-1960 premier van Japan geweest.
De eigenlijke oorzaak van de onverzoenlijke houding was, zoals later is gebleken, dat de
Chinezen de na de teruggave van Okinawa aangekondigde vervanging van Sato als premier
wilden afwachten en eerst met zijn opvolger over de normalisering van de staatsbetrekkingen
wilden onderhandelen.
Tot 1968 minister van buitenlandse zaken in het kabinet-Sato. Eén van de leiders van de
Liberaal-democratische partij en thans vice-premier in de regering-Tanaka.
Nu vormde de annulering van het vredesverdrag met Taiwan een van de grote hinderpalen.
Ten aanzien van het vredesverdrag kon de Liberaal-democratische partij geen consensus
vinden. De thans regerende stromingen voerden hierover een dispuut met de aanhangers van
de vroegere minister van buitenlandse zaken, Fukuda, die een afwachtende houding hadden
aanbevolen. Deze aanhangers hadden zich medio juli 1972 tot een nieuwe groep verenigd,
die de grootste in de partij werd en ongeveer één-derde van de vroegere Sato-groep bevatte.
Men wilde de strijd binnen de partij kennelijk niet op de spits drijven, want Tanaka had nog
twee aanhangers van Fukuda in zijn kabinet kunnen opnemen.
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Het moeilijkste probleem vormde in verband met de door de nieuwe regering zo
belangrijk geachte normalisering van de betrekkingen met Peking de nauwe relatie
van Japan met Taiwan. Van Taiwanese zijde was premier Tanaka ernstig
gewaarschuwd voor de gevolgen van het aanknopen van diplomatieke betrekkingen
met Peking. Maar de meeste aanhangers van Tsjang Kai-Tsjek in Taipeh moesten
wel beseffen dat zij de ontwikkeling naar normalisering van de betrekkingen tussen
Tokio en Peking niet konden tegenhouden en voor hen was de belangrijkste vraag
welke prijs zij van Japan konden bedingen.
Hoe snel ook na Tanaka's ambtsaanvaarding in Tokio het sein gezet werd op
normalisatie van de betrekkingen met China13, de nieuwe premier moest toch waken
voor al te overijld handelen. Zijn optreden ten opzichte van Peking had grote invloed
op Japans betrekkingen met de Verenigde Staten en met de Sovjet-Unie. Bovendien
moest Tanaka rekening houden met oppositie van de vroegere Sato-fractie binnen
de Liberaal-democratische partij, die zich concentreerde rond de vroegere minister
van buitenlandse zaken, Fukuda14.
Vermoedelijk vonden Tanaka en de zijnen het jammer dat zij president Nixon niet
met gelijke munt konden betalen door zonder vooroverleg met de Verenigde Staten
contact met Peking te zoeken. Maar Nixon kwam naar Hawaï om met Tanaka en zijn
minister van buitenlandse zaken Ohira te onderhandelen. Dit was een letterlijke en
figuurlijke tegemoetkoming, want sinds de tweede wereldoorlog was het de gewoonte
dat de Japanse premier naar Washington of tenminste naar California reisde, indien
hij met de Amerikanen wilde onderhandelen.

Een historische ontmoeting
Op 11 augustus 1972 werd Tanaka door Tsjoe En-lai officieel uitgenodigd om een
bezoek aan Peking te brengen. Vervolgens herhaalden de Chinezen hun drie
voorwaarden voor herstel van de betrekkingen. Ondanks het feit

13

14

Direct na zijn optreden verwelkomde Peking Tanaka's wens naar herstel van de betrekkingen
en Moskou stelde voor besprekingen te beginnen ter voorbereiding van de afsluiting van een
vredesverdrag tussen beide landen. Tevens waren in Moskou besprekingen gaande over de
leverantie van Siberisch aardgas en aardolie aan Japan. De geplande pijpleiding zou dichtbij
de Russisch-Chinese grens lopen en de aanvoer voor de Russische troepen in Oost-Azië
aanzienlijk vergemakkelijken.
Fukuda was Tanaka's concurrent voor het premierschap binnen de Liberaaldemocratische
regeringspartij.
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dat het in 1952 gesloten vredesverdrag tussen Taipeh en Tokio een deel van het
veiligheidssysteem van de Verenigde Staten in Oost-Azië en in de Stille Oceaan was,
aanvaardde Tanaka deze condities als onderhandelingsbasis tijdens zijn voorgenomen
bezoek aan Peking.
Nu deden ook de Chinezen vergaande concessies teneinde een normalisering van
de betrekkingen tussen beide landen te vergemakkelijken. De pragmatische leiders
in Peking stelden slechts één voorwaarde, te weten: verbreking van de diplomatieke
betrekkingen tussen Tokio en Taipeh. Tsjoe Enlai was bereid het door hem vroeger
scherp bekritiseerde Japans-Amerikaanse veiligheidsverdrag, dat aanvankelijk vooral
tegen China als potentiële vijand was gericht, even goed te aanvaarden als de
handhaving van de Japanse economische en culturele verbindingen met Taiwan.
Op 25 september reisden premier Tanaka, een ‘bulldozer met een
computerverstand’15, en zijn minister van buitenlandse zaken, Ohira, naar Peking.
Bij een banket op de eerste dag van het bezoek bood Tanaka zijn verontschuldigingen
aan voor het Japanse optreden tijdens de van 1931 t/m 1945 gevoerde oorlog met
China16. De onderhandelingen tussen de Japanse regeringsdelegatie enerzijds en Tsjoe
En-lai, respectievelijk zijn minister van buitenlandse zaken Tsji Peng-fei, anderzijds
waren op 25 en 26 september zeer intensief. Het succes van deze besprekingen bleek
reeds op 27 september uit het onverwachte bezoek dat Tanaka, zijn kabinetschef
Nikaido, en Ohira aan partijvoorzitter Mao Tse-Toeng brachten.
In het op 29 september 1972 in Peking ondertekende gemeenschappelijke
communiqué kregen de Chinese pragmatici wat zij wensten, te weten Japan moest
zich duidelijker dan welk ander land bij de erkenning van de Volksrepubliek China
ten aanzien van de status van Taiwan uitspreken17 en de diplomatieke relaties met
het regime Tsjang Kai-Tsjek verbreken. Anderzijds stelden de Chinezen zich soepel
op en werd in het communiqué geen

15

16

17

De Amerikanen waren reeds weinig gelukkig met Sato's opvatting dat de veiligheid van
Taiwan dank zij de internationale ontwikkeling voor Japan niet meer van vitaal belang was.
Zoals reeds vermeld, hadden Nixon en Sato nog in november 1969 in hun communiqué een
nauw verband gelegd tussen de veiligheid van Japan en Taiwan.
‘Ik breng hierbij onze eigen afkeuring tot uiting voor de grote moeilijkheden, die wij het
Chinese volk hebben aangedaan. Openlijk beken ik dat ook na de oorlog een onnatuurlijke
toestand tussen onze beide landen voortduurde’, aldus premier Tanaka.
Dat was misschien het gevolg van een verkeerde manoeuvre van de Japanners zelf: de blunders
van oud-minister van buitenlandse zaken, Etsusaburo Shiina. Tanaka zond Shiina op 17
september als zijn afgezant naar Taipeh om daar de nieuwe Japanse politiek uiteen te zetten
en er begrip voor te kweken. Shiina liet zich echter verleiden tot enkele onvoorzichtige
uitspraken - zoals o.a. dat de liberaal-democraten de handhaving van alle banden, inclusief
de diplomatieke, met Taiwan zouden wensen; vermoedelijk deed hij dit om zijn woedende
gesprekspartners enigszins te kalmeren.

Streven. Jaargang 26

232
enkele toespeling gemaakt op het Japans-Amerikaanse veiligheidsverdrag18. Over
het Japanse militarisme, dat werd veroordeeld in het in Sjanghai uitgegeven
Chinees-Amerikaanse communiqué, werd deze keer niet gesproken.
De Chinezen bevestigden dat zij van Japan geen herstelbetalingen zouden vragen.
Alle zaken waarover men het niet eens was, zoals bijvoorbeeld de vraag of het in
1952 gesloten verdrag tussen Japan en de regering van Tsjang Kai-Tsjek op Formosa
al dan niet geldig was, of er wel of geen staat van oorlog tussen China en Japan
bestond, of de ambassade van Taiwan in Tokio wel of niet onmiddellijk gesloten
diende te worden, en aan wie de Senkakoe-eilanden met hun olievelden toebehoorden,
waren door de Chinese leiders afgedaan als minder belangrijke problemen, waarover
een compromis te bereiken viel of die later afgehandeld konden worden.
Als het gevolg van Tanaka's bezoek aan Peking behaalde de Volksrepubliek China
minstens drie voordelen. Het Japans-Amerikaanse bondgenootschap werd verzwakt
doordat Japan vermoedlijk het contact met de Verenigde Staten geleidelijk aan steeds
losser zal maken. Dat moest ongetwijfeld een van de strategische doeleinden van
Peking zijn, temeer daar de Chinezen nog steeds achterdochtig waren jegens het
Japans-Amerikaanse veiligheidsverdrag. Tanaka legde tijdens zijn besprekingen met
Tsjoe En-lai uit dat het betreffende verdrag moest worden opgevat als antwoord op
het Chinees-Russische bondgenootschap. Volgens Tanaka zou Tsjoe En-lai
geantwoord hebben dat het bondgenootschap met de Sovjet-Unie nog slechts in naam
bestond. Overigens toonde Tsjoe En-lai begrip voor Japans bedoeling om het verdrag
met Amerika te handhaven, al meende Tanaka dat een van de eerste redenen ervoor
was vervallen. Voor de Amerikanen betekende het verdrag dat zij van hun bases in
Japan gebruik konden maken bij de verdediging van Taiwan. Premier Tanaka geloofde
echter dat na zijn en Nixons bezoeken aan Peking de Volksrepubliek China niet de
wapens tegen Taiwan zou opnemen19.
Een tweede door de Chinezen op het politieke schaakbord tegenover Moskou
behaald voordeel was, dat het eilandenrijk nu beperkt was in zijn vrij-

18

19

Betreffende dit akkoord verklaarde minister Ohira op een persconferentie in Tokio na afloop
van het bezoek van de Japanse delegatie aan Peking, dat het veiligheidsverdrag met
Washington een symbool van de vriendschap tussen beide landen bleef; en men kon zich
dan ook niet meer voorstellen dat Amerika zijn steunpunten in Japan nog zou gebruiken voor
de verdediging van Taiwan.
Naar aanleiding van Tanaka's mededeling dat China niet de wapens zou opnemen tegen
Taiwan, schreef de Neue Zürcher Zeitung van 1 oktober 1972 in een hoofdartikel: ‘Asiatische
Mächte unter sich’, dat blijkbaar een geheime afspraak existeerde tussen Peking enerzijds
en Washington, resp. Tokio anderzijds volgens welke door de Volksrepubliek geen militaire
actie tegen ‘die Inselfestung der Kwomintang unternommen werden soll’.
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heid toenadering te zoeken tot de Sovjet-Unie. China voelde zichzelf nu minder
bedreigd door een eventuele Russische omsingeling, die in de plaats zou kunnen
komen van de Amerikaanse. En tenslotte stelden de Chinezen in zekere mate hun
land open voor de Japanse handel, industrie en techniek, die de modernisering van
het Rijk van het Midden zouden bevorderen.
Drie maanden waren voor premier Tanaka nodig om Japan met China te verzoenen
en daarmee zijn eilandenrijk uit het door de ‘Nixon-shock’ veroorzaakte isolement
te bevrijden. De uit China terugkerende premier Tanaka was zelfverzekerd. Tevreden
genoot hij van zijn, door de snelheid van de Chinees-Japanse detente veroorzaakt
succes en was hij zichtbaar opgelucht over de resultaten van zijn besprekingen met
Mao Tse-Toeng en Tsjoe En-lai. Sneller dan verwacht was begon Japan een
dynamisch buitenlands beleid te voeren. Samenwerking tussen Peking en Tokio en
een dienovereenkomstig losser maken van Japans band met de Verenigde Staten
leidt een nieuw hoofdstuk in Azië in.
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Cultuur en biologie
Peter M.C. Davies
Geen eigenschap van de mens is door biologen waarschijnlijk zo weinig bestudeerd
als de cultuur: lange tijd hebben zij cultuur beschouwd als een dimensie die uniek
was voor het mens-zijn en dus buiten hun bereik lag. Getuige b.v. de uitspraak van
de antropoloog E. Adamson Hoebel: ‘Menselijke wezens zijn uniek door hun
vermogen om cultuur te creëren. Iedere samenleving van mensen bezit haar eigen
cultuur... Het behoort tot het wezen van het begrip cultuur dat zij instincten, ingeboren
reflexen en alle biologische gedragspatronen uitschakelt. Cultuur is... uitsluitend het
resultaat van sociale vinding’1. Deze benadering is typisch voor de doorsnee
antropologie, zowel in haar beklemtoning van het suprabiologische wezen van de
cultuur als in haar onderstelling dat cultuur uniek is voor de mens. In beide zit
natuurlijk een kern van waarheid, maar voor de bioloog van vandaag vergen ze toch
nogal wat nuancering. Het tweede deel van het citaat klinkt welhaast absurd; alsof
je zou zeggen: ‘het behoort wezenlijk tot het begrip semantiek dat zij grammatica
en vocabularium uitschakelt’ of ‘kunst is uitsluitend het resultaat van inventie’.
Levende systemen zijn hiërarchisch opgebouwd, zodat, om met Polanyi te spreken,
de werking van ieder niveau afhankelijk is van, maar niet gedetermineerd, d.w.z.
uitsluitend beheerst, door de werking van ondergeschikte niveaus, en deze
‘emergentie’-relatie geldt voor alle niveaus van de hiërarchie, van het moleculaire
tot het geestelijke. Zo kunnen we heel goed zeggen dat de culturele dimensie of
‘socio-sfeer’ afhankelijk is van de biologische dimensie, zonder daarmee te zeggen
dat ze erdoor gedetermineerd wordt. Autonomie en biologische conditionering sluiten
elkaar niet uit. Culturele en biologische fenomenen zijn onafhankelijk van elkaar,
zijn ‘onafhankelijk variabel’, in deze zin dat veranderingen op het ene niveau niet
noodzakelijk veroorzaakt worden door overeenkomstige veranderingen op het andere
niveau. Maar dat betekent niet dat veranderingen op het ene niveau geen gevolgen
hebben voor wat er op het andere niveau gebeurt.

1

In H.L. Shapiro (ed.), Man, Culture and Society, Oxford, 1960, p. 168.
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Evenmin betekent het dat culturele verscheidenheid geen enkel verband heeft met
biologische verscheidenheid. Culturele fenomenen zijn afhankelijk van de biologie
ongeveer zoals stijl afhankelijk is van grammatica of steenbakkerskunst van de
eigenschappen van klei. De afhankelijkheid is niet derivatief (het ene komt niet uit
het andere voort) of determinatief (het ene determineert het andere niet), maar
functioneel (het ene werkt niet zonder het andere).
Zeggen dat cultuur afhankelijk is van biologie is dus zeggen dat culturele
ontwikkeling en verscheidenheid geconditioneerd zijn door de geëvolueerde
capaciteiten en beperkingen van de menselijke natuur, door zulke onontkoombare
realiteiten als seks en seksuele verschillen - vertraagde kindsheid en afhankelijkheid
van ouders - de behoefte om te eten, te slapen, te spelen en relaties aan te gaan met
anderen - de behoefte aan waarneming, zonder welke de hogere hersenfuncties niet
tot ontwikkeling komen - de behoefte om te voldoen aan die merkwaardige
gedragsimpuls die R.W. White de ‘effectance motivation’ heeft genoemd: de impuls
om te onderzoeken, te verkennen en te experimenteren zonder dat een onmiddellijke
bevrediging van seksuele, voedings- of verdedigingsbehoeften wordt gezocht - de
behoefte van het menselijke dier ‘to walk and talk and know such things as song and
sadness’. Heel de geschiedenis en de prehistorie door hebben deze en andere
geëvolueerde en evoluerende biologische eigenschappen van de mens zijn gedrag
geconditioneerd en grenzen gesteld aan de diversificatie van zijn cultuur, juist zoals
de erfelijke aanleg van een individu grenzen stelt aan de ontwikkeling van zijn
persoonlijkheid en zijn sociaal gedrag, inclusief zijn ethiek, conditioneert. Het feit
dat er zowat drieduizend verschillende culturen zijn, wijst erop hoe wijd die grenzen
zijn, en de weerstand van de antropologen om door die verscheidenheid heen door
te dringen tot wat ze universeel gemeen hebben, is een van de voornaamste oorzaken
van het nog altijd wijd verspreide geloof dat vorm en inhoud van een cultuur
‘uitsluitend het resultaat zijn van sociale inventie’. Met de andere mogelijkheid, dat
die drieduizend culturen even zovele variaties op één biologisch voorgeschreven
grondthema zijn, hebben de antropologen zich tot nog toe maar heel weinig
beziggehouden. Als gevolg van de toenadering tussen biologie en sociale
wetenschappen is dat nu wel aan het veranderen.
Zowel in individuen als in menselijke populaties werken biologie en cultuur samen.
Mensen worden mens en de mensheid evolueert ‘sociogenetisch’: in dat
wordingsproces zijn natuur en cultuur, ‘nature’ en ‘nurture’ in laatste instantie niet
te scheiden. In de studie van culturele fenomenen kunnen biologische invloeden,
oorzakelijkheids- en evolutiemodellen niet ‘uitgeschakeld’ worden, al is er op de
vraag hóe ze het best in dat onderzoek
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worden betrokken, voorlopig nog geen bevredigend antwoord. Misschien kunnen
we alvast beginnen met de vragen die hier rijzen, duidelijk te stellen.

Cultuur, biologie en evolutie
De menselijke geest schijnt alleen maar te kunnen werken met tweedelingen,
dichotomieën: mens - natuur, geest - lichaam, man - vrouw, instinct - aanleren. Een
van die dichotomieën die het biologisch, psychologisch, antropologisch en
sociologisch denken generaties lang het meest parten heeft gespeeld, is het zgn.
‘nature-nurture’ probleem: is een bepaalde eigenschap overgeërfd of verworven,
genetisch of cultureel bepaald? Met de ontwikkeling van genetica en evolutieleer
hebben we echter geleerd dat vragen naar oorzaken en ontstaan niet in termen van
‘ofwel-ofwel’, maar in termen van ‘meer of minder’ moeten worden gesteld. De
vraag is dus steeds: in hoeverre zijn biologische, in hoeverre milieu-invloeden
verantwoordelijk voor eigenschappen of verschillen die we waarnemen? In hoeverre
is b.v. iemands intelligentie gedetermineerd door zijn genen, in hoeverre door zijn
milieu? In hoeverre zijn verschillen in gedraging en cultuur het gevolg van genetische
verschillen, in hoeverre van verschillen in omstandigheden of keuze?
Meestal is het uiterst moeilijk daar een ondubbelzinnig antwoord op te geven en
in ieder geval verschilt dat antwoord aanzienlijk van eigenschap tot eigenschap. Er
zijn er die grotendeels of helemaal genetisch bepaald zijn (bloedgroep, huidskleur),
er zijn er die zowel door overerving als door milieu worden geconditioneerd
(intelligentie, gestalte, seksuele identiteit), en er zijn er die helemaal door het milieu
worden bepaald (taal, religie). Maar zelfs in deze laatste gevallen is ‘determinatieve’
onafhankelijkheid nog niet hetzelfde als ‘functionele’ onafhankelijkheid: taal en
religie zijn niet mogelijk zonder het vermogen tot symbolische communicatie, en
dat vermogen (dat, als Chomsky gelijk heeft, een soort van ‘universele grammatica’
insluit voor de structurering van klanken tot zinvolle boodschappen) is een genetisch
gedetermineerde, ontwikkelingswijze gerealiseerde eigenschap van de menselijke
hersenen.
De sleutelvragen worden dan:
1. Wat is cultuur, biologisch gezien? Welke zijn er de wezenlijke componenten
van? Welke zijn er de voorwaarden van? In hoeverre is zij een uniek menselijk
fenomeen?
In een overzicht van de manieren waarop cultuur zoal gedefinieerd wordt (Culture:
a critical review of concepts and definitions, 1958), zetten Kroeber en Kluckholm
zomaar eventjes 164 verschillende definities bijeen. De
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meeste ervan gaan uit van de veronderstelling die juist bewezen moet worden, nl.
dat cultuur uitsluitend een menselijk fenomeen is. Twee voorbeelden:
‘In haar breedste etnografische betekenis is cultuur dat complexe geheel dat kennis,
geloof, kunst, moraal, wet, zede insluit en alle andere capaciteiten en gewoonten die
door de mens als lid van een samenleving verworven zijn’ (E.B. Tylor, 1871). ‘Cultuur bestaat uit expliciete en impliciete gedragspatronen die verworven en
overgedragen worden via symbolen en die de distinctieve realisatie uitmaken van
menselijke groepen...’ (Kroeber en Kluckholm, 1952).
Op de vragen, waar cultureel gedrag vandaan komt, wat cultuur misschien geweest
is voor het verschijnen van de mens, wat de mens onderscheidt van andere dieren,
geven zulke definities geen antwoord. Van Tylors definitie zei C.W.M. Hart al in
1938 dat zij ‘meer dan welke uitspraak ook verantwoordelijk is voor de kloof tussen
biologie en sociale wetenschappen’. Is het echt zo, vroeg hij, dat de mens het enige
dier is dat in zijn gedrag kan profiteren van het feit dat hij ‘lid van een samenleving’
is, dat m.a.w. zijn voordeel doet met gedragspatronen die lerend verworven worden
in een sociale context, eerder dan genetisch overgeërfd? Straks zullen we zien dat
dat niet waar is.
2. In hoeverre zijn culturele verschillen het gevolg van overeenkomstige genetische
verschillen en in hoeverre verraden universele culturele kenmerken het bestaan van
universele genetische eigenschappen, d.w.z. van universele biologische factoren die
vorm en inhoud van een cultuur conditioneren?
Belangrijk is hier een duidelijk onderscheid tussen de manier waarop culturele en
genetische verschillen met elkaar in verband kunnen staan en de manier waarop ze
bijna zeker niet met elkaar in verband staan. Zo is het niet waarschijnlijk dat de
drieduizend menselijke culturen de produkten zouden zijn van drieduizend
verschillende stellen van ‘specifiek culturele genen’. Om iemand te groeten, druk je
hem in de ene cultuur de hand, in de andere wrijf je je neus tegen de zijne. Zulke
culturele varianten zijn natuurlijk bepaald door sociale conventie, niet door specifieke
handdrukof neuzewrijven-genen. Toch verschillen die drieduizend culturen ook
genetisch van elkaar en, al hebben we daar wetenschappelijk nog geen uitsluitsel
over, heel waarschijnlijk hebben die genetische verschillen de ontwikkeling van de
culturele verschillen in belangrijke mate geconditioneerd, juist zoals binnen één
cultuur de genotypische verschillen tussen individuen in zekere mate hun sociale rol
conditioneren. Het voor de hand liggende voorbeeld is de manier waarop seksuele
verschillen de sociale rol conditioneren, maar waarschijnlijk zijn er vele andere. ‘In
sterk gedifferentieerde culturen

Streven. Jaargang 26

238
als de onze zijn sommige individuen genotypisch beter uitgerust om professor of
voetballer te worden dan andere... Zo vermoed ik dat Eskimo's het niet alleen
fenotypisch maar ook genotypisch moeilijk zouden hebben om de cultuur van een
tropische Pygmeeënstam over te nemen’2.
In tegenstelling ogenschijnlijk met de meeste antropologen is de bioloog ook
geïnteresseerd in universele eigenschappen. Het feit dat mensen in de ene cultuur
elkaar de hand drukken en in een andere elkaars neus wrijven, is voor de bioloog
minder interessant dan het feit dat alle samenlevingen (ook vele infra-humane
samenlevingen) begroetingsriten bezitten. Misschien zijn de menselijke hersenen
dus genetisch geprogrammeerd om de begroetingspatronen te leren en te gebruiken
die in een bepaalde samenleving voorhanden zijn, juist zoals ze geprogrammeerd
zijn om de heersende taal aan te leren. Met culturele ‘universalia’ moet men echter
voorzichtig zijn: ze kunnen ook aan andere factoren te danken zijn dan aan een
gemeenschappelijk genetisch erfgoed. Van sommige universele kenmerken echter
kunnen wij bijna met zekerheid zeggen dat ze biologisch geconditioneerd of
gedirigeerd zijn.
3. Hoe, in hoeverre en met welk resultaat werken cultuur en biologie samen in de
evolutie van menselijke populaties?
Gewoonlijk veronderstelt men dat het verschijnen van de cultuur een einde heeft
gemaakt aan de biologische evolutie. Maar dan verstaat men het evolutieproces
verkeerd. Populaties evolueren door veranderingen in de genenfrequenties. Dat
gebeurt vooral door de ‘natuurlijke selectie’. Deze heeft plaats wanneer genetisch
verschillende individuen of groepen hun genen volgens verschillende frequenties
aan volgende generaties overdragen. Differentiële voortplanting is m.a.w. natuurlijke
selectie, en het is heel onwaarschijnlijk dat deze ooit stopgezet wordt in de menselijke
soort.
Hoe dan ook, de kapitale vraag is niet of de cultuur een einde gemaakt heeft aan
de biologische evolutie, maar of zij het patroon van de biologische evolutie in
belangrijke mate heeft veranderd. Welnu, haar invloed is enorm geweest. Door aan
het evolutiesysteem het mechanisme van de cumulatieve culturele overdracht toe te
voegen - het mechanisme waardoor verworven ervaring van de ene generatie op de
andere wordt overgedragen - is de cultuur het belangrijkste (het snelste en meest
efficiënte) middel van aanpassing geworden in de menselijke soort. Dat sluit echter
niet uit dat de mens, uit reactie op de cultuur die hij aantreft of creëert, genetisch nog
verandert. Bijvoorbeeld, toen de mens ging jagen en daarvoor rechtop ging lopen,
vereiste dat belangrijke wijzigingen in de ruggegraat en de onderste ledematen. Het
feit dat de Homo sapiens, als gevolg van dat rechtoplopen, nog altijd zoveel last heeft
met zijn rug, bewijst dat die ‘aanpassing’ slechts

2

G.G. Simpson, in Daedalus, Summer 1961, p. 517.
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gedeeltelijk een succes is geweest, maar van de andere kant is de medische technologie
nu wel zo ver gevorderd, dat die ruglast ons voortplantingsvermogen niet gevoelig
meer beïnvloedt. M.a.w. ‘betere ruggen’ zijn door de selectie niet langer bevoordeeld
tegenover ‘zwakkere ruggen’, en dat maakt dat er verder geen verbetering meer te
verwachten is in de gemiddelde kwaliteit van het functionele complex van het
rechtoplopen. Daar staat tegenover dat in onze lawaaierige industriële wereld doofheid
het voortplantingsvermogen misschien verhoogt; in dat geval gaan in industriële
populaties zich misschien anti-gehorigheidsgenen vermenigvuldigen3. Alleen maar
om te zeggen, hoé culturele veranderingen tot genetische veranderingen kunnen
leiden.
Eén van de minder gelukkige gevolgen van de medische revolutie is de toename
van de zgn. ‘genetische last’. Dragers van schadelijke genen werden vroeger door
natuurlijke selectie uitgewied; nu echter blijven zij zich voortplanten en hun
schadelijke genen in de populatie verspreiden. Aldus zullen bijvoorbeeld suikerziekte,
myopie en vele andere erfelijke ziekten toenemen. Dit kan leiden tot een verslechtering
van de genetische gezondheid en de enige tegenmaatregelen waarover wij beschikken
- negatieve en positieve eugenetica - scheppen waarschijnlijk evenveel problemen
als ze oplossen4.
De interactie van culturele en biologische processen leidt dus soms tot goede, soms
tot kwade resultaten. Maar ze is in ieder geval wezenlijk voor een goed verstaan van
het evolutieproces. Het inzicht in die interactie ‘wordt ooit misschien de belangrijkste
verovering van de wetenschap’5. Cultuur is m.a.w. niet alleen zelf het produkt van
een ontwikkelde soort, maar maakt deel uit van de totale omgeving die de reproduktief
best uitgeruste individuen binnen de soort ‘selecteert’. De mens maakt cultuur, maar
cultuur heeft ook haar aandeel in het maken van de mens. Geschiedenis en keuze,
zowel als genen, zijn dus een integraal deel van het evolutiesysteem, en dit feit krijgt
op het ogenblik een enorme betekenis, nu de mens de macht heeft om de interacties
van die krachten bewust te beheersen.
Eén aspect van dit interactionele systeem hebben wij tot nog toe verwaarloosd:
het fysische milieu waarin de bioculturele evolutie plaatsvindt. Pogingen om een
simpele deterministische relatie vast te stellen tussen cultuur en fysisch milieu, zijn
tot nog toe altijd mislukt. Montesquieu beweerde wel dat ‘de vruchtbaarheid van de
grond in Attica tot een democratische rege-

3
4

5

Dit zijn natuurlijk alleen maar speculaties, al is het interessant dat lawaai kennelijk de
vruchtbaarheid van sommige dieren vermindert.
Cfr. J.D. Roslansky (ed.), Genetics and the Future of Man, Amsterdam, 1966; T.M. Sonneborn
(ed.), The Control of Human Heredity and Evolution, London, 1956; G. Wolstenholme (ed.),
Man and his Future, London, 1963.
Dobzansky, Mankind Evolving, Yale, 1962, pp. 18, 287.
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ringsvorm, de vruchtbaarheid in Lacedemonië daarentegen tot een aristocratisch
regiem heeft geleid’, maar in de antropologische praktijk zijn dergelijke hypothesen
nooit waar gemaakt. Toch heeft het milieu ongetwijfeld invloed op vorm en inhoud
van een cultuur. We hoeven maar te constateren hoe fijn culturen aangepast zijn aan
het milieu waarin ze tot ontwikkeling komen. Culturen zijn m.a.w. menselijke
aanpassingen en het milieu conditioneert en beperkt hun ontwikkeling ongeveer in
dezelfde zin als de menselijke natuur. In geen van beide gevallen is de relatie
deterministisch. Het is bijvoorbeeld opvallend dat alle zgn. ‘wiegen van de
beschaving’ gelokaliseerd waren in milieus die een aanzienlijk landbouwpotentieel
bezaten6. Maar er zijn meer specifieke correlaties dan deze. Birdsell heeft bij
Australische stammen een merkwaardige overeenkomst gevonden tussen regenval
en besnijdenispraktijken7, en Whiting heeft een soortgelijke overeenkomst
gesignaleerd tussen klimaat en frequentie van seksuele taboes na de bevalling en van
vroegtijdig spenen8. Zij konden deze correlaties alleen verklaren als aanpassingen
van het sociale gedrag die het de groep in moeilijke klimatologische omstandigheden
mogelijk maakten haar bevolkingsgrootte (niet noodzakelijk bewust) te regelen.

Proto-cultuur
Komen ook in de infra-humane dierenwereld culturele verschijnselen voor? Natuurlijk
is menselijke cultuur een veel complexer en labieler fenomeen van sociaal gedrag
dan bij andere sociale dieren is te vinden, maar vele componenten ervan treffen we
ook bij andere dieren aan. Vergelijkend onderzoek van ‘cultuur-lijke’ fenomenen
kan dus waarschijnlijk licht werpen op de vraag naar de oorsprong en de evolutie
van de menselijke cultuur. Hallowell heeft daarvoor de term ‘proto-cultuur’ bedacht,
die zowel de nu uitgestorven sociale gedragspatronen aanduidt die het volledig
gevormde menselijke patroon onmiddellijk vooraf zijn gegaan, als de semi-culturele
fenomenen die nu nog voorkomen bij dieren9. In de dierenwereld heeft zich vaak een
of ander sociaal leven ontwikkeld. Het verschijnen ervan schijnt samen te hangen
met ten minste drie voordelen die eruit voortvloeien: de jongen leren gemakkelijker
iets aan; de groep kan zich beter verdedigen tegen indringers; de groep kan zijn
territorium beter afbakenen en zich over

6
7
8
9

Betty J. Meggers, Environmental limitation on the development of culture, in American
Anthropology, 1954, p. 801.
American Naturalist, 87, pp. 169-207.
Effects of climate on cultural practices, in Environment and Cultural Behaviour, ed. by A.P.
Vayda, 1969, p. 416.
Cfr. M.F.A. Montagu (ed.), Culture and the Evolution of Man, Oxford, 1962, p. 231.
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een groter gebied verspreiden, zodat de hulpbronnen economischer gebruikt kunnen
worden. Door middel van ingewikkelde communicatiesystemen, die vele geur-,
gezicht-, gehoor- en tastsignalen omvatten, worden binnen de groep velerlei
hiërarchische relaties opgebouwd, die de identiteit en de cohesie van de groep veilig
stellen. Toen in de loop van de evolutie de kindsheids- en onvolwassenheidsfase bij
de primaten langer werd, nam de instinctmatige controle af en kregen
nieuwsgierigheid, nabootsend leren en spel meer belang. Daarmee werd het terrein
voorbereid voor het optreden van protocultureel gedrag, dat zich vooral uit in het
vervaardigen van artefacten, in sociale tradities en in hogere modellen van mentaal
leven, of in ‘materiële’, ‘sociale’ en ‘mentale’ cultuur.
Bij de mens bestaat de materiële cultuur uit de produkten van zijn creativiteit:
technologie en kunst. Bij dieren is het gebruik van werktuigen gewoon, het
vervaardigen ervan niet zeldzaam. Jane van Lawick-Goodall heeft onlangs aangetoond
dat bij wilde chimpansees beide kundigheden tot merkwaardige prestaties leiden10.
Maar hun produkten zijn allemaal ‘software’: objecten van korte duur, die geen
enkele permanente aanwezigheid in het milieu meebrengen en, voorzover bekend,
nooit van het ene individu op het andere worden overgedragen. Méér van dit soort
dingen is te vinden bij de sociale insecten: hún constructies komen ook volgende
generaties ten goede. Bij sommige ‘landbouwmieren’, die zwammen cultiveren,
neemt de koningin die een nieuwe kolonie wil stichten, in een speciale holte bij de
mond een klein stukje zwam uit de oude kolonie mee om een nieuwe zwammentuin
te beginnen voor de volgende generatie. Maar deze gewoonten lijken alleen maar op
cultureel gedrag: ze zijn aangeboren, beantwoorden dus niet aan het criterium van
het sociale leren. Hetzelfde schijnt te gelden voor de nestbouw van vogels.
Sociale cultuur omvat het hele repertorium van institutionele structuren en
gedragsmodellen. Bij bavianen bijvoorbeeld is ieder individu genetisch
geprogrammeerd om, eenmaal volwassen, mee te doen aan de opbouw van de
hiërarchische organisatie die de status van het individu in de groep bepaalt en maakt
dat ieder ‘zijn plaats kent’ in de groep. Die kennis wordt aangeleerd door ervaring,
en samen met alle andere aangeleerde informatie - betreffende slaapplaatsen,
voedselgebieden, gevaarsignalen enz. - omvat ze de sociale protocultuur van de
groep. Aangezien verschillende groepen verschillende dingen kennen en de jongen
die kennis verwerven door de ouderen na te bootsen, kunnen in verschillende groepen
verschillende tradities ontstaan.
De meeste van die tradities komen voor bij vogels en zoogdieren. De best

10

In the Shadow of Man, London, 1971.
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bekende zijn wellicht de zangtradities van sommige vogels11. De leeuwerik
bijvoorbeeld ontwikkelt een totaal onherkenbare zang als hij in afzondering opgroeit;
de correcte zang moet hij leren van andere leeuweriken; er treden dan ook vaak
‘lokale dialecten’ op. Bij in het wild levende primaten zijn ook vormen van
‘innoverend’ leren waargenomen. Imanichi's onderzoekingen bij Japanse makaken12
vermelden vele voorbeelden van door innovatie en nabootsing gevestigde
gedragstradities: ze zwemmen in zee, ze halen toffees uit de papiertjes, ze wassen
het zand van het voedsel voor ze het opeten; soms zijn het volwassen dieren die zo
iets ontdekken, soms jongen in hun spel.
Over de mogelijkheid dat er bij dieren sociale tradities zouden bestaan, merkte
J.B.S. Haldane in 1956 op: ‘Er zijn voorlopig weinig bewijzen voorhanden om aan
te nemen dat ongewone economische omstandigheden of uitzonderlijke individuen
een verandering in de sociale structuur teweeg kunnen brengen die vele generaties
lang blijft bestaan...’13. Zeven jaar later publiceerde K.R.L. Hall enkele waarnemingen
bij Chacma bavianen14 die juist die ontbrekende bewijzen schenen te leveren: deze
apen bezitten immers een sociaal organisatiemodel dat blijvend kan veranderen als
de milieucondities veranderen. Maar in hoeverre kunnen we hier van een
‘proto-cultureel’ gedragsmodel spreken? In hoeverre immers is het een aangeleerd
model of een genetisch geprogrammeerd alternatief?

Het menselijke model
Een vergelijking tussen animale en humane ‘culturen’ kan leren waarin culturele
fenomenen bij de mens kwalitatief verschillen van die bij andere dieren. De vijf
belangrijkste verschilpunten zijn de volgende:
1. Terwijl menselijke tradities bestendigd worden door imitatie en door actief
aanleren, gebeurt dat bij dieren alleen door nabootsend leren. Voor zover ik weet,
komt bewust aanleren van gedrag bij dieren niet voor, al komt het spel tussen ouden
en jongen daar in sommige gevallen dicht bij.
2. Het actieve aanleren wordt bij de mens mogelijk gemaakt door de ontwikkeling
van symbolische communicatievormen, met name ritueel, kunst,

11
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13
14

Cfr. W.H. Thorpe, Birdsong: The Biology of Vocal Communication in Birds, Cambridge,
1962.
Social organisation of sub-human primates in their natural habitat, in Current Anthropology,
1, pp. 393-407.
The argument from animals to men: an examination of its validity for anthropology, in
Journal of the Royal Anthropology Institute, 1956, pp. 1-14. Ook in Montagu, op. cit.
Variations in the ecology of the Chacma baboon, in Symposium Zoologic Society London,
1963, pp. 1-28.
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spreken en schrijven. Dieren gebruiken velerlei communicatiesystemen, maar slechts
één daarvan (dat van de bijen) is enigszins symbolisch te noemen en geen enkel is
specifiek gericht op de overdracht van nieuwe, door ervaring ontdekte gedragspatronen
aan andere individuen. Dieren hebben geen symbolische taal en geen geheugen, en
dat vormt de belangrijkste beperking van hun culturele verrichting.
3. Menselijke tradities zijn cumulatief en progressief in een mate die niet in de
dierenwereld is te vinden, al moeten we ook hier oppassen voor simplificaties. In
vele opzichten zijn culturen uitermate conservatief; zelfs de technologie ging in het
begin van de menselijke evolutie maar traag vooruit. Toch blijft het waar dat bij de
mens kennis, kundigheden en uitvindingen van de ene generatie bij die van de
volgende worden gevoegd, en dat komt niet in dezelfde mate voor bij dieren.
4. Nabootsend leren komt bij dieren veel voor tussen individuen, niet echter tussen
groepen. Als bavianen elkaar in groep ontmoeten, kijken ze elkaar aan met de nek;
de reacties van primaten die elkaar in groep ontmoeten, gaan van onverschilligheid
tot vijandschap (groepen die losser georganiseerd zijn, zoals chimpansees, willen
wel eens sociabeler zijn). De mens schijnt in dit opzicht de middenweg te hebben
bewandeld: met iets van het groepsbewustzijn van de baviaan, is hij toch in staat
geweest een tamelijk hoge graad van inter-groep mobiliteit en samenwerking te
handhaven. Dit heeft er o.m. toe geleid dat hij cultuur kan ‘ontlenen’, een proces
waaraan volgens Murdoch iedere bekende menselijke cultuur minstens 90% van haar
inhoud heeft te danken15. Naburige culturen maken inderdaad deel uit van de totale
omgeving waarin iedere menselijke cultuur evolueert.
5. Het meest, tenslotte, schijnt menselijke cultuur te verschillen van protocultuur,
doordat zij ook een geestelijke orde omvat: morele en esthetische waarden, ethische
imperatieven, sociale verplichtingen, laatste vragen en zulke ondoorgrondelijke
ervaringen als liefde, hoop en geloof - het hele gebied van de bewuste,
zelfobjectiverende geest. Vinden we daarvan ook sporen terug bij andere dieren?
Meer misschien dan doorgaans wordt verondersteld. Maar wat versta je dan onder
‘sporen’ en wat onder ‘geest’? Dit brengt ons tot de derde manifestatie van cultureel
leven: de mentale cultuur.
Mentale cultuur is heel moeilijk af te leiden uit geobserveerd gedrag. Het
interessantste aspect ervan is immers juist de kloof tussen waargenomen gedrag en
aanbevolen gedrag (zoals dit zijn neerslag heeft gevonden in regels, geboden en
verboden, idealen enz.). Natuurlijk hebben dieren ingebouwde ‘aanbevolen’ waarden
op het niveau van fysiologische regulaties
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Cfr. Shapiro, op. cit., p. 247.
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(b.v. optimale lichaamstemperatuur) en instinctief gedrag (b.v. het structurele model
van het vogelnest), maar op het niveau van het aangeleerde gedrag is de situatie niet
zo duidelijk16. We mogen ons hier niet laten verleiden door enig antropomorfisme,
maar even misleidend is een overdreven anti-antropomorfisme. Als een hond iets
mispeuterd heeft, zeggen wij dat hij er ‘schuldig’ uitziet. Wetenschapsmensen noemen
dat een onnodig antropomorfisme. Maar toch ziét het beest er inderdaad schuldig
uit, en het is heel goed mogelijk dat de ervaring van de hond en die van de mens heel
veel op elkaar gelijken, zowel ontogenetisch als adaptief. We zullen het nooit weten
als we niet tenminste de mogelijkheid open mogen laten.
Gedragssystemen bij dieren werken vaak zoals ethische systemen bij de mens. Bij
bavianen bijvoorbeeld gebeurt het slechts heel zelden dat hele kleintjes worden
aangevallen; gebeurt het toch, dan wordt de overtreder gestraft en leert zo ‘de regels
te gehoorzamen’. Het ‘verbod’ om kleintjes aan te vallen is de bavianen, tenminste
gedeeltelijk, aangeboren, genetisch geprogrammeerd, net zoals dat bijna zeker het
geval is bij de mens. Maar om helemaal effectief te worden, moet het sociaal worden
‘versterkt’ (door het milieu worden geprogrammeerd). Is dat eenmaal gebeurd, dan
leidt een conflict met het controlesysteem tot ‘schuldgedrag’, dat al dan niet gepaard
kan gaan met de bewuste ervaring van ‘schuldgevoelens’.
Bij de mens noemt men het geheel van deze controlesystemen het geweten, een
mechanisme dat in hoge mate socio-cultureel, maar in sommige gevallen misschien
ook voor een belangrijk deel genetisch geprogrammeerd is. Een dergelijke dubbele
determinatie geeft bijvoorbeeld een heel plausibele verklaring voor het incest-taboe
en voor onze bescherm-reflex ten opzichte van baby's (en heel kleine dieren).
Maar, natuurlijk, een van de dingen die de menselijke mentale cultuur kenmerken,
is het vermogen om volkomen arbitraire ethische imperatieven uit te vinden, die
evenwel uiterst machtige gedragsdeterminanten kunnen worden. Als andere dieren
hiertoe in staat zijn, dan moet dat toch nog worden bewezen. In de mens hangt dit
vermogen samen met de enorme complexificatie van de hersenen en de ontwikkeling
van zelfbewustzijn, waardoor de mens weet dat hij is en weet dat hij weet. Rudimenten
van dat vermogen zijn in de infra-humane dierenwereld wel te vinden, misschien
nergens zo opvallend als in de recente Amerikaanse experimenten met de chimpansee
Washoe, die men heeft geleerd met mensen te communiceren via de gebarentaal van
doven. Eens, toen Washoe in de spiegel zat te kijken, vroeg men haar in gebarentaal:
‘Wie is dat?’. Washoe antwoordde: ‘Ik, Washoe’ - een merkwaardige demonstratie
van zelfobjectiverend vermogen.

16

Cf. Anthony Quinton, Ethics and the theory of evolution, in I. Ramsey (ed.), Ethics and
Personality, London, 1965.

Streven. Jaargang 26

245

De biologie van de cultuur
Geert Verschuuren S.J.
Voor wetenschappelijk onderzoek is het vaak noodzakelijk begrippen, hoewel feitelijk
nauw verbonden, analytisch gescheiden te houden. Bekende voorbeelden vormen de
dichotomieën ‘nature’ en ‘nurture’, of natuur en cultuur. Bovendien hebben deze
onderscheidingen meestal geleid tot ontstaan en ontwikkeling van afzonderlijke
wetenschappen; duidelijk is deze tendens merkbaar in de splitsing van alfa-, bêtaen gammawetenschappen - of in het bijzonder op de mens toegepast: de scheiding
van fysische en culturele antropologie. Pogingen om deze disciplines weer met elkaar
in contact te brengen zijn van recente datum. Reeds in 1949 waagde Ryle het om de
isolatie van het ‘geestelijke’ in de mens te verbreken en ‘geest’ te beschouwen als
(supra-)structuur van zijn lichamelijke gedragingen; met andere woorden, geest is
niet iets extra's náást lichamelijke uitingen, maar de totaliteit ervan op hoger niveau.
Kort wil ik een dergelijke wijze van denken schetsen en deze vervolgens toepassen
op het terrein van natuur en cultuur.

Niveaus binnen de werkelijkheid
De gedachte dat verschillende niveaus duidelijk onderscheiden moeten worden, is
goed uitgewerkt door de filosoof Polanyi. Hij beklemtoont dat elk niveau uit
elementen van lagere niveaus is opgebouwd. Bijgevolg bestaat er een afhankelijkheid
ten opzichte van lagere niveaus, doch omgekeerd geldt niet dat de lagere niveaus het
hogere uniek bepalen, want pas door een bepaalde configuratie van de elementen
ontstaat het karakteristieke van het hogere niveau. Een klok is meer dan zijn
onderdelen, omdat niet elke configuratie - laat staan de fysisch meest waarschijnlijke
- tot het ‘gewenste’ hogere niveau zal leiden. Merkwaardig is dat hetgeen voor
technische produkten geldt, ook van toepassing is op biologische verschijnselen.
Anorganische en organische moleculen zijn noodzakelijke voorwaarden voor het
bestaan van leven, maar zij vormen pas een voldoende voorwaarde, wanneer ze
onderling een bepaalde ordening bezitten. Deze zienswijze is ook al
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impliciet aanwezig bij de natuurfilosoof A.N. Whitehead. Waarschijnlijk maakt een
dergelijke ‘doorkijk’ op verschijnselen in de wereld het mogelijk vraagstukken van
levenloos en levend, van natuur en cultuur aan te pakken. Nog een voorbeeld ter
verduidelijking: een stikstofmolecule neemt een bijzondere positie in binnen de
hormoonstructuur van adrenaline; adrenaline is zelf weer eindfase van een
biosynthetisch proces; adrenaline-synthese functioneert in een groter systeem van
hormoonregulatie binnen het dierlijke organisme; deze hormoonregulatie kan weer
opgenomen zijn binnen het geheel van interactiepatronen tussen dieren onderling;
tenslotte dragen deze reactiepatronen uiteindelijk bij tot het voortbestaan van een
bepaalde groep. Uitgaande van dit (voorlopig) laatste niveau kan men zeggen dat dit
gegrondvest is op lagere niveaus, maar niet zondermeer erdoor verklaard wordt.
Het is interessant dat Davies in het voorgaande artikel dit toepast op het onderscheid
natuur-cultuur: de cultuur is functioneel afhankelijk van de menselijke natuur (en
haar milieu). Evenmin als geest los te denken valt van zijn materiële uitingen (Ryle),
mag cultuur geïsoleerd worden van biologische conditionering. Waarom zou ook de
cultuur niet kunnen rusten op een bijzondere structuur van biologische gegevenheden?
Er lijkt een soort polariteit te bestaan: wordt de mens vanuit het biologische niveau
bezien, dan zouden zich beperkingen kunnen voordoen ten aanzien van zijn culturele
mogelijkheden; wordt de mens vanuit het culturele niveau bezien, dan kan duidelijk
worden hoe zijn bijzondere biologische eigenschappen hem ‘voorbeschikken’ tot
cultuur-drager.

Biologische conditionering
In de voorgeschiedenis van de mensheid valt reeds de ontwikkeling van biologische
eigenschappen te bespeuren, welke later dankzij hun specifieke combinatie menselijke
cultuur hebben mogelijk gemaakt. Bij infra-humane primaten schijnt de grens tussen
gebruik-maken van ‘gereedschap’ en het creëren ervan soms even overschreden te
worden; trekken van permanentie of sociale overdracht zijn hierbij echter nog
nauwelijks te bespeuren. Sociale leerprocessen zijn in de dierenwereld evenmin
volkomen vreemd: vogelzang kent een erfelijke component, maar kan zich vaak pas
goed ontwikkelen door sociale contacten; makaken blijken soms voedingsgewoonten
van elkaar over te nemen; bavianen moeten hun sociale positie in de groep leren. Bij
deze algemene aanzetten tot ‘culturele predispositie’ heeft de mens nieuwe,
biologische bijzonderheden ontwikkeld: in interactie met rechtoplopen heeft
handgebruik en werktuigvervaardiging zich kunnen ontwikkelen; verandering van
hersen- en aangezichtsgedeelte waren vereist voor ont-
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wikkeling van symbolische communicatie en taal; leervermogen en cultuuroverdracht
(enculturatie) schijnen nauw verbonden te zijn met de biologische gegevenheid dat
de mens een vertraagde ontogenetische ontwikkeling kent (foetalisatie) en een typisch
groeiritme bezit; zijn meer cultureel getinte wijze van aanpassing is complementair
aan zijn biologische ongespecialiseerdheid.
De vraag is nu, in hoeverre biologische voorwaarden ook een determinerende
invloed hebben op culturele resultaten. We zagen reeds dat ze in hun bijzondere
combinatie cultuur mogelijk maken en waarschijnlijk ook haar
realiseringsmogelijkheden beperken. Kan nu gezegd worden dat een verandering in
de biologische elementen tevens een verandering op het culturele niveau veroorzaakt?
In ieder geval lijkt de term ‘veroorzaken’ niet juist; gezien de kloof van het
niveau-onderscheid mogen we wellicht gevolgen verwachten op het culturele niveau,
doch het is niet zonder meer duidelijk welke dat zijn en in welke mate; de bijzondere
configuratie van elementen en de mate van autonomie van het hogere niveau zullen
daarbij een rol spelen. Daarom is het onmogelijk te zeggen of en hoe een erfelijke
constitutie met een cultuurpatroon samenhangt. Empirische gegevens laten zien dat
genetisch nauw verwante groepen verschillende culturen kunnen bezitten en van
elkaar kunnen overnemen. Toch wijst Davies erop dat een genetische conditionering,
die een individuele positie in een sociale hiërarchie kan beinvloeden
(intrapopulationeel), ook op grotere schaal (interpopulationeel) de dispositie voor
een bepaalde cultuur zou kunnen vergroten of verkleinen. Indien deze
structuursamenhang inderdaad groot is, zou men tot de volgende conclusie moeten
komen: enerzijds geldt vanuit de cultuur dat bepaalde biologische en erfelijke
componenten een configuratie vormen die meer of minder geschikt is voor het
voortbestaan van de cultuur; anderzijds geldt vanuit het individu, dat zijn erfelijke
constitutie hem meer of minder goed doet functioneren binnen een bepaalde cultuur.
Wat dat laatste aspect betreft, kan men inderdaad zeggen dat het milieu uitgebreid
wordt met bepaalde culturele trekken. In de evolutie spelen milieufactoren een
fundamentele rol in de natuurlijke selectie van erfelijke eigenschappen. Maar dan
levert ook de cultuur haar bijdragen aan de beslissing wie zal leven en sterven: in
een jagerscultuur speelt bewegingssnelheid een belangrijker rol dan in onze moderne
westerse cultuur; in een cultuur met medische voorzieningen neemt de selectieve
waarde van genetische afwijkingen en van bevattelijkheid voor infecties in belangrijke
mate af; scherpe gehoorgevoeligheid is in onze cultuur beslist geen voordeel meer
te noemen; cultureel bepaalde huwelijksvoorkeuren kunnen ‘natuurlijke’ selectie in
belangrijke opzichten tegenwerken enz., enz..
Welke consequenties kunnen hieruit getrokken worden? We moeten, denk
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ik, voorzichtig zijn met te zeggen dat de diversiteit van culturen ontstáán is op basis
van genetische diversiteit; daarover meer in het volgende paragraafje. Daarentegen
lijkt het wel aannemelijk dat het langdurig voortbestaan van een bepaalde cultuur
een richtinggevende rol gespeeld heeft bij verschuivingen van de erfelijke constitutie
van een populatie; alleen vanuit deze hoek lijkt me de uitspraak, dat Eskimo's minder
geschikte dragers van een ‘tropische cultuur’ zullen zijn, gerechtvaardigd. Verder
zou men mogen zeggen dat de flexibiliteit van mensen voor nieuwe culturen of
bepaalde cultuurontwikkelingen niet onbeperkt is. Wellicht komt onze huidige cultuur
veel te weinig tegemoet aan emotionele en affectieve behoeften van de mens.
Desmond Morris heeft m.i. terecht erop gewezen dat de mens biologisch nog het
beste is uitgerust voor stamleven - en niet voor stadsleven.

Autonomie van de cultuur
Het hogere niveau kan ook op min of meer autonome wijze over de lagere elementen
beschikken, zoals de spreker naar eigen behoeften over letters en woorden beschikt,
of zoals de cel op eigen wijze (erfelijkheid) over de aanwezige bouwstenen uit het
milieu beschikt. Op soortgelijke wijze overstijgt de cultuur biologische gegevenheden.
Het gegeven van seksuele verschillen, biologische behoeften, sociale relaties, enz.,
verwerkt elke cultuur op eigen wijze - evenwel binnen biologisch toelaatbare grenzen.
Aldus moeten we ons voorstellen dat de talrijke culturele variaties die ons uit
vergelijkend onderzoek in tijd en ruimte bekend zijn, variaties zijn op een thema dat
onze biologische constitutie mogelijk maakt. De grenzen kwamen reeds in het
voorgaande ter sprake; in dit verband moet erop gewezen worden dat elementen
vervangbaar zijn. Spreekvermogen lijkt een belangrijk element in de evolutie van
de mensheid, maar zodra deze wijze van symbolische communicatie eenmaal ontstaan
is, komen alternatieven ter beschikking: op grotere afstand schriftelijke communicatie,
voor doofstommen gebarentaal of liplezen. Hoe fundamenteel handgebruik in de
menselijke evolutie ook geweest is, de gehandicapte is daarom niet minder mens, de
onhandige gebruiker van een machinaal substituut evenmin.
Daarom is het mogelijk dat een cultuur zich ontwikkelt, zonder dat de cultuurdrager
direct biologisch verandert; daarom is cultuur-uitwisseling mogelijk tussen populaties
die erfelijk anders zijn samengesteld; daarom is cumulatie van cultuur mogelijk,
zodat de drager niet individueel behoeft te voltrekken wat voorgaande generaties
moesten doormaken. Bijgevolg gehoorzaamt culturele ontwikkeling aan andere
wetten dan biologische evolutie. In een voorafgaand artikel vergeleek ik het
neodarwinisme, dat in de biologie een belangrijke rol speelt, met het lamarckisme,
dat meer op cul-
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turele gegevens toepasbaar lijkt. Toch is het in verband met een toekomstig
cultuurbeleid gewenst dat biologische voorwaarden bestudeerd worden. Zowel vanuit
theoretisch als praktisch oogpunt is voor een begrijpen van de cultuur haar biologisch
fundament belangrijk - zoals voor begrijpen van het leven een fysisch-chemisch
fundament belangrijk is. Het lagere niveau geeft ons oog voor grenzen van
toekomstige mogelijkheden. Dankzij cultuur kan de mens erfelijke predestinatie,
rassuperioriteit en zogenaamde biologische degeneratie overstijgen, maar tegelijkertijd
moet cultuur gedragen en verwezenlijkt worden door mensen die het produkt van
een biologische evolutie zijn.
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Van libertarisme tot anarcho-kapitalisme
Guy de Maertelaere
‘Met de bekende scherpzinnigheid van de Woosters’, zou de ik-figuur uit Wodehouses
beroemde Jeeves-romans gezegd hebben bij het lezen van iets als bovenstaande titel,
‘vermoedde ik dadelijk dat anarcho-kapitalisme zowel anarchisme als kapitalisme
was’. En zoals gewoonlijk zou de brave kerel het hiermee niet alleen bij het rechte
eind gehad hebben, maar tevens ongewild in een wespennest zijn getrapt. Want
hoewel ‘anarchisme’ etymologisch eigenlijk niet meer betekent dan het verwerpen
van geïnstitutionaliseerde heerschappij, wat in de praktijk neerkomt op het verwerpen
van de staat, is men traditioneel de anarchist gaan zien als een tweelingbroeder van
de communist in de strijd tegen de ‘kapitalistische’ maatschappij. Zo gezien wordt
‘anarcho-kapitalisme’ een inwendige tegenstrijdigheid. Zonder ons grondig met deze
terminologische discussie in te laten, is het hier de bedoeling een korte beschrijving
te geven van een ideeënrichting in de Verenigde Staten die, uitgaande van zeer
on-communistische beginselen als privé-eigendom, vrijheid van contract en
winstmotief, gekomen is tot het volledig verwerpen van de staat. Als je dus
‘anarchisme’ gelijkstelt met ‘anti-etatisme’, kan de naam ‘anarcho-kapitalisme’,
waarmee deze richting zichzelf betitelt, wel worden verantwoord. De basis van dit
anarcho-kapitalisme ligt in de libertarische beweging, die ik hier vroeger heb
beschreven1. De anarcho-kapitalisten beschouwen zich niet alleen als volbloed
libertariërs, zij gaan een stap verder en zien het anarchisme als het enige logisch
verantwoorde eindpunt van de vrije-marktfilosofie die het libertarisme is. De
libertariërs die nog vasthouden aan een beperkte staatstaak (de ‘limited state
libertarians’) zijn volgens hen gewoon in een halfslachtige houding blijven steken.

‘Verkoop de straten’
Het ‘limited state libertarianism’ (men zou geneigd zijn te zeggen: het ‘klassieke’
libertarisme, indien het niet zo gek klonk voor een pas enkele jaren

1

‘Libertarianism’, de opvolger van New Left, in Streven, oktober 1971, pp. 40-47.
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oude beweging) heeft veel gemeen met het klassieke liberalisme. Beide systemen
geloven in het mechanisme van privé-eigendom en vrijheid van contract als middel
tot het verhogen van de welvaart en het harmoniseren van conflicterende waarden
en belangen in een maatschappij. Toch zou het oppervlakkig zijn in het libertarisme
alleen maar een heruitgave van het vroegere liberalisme te zien. Het volgende
voorbeeld kan dit illustreren. Een veelbesproken probleem in de Verenigde Staten
is, wat men dient te doen met de legerdeserteurs die thans in het buitenland verblijven.
Met name George McGovern heeft heel wat last gehad, omdat men hem verdenkt
vóórstander te zijn van totale amnestie voor de gedeserteerden. Een onafhankelijk
libertarisch kandidaat voor de verkiezingen van november 1972 besloot het echter
nog wat bonter te maken. Vanzelfsprekend, verklaarde hij, moeten de gedeserteerden
volledige amnestie krijgen. Bovendien moeten ze ook nog schadevergoeding krijgen
en deze dient betaald te worden uit de zak van Nixon, Johnson en de directeur van
het militair oproepingsbureau. ‘Idiote demagogie’ is wellicht de impulsieve reactie
die bij zo'n uitlating opkomt. Vanuit de libertarische beginselen is het nochtans een
schoolvoorbeeld van eenvoudige logica: ieder mens heeft eigendom over zichzelf;
Johnson en Nixon schenden dit eigendomsrecht door de dienstplicht in te stellen (het
deserteren is gewoon wettige zelfverdediging tegen deze agressie) en moeten dus
gedwongen worden de slachtoffers van hun ingreep schadeloos te stellen (als de
vergoeding uit de staatskas wordt betaald, is dat alleen maar een tweede agressie, nl.
tegen de belastingbetalers). Dit eenvoudige voorbeeld illustreert alvast één belangrijk
verschilpunt met het klassieke liberalisme: waar dit laatste vooral om economische
aangelegenheden bekommerd was, heeft het huidige libertarisme evenzeer, zoniet
meer oog voor zaken als militaire dienst, drugs, abortus, seks, de vormen van
samenleven, uiteraard steeds in deze zin, dat ook hier ieder individu volledig
zelfbeschikkingsrecht moet krijgen.
Een tweede verschilpunt is dat de libertariërs de vrije markteconomie veel radicaler
in praktijk willen omzetten dan de vroegere liberalen: er dient, om de typische
formulering van Ayn Rand te gebruiken, scheiding van staat en economie te zijn
zoals, en om dezelfde reden als er scheiding van kerk en staat gekomen is. In de
liberale staat is deze scheiding van staat en economie verre van volledig. Monetaire
aangelegenheden en het uitbouwen van de economische infrastructuur worden nergens
volledig aan de privésector overgelaten. (Aangezien het hier ‘toevallig’ twee dingen
betreft waarbij vooral de kapitaalkrachtigen voordeel halen uit de staatsinterventie
- denk aan de mogelijkheid tot kredietexpansie en aan het feit dat vooral de industrie
behoefte heeft aan een goede infrastructuur - is het interessant zich even te bezinnen
over de vraag in hoeverre dit pro-big-business-dirigis-

Streven. Jaargang 26

252
me, vermomd als laissez-faire-kapitalisme, bijgedragen heeft tot de vandaag algemeen
aanvaarde opvatting dat een vrije markt alleen de gegoede klasse bevoordeelt).
Tegenover deze compromis-houding van het klassieke liberalisme stellen de
libertarische economisten dat de markt heel goed in staat is zelf een ruilmiddel, d.i.
geld, te creëren en dat investeringen inzake infrastructuur fundamenteel niet van
andere investeringen verschillen, zodat er dan ook geen reden is de ene wel en de
andere niet aan de staat toe te vertrouwen. Het is deze opvatting die aanleiding heeft
gegeven tot het karakteriseren van libertariërs als ‘mensen die de wegen willen
verkopen’.
Veruit het belangrijkste verschilpunt echter vormen de opvattingen over belastingen.
Klassieke liberalen hebben steeds het principe van verplichte belastingen aanvaard.
Libertariërs verwerpen het en stellen er het beginsel tegenover van het ‘betalen voor
geleverde prestatie’. Zo oppert Ayn Rand de mogelijkheid dat bepaalde contracten
slechts rechtsgeldigheid zouden bezitten (d.w.z. dat de Overheid de uitvoering ervan
desnoods zou afdwingen) indien een bepaald percent van de erin verhandelde
geldwaarde aan de staat wordt afgestaan2. Het verschil met een belasting is, dat
niemand verplicht wordt deze som af te staan. Wie b.v. meent dat zijn medecontractant
betrouwbaar is en dat de staat dus niet tussenbeide moet komen, hoeft niets te betalen.

Rechtsverschaffing als handelsartikel
Met een heleboel restricties kunnen we ons dus van de libertarische staat een beeld
vormen dat ongeveer gelijk is aan dat van de klassiek-liberale: alle eigendom in
privé-handen en vrijheid voor iedereen om over zijn persoon en eigendom te
beschikken, wat tevens de mogelijkheid tot ruil insluit. Geweld is alleen toegelaten
onder de vorm van wettige zelfverdediging. Naast of boven deze ‘privé-sector’ is er
dan de staat, die moet zorgen dat het raderwerk gesmeerd blijft lopen doordat op
deze principes geen inbreuk wordt gepleegd. Dit gebeurt o.m. door politiemacht en
gerecht. Op dit punt gekomen, stopt het ‘limited state libertarianism’: geweld is het
enige dat in een vrije-marktmaatschappij uit den boze is; geweld is dus geen
marktfenomeen en het idee, zich tegen geweld te verdedigen zonder buiten het
markt-mechanisme te treden, houdt geen steek.
De eerste die tot de conclusie kwam dat de redenering hier helemaal niet hoefde
op te houden, was Murray Rothbard3, leerling van de economist

2
3

Ayn Rand, Government Financing in a Free Society, in The Virtue of Selfishness, New
American Library, 1964.
Zie o.m. Murray Rothbard, Power and Market, Institute for Humane Studies, 1970, hoofdstuk
I.
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Ludwig von Mises, wiens ideeën ten grondslag liggen aan de economische visie van
de libertarische beweging. Rothbard argumenteerde als volgt: het uiterste waartoe
de niet-anarchist kan gaan, is mij toelaten af te zien van de diensten van de staat,
door mij b.v. toe te laten dat ik weiger te betalen voor politiebescherming. Ik kan
dus in mijn eigen bescherming voorzien. Wat de niet-anarchist mij echter niet kan
toelaten is een derde weg in te slaan, nl. bescherming te zoeken bij een andere
organisatie, eventueel een andere staat. Zou hij dit wel doen, dan verliest de staat
elke territoriale basis en elk monopolie en dan is hij niet langer een staat, maar wel
een privé-organisme. Dit laatste is dan ook precies de bedoeling van de
anarcho-kapitalisten.
Welk recht, aldus Rothbard, heeft de staat om mij te beletten elders bescherming
te zoeken? Bescherming zoeken tegen agressie is mijn recht, en zelf beslissen waar
ik die zal zoeken eveneens. Wanneer de staat mij verbiedt mijn bescherming tegen
agressie elders te zoeken, pleegt de staat zelf agressie. Voorstander zijn van de
beperkte staat is dus nog altijd voorstander zijn van beperkte agressie. En aangezien
de libertariër élke agressie veroordeelt, kan hij alleen maar anarchist zijn, d.w.z.
voorstander van een totale vervanging van de staat door de vrije markt.
De uitgevers van de Libertarian Connection, Natalee Hall en Skye d'Aureous,
formuleerden het in een correspondentie aldus: ‘Men kan aantonen dat
rechtsverschaffing en -bescherming economische goederen zijn, d.w.z. zij zijn het
voorwerp van menselijk handelen en worden niet zomaar in de natuur gevonden. Zij
moeten tot stand gebracht worden door de produktieve activiteit van vele individuen...
Dit is een economisch proces en kan beschreven worden door economische wetten.
Von Mises heeft aangetoond dat economische goederen maximaal geproduceerd
worden onder vrijemarktvoorwaarden, waarbij de gemaakte winst het verdelen van
de goederen bepaalt. Dit is de rationele methode. Een staatsmonopolie in het
produceren van rechtsverschaffing en -bescherming kan in deze diensten dan ook
niet zo goed voorzien als de vrije markt’.

Politieke chaos en anarchistische orde
Bij wijze van illustratie - en alleen met die bedoeling - hebben de anarcho-kapitalisten
geprobeerd concreet te schetsen hoe hun staatloze maatschappij eruit zou zien. Niet
iedereen is immers gemakkelijk te overtuigen door ‘vage’ morele of
theoretisch-economische argumenten als de boven aangehaalde. Meer bepaald hebben
zij de opwerping proberen te ontkrachten - die onmiddellijk opduikt wanneer iemand
het woord ‘anarchisme’ uitspreekt - dat een dergelijke maatschappij gekenmerkt zou
zijn door ordeloosheid, chaos en geweld.
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Als uitgangspunt kan men een soort universeel ‘recht op secessie’ nemen: wie niet
langer tevreden is met de bescherming die zijn eigen staat hem biedt, of vindt dat hij
daarvoor een te hoge prijs moet betalen, krijgt het recht, met behoud van zijn
eigendom, zich van die staat af te scheiden en tegen gunstiger voorwaarden
bescherming te ‘kopen’ bij anderen. Er zouden beschermingsmaatschappijen ontstaan
ongeveer zoals er verzekeringsmaatschappijen zijn. Prestaties zouden wellicht
geleverd worden op basis van lidmaatschap. Morris en Linda Tannehill menen zelfs
argumenten te hebben om aan te nemen dat het de verzekeringsmaatschappijen zelf
zouden zijn die de politionele taak op zich nemen. Immers: 1) daden van agressief
geweld resulteren in onkosten voor de verzekeringsmaatschappijen; deze hebben er
dus belang bij agressie te beperken; 2) hoe rustiger en vrediger een bepaalde
samenleving is, hoe meer waardeproduktie optreedt; waardeproduktie betekent dingen
die in aanmerking komen om verzekerd te worden en dus verhoogde activiteit en
winst voor de verzekeringssector4.
Bestaat dan niet het gevaar dat de privé-maatschappijen hun macht voor agressieve
doeleinden gaan gebruiken, in plaats van zich te bepalen tot verdediging? Hierop
antwoorden de anarcho-kapitalisten dat zij moeilijk agressiever kunnen optreden dan
de huidige staten, die onschuldigen (b.v. druggebruikers) in de gevangenis stoppen,
mensen beroven van hun eigendom (belastingen voor doeleinden waar de betrokkenen
het niet mee eens zijn) en zelfs van hun leven (dienstplicht in oorlogen waar ze
eveneens vaak niet mee akkoord gaan). Wanneer ik daarentegen niet akkoord ga met
het optreden van verzekeringsmaatschappij A, kan ik steeds dreigen naar B over te
gaan. Een maatschappij die mij alleen aanvaardt als ik een jaar in het Verre Oosten
ga vechten, zou alvast met heel goede argumenten moeten komen.
Het is juist de staat, aldus de conclusie, die chaos en geweld in het leven roept of
institutionaliseert; een welbegrepen anarchie zou deze kwalen zoveel mogelijk
uitbannen.

Eigendom als twistappel
Een deel van de libertarische beweging is aldus gekomen tot een consequent en
volledig verwerpen van de staat als sociaal instrument, zodat we hier van een
alternatieve vorm van anarchie kunnen spreken5. Hoe ver-

4
5

Morris en Linda Tannehill, The Market for Liberty, 1970, pp. 85 e.v..
Enkele 19de-eeuwse anarchisten die als voorlopers kunnen beschouwd worden in die zin
dat zij eveneens eerder individualistisch dan collectivistisch dachten: Lysander Spooner en
Benjamin Tucker in de Verenigde Staten, en Max Stirner (pseud. van Johann Caspar Schmidt)
in Duitsland. Ondanks de heroplevende populariteit van het anarchisme worden de eerste
twee in Europa weinig vernoemd en is men Stirner als een buitenbeentje blijven beschouwen.

Streven. Jaargang 26

255
houdtdit anarchisme zich tot de traditionele, in Europa meer bekende richting, die
we kunnen bestempelen als ‘anarcho-communisme’? Het voornaamste geschilpunt
vormt het begrip eigendom. Bij de anarcho-kapitalisten staat dit begrip centraal.
Aanvaard je een uitdrukking als ‘eigendom hebben over je eigen lichaam’, dan kun
je zelfs zeggen dat heel het anarcho-kapitalisme niets anders is dan het tot het einde
doordenken van het eigendomsprincipe. Anarcho-communisten daarentegen
verwerpen dat principe, althans in de zin van privé-eigendom. Aan de basis van deze
tegenstelling ligt een verschillende opvatting over het verband tussen staat en
eigendom. De anarcho-communisten zien de staat als de schepper van privé-eigendom;
door de oorzaak (de staat) op te heffen, hopen zij ook het gevolg (de privé- eigendom)
op te doeken. De anarcho-kapitalisten daarentegen zien privéeigendom als de
‘natuurlijke’ toestand, die door de staat juist beknot wordt6. Sommigen onder hen
achten, in de veronderstelling dat de staat ooit verdwijnt, een ‘akkoordje’ met de
anarcho-communisten mogelijk: ‘laat ons met onze privé-eigendom ongemoeid, dan
laten wij jullie met je communes ook met rust’. Maar misschien kunnen anarchisten
en niet-anarchisten samen alvast troost putten uit het feit dat dit in elk geval zorgen
voor morgen zijn. Waarschijnlijk zelfs pas overmorgen.

6

Murray Rothbard, Anarcho-Communism, in The Libertarian Forum, 1 jan. 1970.
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De uilen van Minerva in de communicatiewetenschap*
Joan Hemels
Met de psycholoog Graumann zijn we van mening, dat wetenschapsbeoefenaren
geen oorlogvoerende lieden zijn, maar dat zij wel weten, hoe zij moeten vechten1.
Oefening baart - juist in de wapenhandel - kunst èn kunde. Dat men zich in
verscheidene wetenschappen reeds in het verleden zeer bedreven getoond heeft in
het verdedigen van het eigen wetenschapsgebied, maakt een korte excursie in de
geschiedenis duidelijk. De grenzen tussen de territoria van de wetenschappen zijn
zelden bij gentlemen's agreements tot stand gekomen. Bazuinen van Jericho lijken
de onmisbare instrumenten te zijn om de meer of minder dikke scheidsmuren tussen
disciplines te doen ineenstorten. Voorstanders van multi- of interdisciplinaire
samenwerking die een meer probleemgerichte wetenschapsbeoefening verkondigen,
ontmoeten veel weerstand. De wortels van de huidige discipline-indeling binnen de
universiteiten zitten diep. Aangezien zich in alle wetenschappen hevige strijdtonelen
afgespeeld hebben en nooit alle controversen opgelost zijn, zal niemand na lezing
van dit artikel verwijten mogen maken aan het adres van de takken van wetenschap
die in het hierna volgende aan de orde komen. Een tweede poging tot relativering
heeft betrekking op de auteur: hij geeft in het opiniërend gedeelte slechts persoonlijke
gedachten die ook door vakgenoten met instemming begroet of met verontwaardiging
van de hand gewezen kunnen worden.
Overigens lijkt het ons bijna overbodig nog argumenten aan te dragen, waarom
een discussie over de toekomst van een wetenschap die o.m. de massacommunicatie
als object van studie en onderzoek heeft, iedereen raakt die zich als mondig burger
mede door middel van de massamedia oriënteert, informeert, laat ontspannen, etc..

*

1

Dit artikel is geschreven als uitwerking van en vervolg op het recentelijk bij Kon. Van Gorcum
& Comp. N.V. verschenen boek van de auteur: De Journalistieke Eierdans. Over vakopleiding
en massacommunicatie, Assen, 1972.
C.F. Graumann, Psychology - its place among the sciences. The problem of relationship. In
Annalen van het Thijmgenootschap, jrg. LIX, nr. 2, pp. 11-23.

Streven. Jaargang 26

257

Communicatie en massacommunicatie
Het is niet wel mogelijk een overzicht te geven van de vele concepten, omschrijvingen
en definities van de begrippen communicatie en massacommunicatie: men zou er
een lijvig en misschien onleesbaar boek mee kunnen vullen. Wel bestaat er een
consensus, dat beide fenomenen in de maatschappelijke werkelijkheid te herkennen
zijn en dat studie ervan een zinnige, relevante bezigheid is. Men lijkt ook algemeen
van gevoelen te zijn, dat men zowel in een communicatieproces als in een
massacommunicatieproces drie componenten kan onderscheiden (eventueel anders
te benoemen): een zender, een boodschap en een ontvanger. Wordt de boodschap
door een zender beschikbaar gesteld aan een in beginsel onbeperkt aantal ontvangers,
dan kan men spreken van een massacommunicatieproces. Massacommunicatie is
derhalve een communicatie-verschijnsel met een bijzondere kwaliteit die het tot
openbare communicatie maakt.
De boodschap, d.i. het produkt van de zender in een communicatieproces, hoeft
in een massacommunicatieproces niet uitsluitend via de z.g. massamedia (technische
middelen zoals boek, krant, film, radio, televisie, grammofoonplaat en videoband)
aan een in principe onbeperkt (maar in feite vaak wel beperkt) publiek beschikbaar
gesteld te worden. Een voorbeeld van openbare communicatie waarbij geen technische
middelen in het verspreidingsproces een rol spelen, is het gerucht, dat waarschijnlijk
zo oud is als de mensheid zelf. Het vanuit de wetenschappen reflecteren op het
verschijnsel massacommunicatie heeft geleid tot een wetenschap (of voorzichtiger
uitgedrukt: een leer) van de massacommunicatie (ook wel publicistiek genoemd), de
publiciteitsleer, de perswetenschap, de leer der communicatiemiddelen, de
voorlichtingskunde, de filmkunde, de studie van de openbare mening en - de meest
recente benaming - de communicatiewetenschap in engere zin. Aan de Nederlandse
universiteiten en hogescholen bestaat voor de studie van het communicatiegedrag
van mensen niet dezelfde nomenclatuur. Er is echter behalve in de naamgeving ook
een opmerkelijk verschil in traditie en in wetenschappelijke benadering. Dr. E. Diemer
heeft aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in 1971 voor het eerst de benaming
‘communicatiewetenschap’ geïntroduceerd2. Naar onze opvatting is het mogelijk,
dat ook de andere disciplines die wij genoemd hebben plus de theaterwetenschap,
de codicologie, de algemene taalwetenschap, de deeldisciplines sociologie van de
massacommunicatie en psychologie van de massacommunicatie en de
wetenschapsgebieden die zich met enig aspect

2

Zie voor de ontwikkeling van de studie van de massacommunicatie en die van de vakopleiding
voor a.s. journalisten in ons land van 1900 tot heden mijn Journalistieke Eierdans.
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van de (massa)communicatie bezig houden (recht, economie, geschiedenis en
politicologie) toewerken naar een ontmoetingspunt waarvoor de benaming
communicatiewetenschap het meest geschikt lijkt.
Prof. dr. H.J. Prakke - over wie hierna meer - heeft de communicatiewetenschap
ooit als ‘de wijdst mogelijke vleugelslag’ getypeerd. Een goed doordachte
interdisciplinaire of multidisciplinaire communicatiewetenschap zal zowel naar de
kant van het onderwijs als van de wetenschapsbeoefening een aantrekkelijk
toekomstperspectief kunnen bieden. De hervorming van de academische studies
binnen hooguit twee jaar maakt een bezinning op de toekomst van de studie van de
communicatie- en massacommunicatieprocessen nodig. Bovendien zal met het oog
op de herstructureringsplannen het probleem van de verhouding wetenschappelijke
oriëntatie en beroepsgerichtheid in de opleiding opnieuw onder ogen gezien moeten
worden. Voor een goed begrip van de huidige situatie (of stagnatie?) van de studie
van de massacommunicatie in Nederland kan een uitvoeriger analyse van de Duitse
en een meer beknopte verwijzing naar de Amerikaanse ontwikkeling van het
studiegebied verhelderend zijn. Het verleden geeft geen zekerheden voor de toekomst,
maar de gezochte weg naar de communicatiewetenschap wordt alleen gevonden
langs de tot nu toe bewandelde paden van Publizistikwissenschaft en
masscommunication research.
De communicatiewetenschap als synoptische, multidisciplinaire en integrerende
wetenschap zal slechts werkelijkheid worden als de nu bij wetenschap en praxis van
de (massa)communicatie betrokkenen er een gezamenlijk project van maken.

Oude brieven van de communicatiewetenschap
De openbare rede stelde een spreker in staat - nog voordat hij over technische
middelen beschikte - met behulp van zijn in langdurige oefening getrainde stem een
op een bepaalde plaats verzameld aantal toehoorders gelijktijdig te bereiken en daarbij
de uitwerking van zijn boodschap te controleren. De redenaar sprak niet met
(communicatie), maar tot (massacommunicatie) zijn publiek. De Grieken cultiveerden
het gesproken woord. Het schrift werd bijvoorbeeld wel gebruikt om een wet vast
te leggen, maar niet om tot een wet te komen. Het was verder wel gebruikelijk om
redevoeringen op schrift te concipiëren, maar daarna werd de tekst uit het hoofd
geleerd.
Prof. mr. L.G.A. Schlichting memoreerde ten overstaan van zijn studenten graag
de mening van Plato dat het schrift uitgevonden was door een klein godje, omdat het
schrijven het geheugen afbreuk deed. Met vele anderen beschouwde deze Nijmeegse
hoogleraar de retoriek in de zin van leer van
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de openbare redevoering als het oudste deelgebied van de publicistiek, de leer van
de massacommunicatie. Prof. dr. H.J. Prakke rekent de retoriek van de klassieke
Oudheid en de middeleeuwse homiletiek tot ‘de oude brieven’ en daarmee tot de
voorgeschiedenis van de publicistiek. Aangezien de publicistiek een min of meer
zelfstandig onderdeel van de communicatiewetenschap is, kunnen we ook spreken
van de oude brieven van de communicatiewetenschap, zij het dan dat die brieven
ons slechts inlichten over openbare communicatie3. Van de andere kant waren de
Grieken juist heel gevoelig voor communicatie als een direct menselijke betrekking,
hetgeen in het geval van de openbare rede ondersteund werd door de gelijktijdige
aanwezigheid van spreker èn toehoorders op eenzelfde plaats. In verband met latere
parallellen zij nog opgemerkt, dat de openbare communicatie het hoofdbestanddeel
uitmaakte van het gehele openbare en politieke leven. Op de inhoudelijke ontwikkeling
van de Griekse retoriek, die begint met Gorgias, in 427 voor Christus vanuit Sicilië
naar Athene gekomen, kunnen wij niet verder ingaan4.
Gaan we voorbij aan de homiletiek als reflectie op de gewijde welsprekendheid,
dan komen we op het in het voorwetenschappelijke taalgebruik meer met
massacommunicatie geassocieerde medium van de drukpers. Aanvankelijk diende
de techniek van het drukken slechts de produktie van boeken die tot dan toe met de
hand geschreven werden. In het begin van de zeventiende eeuw ontstond de pers in
de zin van geregeld verschijnende kranten met nieuws waarvoor bij veel mensen
belangstelling bestond. Nog voor het einde van de zeventiende eeuw werd een begin
gemaakt met de systematische studie van de krant. Een van de daaruit voortgevloeide
publikaties is Zeitungslust und Nutz, geschreven door Kaspar von Stieler in 1695 en
in 1969 opnieuw uitgegeven in Bremen. In de achttiende eeuw werden aan Duitse
universiteiten colleges gegeven over de krant en het tijdschrift5. In veel gevallen
werden kranten gebruikt als contemporaine bronnen om de staathuishoudkunde,
geografie en geschiedenis met meer vrucht te kunnen bestuderen. De colleges werden
van belang geacht voor iedereen die in het openbare leven een rol zou gaan spelen.
Men bedoelde geen opleiding voor journalisten te geven. Wel was het zo, dat
degenen die in het openbare leven een rol speelden, zich steeds vaker in woord en
geschrift uitten over zaken die het algemeen belang betroffen: zij gingen publiceren.
Zo is het waarschijnlijk te verklaren, dat het Duitse

3
4
5

H.J. Prakke, Van perswetenschap tot publicistiek, Assen, 19562, p. 10.
Zie daarvoor: George Kennedy, The art of persuasion in Greece, Princeton, New Jersey,
1963.
Cfr. Otto Groth, Die Geschichte der deutschen Zeitungswissenschaft. Probleme und Methoden,
München, 1948.
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woord ‘Publizistik’ in de eerste helft van de negentiende eeuw de betekenis kreeg
van datgene wat geschreven is en wordt over onderwerpen die het openbare leven
betreffen. Het kon gaan om economische, juridische of politieke facetten. Juist in
deze periode publiceerde men - ook als wetenschapsbeoefenaar - over de vraagstukken
van de dag met meer diepgang in de kranten. Dit soort publicisten beoefende een
veredelde journalistiek, totdat de figuur van de ‘nur-Publizist’, de beroepsjournalist,
ook hun taken overnam. Het opmerkelijke is, dat de universiteiten in de negentiende
eeuw geen colleges meer wijdden aan de pers (krant en tijdschrift). De ontwikkeling
van voor 1800 kreeg eerst een duidelijk vervolg tegen het eind van de vorige eeuw.
Onder de benaming Zeitungskunde toonde de universitaire wereld omstreeks 1900
weer enige interesse voor de pers die in het laatste kwart van de negentiende eeuw
zowel in West-Europa als in de V.S. een bijzondere maatschappelijke betekenis
verwierf. De staathuishoudkunde en de geschiedwetenschap hadden interesse voor
de kranten en beschouwden de Zeitungskunde als een mogelijke hulp‘wetenschap’;
de literatuurhistorici ontdekten kranten èn tijdschriften als bronnen om de
cultuurgeschiedenis tot ontwikkeling te brengen. De staathuishoudkundigen en
historici brachten in dissertaties o.m. cijferreeksen met betrekking tot afzonderlijke
kranten aan het licht en publiceerden enige overzichten van de geschiedenis van de
pers die nu als vingeroefeningen beschouwd worden. Het lijkt ons van belang erop
te wijzen, dat de Zeitungskunde een interdisciplinaire achtergrond heeft.

De uitbouw van de Zeitungskunde
Een beslissende stap in de richting van een integrerende wetenschapsbeoefening was
de opening van het eerste Institut für Zeitungskunde door de staathuishoudkundige
dr. Karl Bücher aan de universiteit van Leipzig (1916)6. De oprichting was bespoedigd
door het bij beide oorlogvoerende partijen optredende verschijnsel van
oorlogspropaganda door middel van de pers.
Mocht dit zich onmiddellijk aandienende terrein van onderzoek een voordeel zijn,
er was in ieder geval ook één nadeel op rekening van de oorlog te schrijven. Bücher
had gebrek aan krantenverzamelingen voor onderzoekdoeleinden. De inflatie en de
behoefte van verzamelaars om brood op de plank in plaats van kranten op zolders te
hebben deed het aanbod snel stijgen. De opkopers van oudpapier konden echter meer
bieden dan de universiteit, zodat grotere en waardevolle collecties verloren gingen.
Intussen was het instituut van Bücher voorlopig wel een teken van tegen-

6

Zie van K. Bücher, Gesammelte Aufsätze zur Zeitungskunde, Tübingen. 1926.
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spraak binnen de universitaire veste; had eerst het merendeel van de historici de neus
al opgehaald voor collegae die de krant als historische bron gebruikten, nu konden
ook hoogleraren van andere disciplines hun ergernis uitspreken over het contact
tussen wetenschap en pers via het nog zo prille vak Zeitungskunde. Uit
voorzichtigheid en in het besef dat de methode van onderzoek van de pers nog
ontwikkeld moest worden, had Bücher voor deze benaming gekozen. Twee decennia
later had het begrip Zeitungswissenschaft vrij algemeen ingang gevonden. Dit blijkt
o.i. - afgezien van de inhoudelijke vooruitgang van de discipline - het duidelijkst uit
de uitgave van een gids voor de studie van de Zeitungswissenschaft in Duitsland in
19277 en de oprichting van het wetenschappelijke vaktijdschrift Zeitungswissenschaft
in 1926. In de naamgeving van de instituten hield men soms nog lang vast aan de
oude benaming, al of niet met de toevoeging ‘öffentliche Meinung’. Ook komt men
in wetenschappelijke geschriften ‘wissenschaftliche Zeitungskunde’ tegen. In de
leeropdracht van Karl d'Ester (München 1924) werd voor het eerst
Zeitungswissenschaft genoemd. Hoewel het probleem wetenschappelijke opleiding
versus journalistieke beroepsopleiding noch door de Zeitungskunde noch door de
Zeitungswissenschaft op een bevredigende wijze is opgelost, kan men de volgende
schijnoplossing construeren. In de meeste universitaire instituten werd er voor 1945
rekening mee gehouden, dat de studerenden voor een groot gedeelte in de praktische
journalistiek werk zouden zoeken. Bij gebrek aan vakopleidingen voor journalisten
boden de instituten voor Zeitungskunde en Zeitungswissenschaft de gelegenheid
praktische oefeningen in de journalistieke praxis te volgen. In het studiepakket was
de beroepsopleiding als een onderstroom opgenomen, hoewel dat door de leiding
van de instituten vaak minder duidelijk geafficheerd werd om binnen de universiteiten
geen onnodige weerstanden op te wekken.
De Duitse overheid heeft in de periode van de Republiek van Weimar de oprichting
en uitbouw van universitaire instituten voor de studie van pers, propaganda en
openbare mening gestimuleerd. Met name de toen ook nog in de psychologie levende
vooroordelen over de gevaarlijke massa die de speelbal was van massapers en
propaganda, richtten de interesse van politici op deze verschijnselen. Van de andere
kant waren de industriëlen en iedereen die iets aan de man te brengen had,
geïnteresseerd in de beïnvloedingsmogelijkheden van advertenties en reclame in het
algemeen.

Van Zeitungswissenschaft tot Publizistik
In de tweede helft van de twintiger jaren brak bij twee auteurs de gedachte

7

Fritz Körner, Das Studium der Zeitungswissenschaft in Deutschland. Overdruk uit: Handbuch
für das Hochschulstudium in Deutschland, Charlottenburg, 1927.
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door, dat enerzijds de Zeitungswissenschaft niet voldoende steun kon vinden in een
historische e beschrijvende methode en dat anderzijds de occupatie met alleen de
pers niet te rijmen viel met de opkomst en verspreiding van de moderne media film
en radio. Een van hen, Karl Jaeger, vatte het studie-object zo samen: ‘Erforschung
der gegenwärtigen Zustände der Presse, vor allem aber die Erforschung des
Verhältnisses von Presse und öffentlichkeit, oder besser: Die Erforschung der
Mitteilung als Ausdrucksform der menschlichen Gesellschaft ist das Ziel, bringt die
Zeitungswissenschaft’8. De horizon werd verbreed door een sociaal-psychologische
beschouwingswijze en de empirische methode te adopteren èn door het proces van
de produktie en verspreiding van boodschappen, het publiceerproces, centraal te
stellen. Kort na Jaeger liet Erich Everth zich in een op 20 november 1926 uitgesproken
inaugurale rede in dezelfde geest uit9. Beide theoretici pleitten ook voor de erkenning
van hun wetenschap als een zelfstandige discipline, daarbij echter niet verloochenend
dat vele wetenschappers gemeenschappelijk hadden dat zij ieder vanuit hun eigen
discipline gezamenlijk dezelfde openbaarmakingsprocessen onderzochten. Ferdinand
Tönnies onderkende deze op hetzelfde probleem gerichte belangstelling ook. Op de
sociologendag van 1930 noemde hij de Zeitungswissenschaft een Hühnerwissenschaft
die in de ornithologie thuis hoorde. Velen die de opkomst van de Zeitungswissenschaft
en daarna de Publizistik een doorn in het oog was, hebben sindsdien - tot op de dag
van vandaag - de uitspraak van Tönnies uit zijn verband gerukt10. In strijd met wat
kwaadwilligen beluisterden, bedoelde Tönnies zijn auditorium duidelijk te maken,
dat de Zeitungswissenschaft zich op dezelfde wijze in een grotere discipline moest
invoegen als de weten-schappelijke reflectie op de kip onder de ornithologie viel.
Tönnies had het goed voor met de omstreden specialisatie. Het voorbeeld bewijst
wel de juistheid van de uitspraak van de middeleeuwse geleerde Thomas van Aquino,
die ons voorgehouden heeft dat alles wat men verneemt vernomen wordt in de zin
van de vernemer.
In de dertiger jaren hebben H. Traub (1933), E. Dovifat (1934), J. Krumbach
(1935), H. Arimond (1936) en A. Schmidt (1939) in hun publikaties de lijn van Jaeger
en Everth doorgetrokken11. De tijden waren echter sinds

8
9
10
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Idem, blz. 7. Door Jaeger voor het eerst omschreven in: Von der Zeitungskunde zur
publizistischen Wissenschaft, Jena, 1926.
Erich Everth, Zeitungskunde und Universität, Jena, 1927.
Bijv. Die Zeit d.d. 8 en 22 juli 1954, en Der Spiegel d.d. 13 april 1970.
In Nederland gaf N.J.D. Versluijs in 1936 in zijn dissertatie blijk van de contemporaine
ontwikkeling goed op de hoogte te zijn. Als publicistiek (het woord is van hem) omschreef
hij dat deel van de sociale wetenschappen dat de betrekkingen onderzocht tussen de menselijke
samenleving en het openbaar maken in al zijn vormen. Zie Joan Hemels, De Journalistieke
Eierdans, p. 82 e.v..
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1933 grondig veranderd. Binnen een jaar na de Machtsübernahme verscheen in
Zeitungswissenschaft het eerste artikel over de Zeitungswissenschaft als factor van
politieke opvoeding. Wie geen hand- en spandiensten wenste te verlenen aan de
ideologie van het Derde Rijk, werd monddood gemaakt. Soms bleef het daar niet
bij.

De na-oorlogse ontwikkeling
Na het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat de ‘infrastructuur’ voor een
wetenschappelijke reflectie op massacommunicatie na de oorlog zwaar gehavend
was. Het vak begon een nieuw leven onder de titel Publizistik, waarmee in feite
bedoeld werd en wordt niet het object van studie, maar de wetenschappelijke reflectie
erop: de Publizistikwissenschaft. Alleen in München heeft de vooroorlogse benaming
zich kunnen handhaven, waarbij ‘Zeitung’ de ruimere inhoud van ‘das Gespräch zur
Zeit’ kreeg. Hier en elders werden pers, radio, televisie en grammofoonplaat de
technische middelen waaromheen het onderzoek van het massacommunicatieproces
zich concentreerde.
De opbouw van de Publizistik verliep moeizaam: in 1960 was bijvoorbeeld de
volledige academische studie nog slechts mogelijk in Berlijn, München en Münster.
Degenen die in deze periode van vijftien jaar een bijzondere plaats innamen door
hun systematische overzichten van het object van studie en onderzoek waren E.
Dovifat in Berlijn (over wie reeds in Streven van juli 1972 geschreven werd) en W.
Hagemann in Münster. De Münsterse traditie heeft in Nederland en België een
opmerkelijke invloed gehad12.
Het eerste historisch-systematische overzicht van de publicistische processen en
fenomenen was Grundzüge der Publizistik uit 1947. Zowel U. de Volder, hoogleraar
in Leuven tot 1967 en grondlegger van de studie van de communicatiewetenschap
aldaar, als L. Schlichting, hoogleraar in Nijmegen tot 1968 in de publicistiek, àls
H.J. Prakke, aanvankelijk docent in de publicistiek in Groningen en daarna van 1960
tot 1969 de opvolger van Hagemann in Münster, zijn door middel van de Grundzüge
en andere publikaties van Hagemann diepgaand beïnvloed. Toen Prakke in 1957 zelf
een inleiding tot de publicistiek publiceerde, droeg hij die op aan ‘Prof. dr. Walter
Hagemann, de grondlegger van de moderne publicistische theorie’13. In 1966 bezorgde
Prakke een geheel herziene en bewerkte tweede druk van de Grundzüge.

12

13

In de waardering van het werk van Hagemann en Prakke verschillen wij, zoals zal blijken,
van H. Hermans’ artikel: Panorama der publiciteit, in Streven, jrg. XXV (1972), nr. 10, p.
967 e.v..
H.J. Prakke, De samenspraak in onze samenleving. Inleiding tot de publicistiek, Assen, 1957.
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Prakke heeft in zijn Münsterse periode de theorievorming in de publicistiek verrijkt
met de z.g. funktionale Publizistik. In de geschiedenis van de publicistiek
onderscheidde hij de periode van louter beschrijving (Zeitungskunde) en die van de
systematiseringen (Zeitungswissenschaft en Publizistik tot en met Hagemann). Prakke
stelde niet meer de produktie en verspreiding van boodschappen (de ‘publizistische
Aussage’), maar de tussenmenselijke communicatie centraal. De ‘funktionale
Publizistik’ is, zo luidt zijn definitie, de leer van de tussenmenselijke communicatie,
in het bijzonder in haar openbare prestaties als informator, commentator en socius en derzelver maatschappelijke regulering. Met de laatste toevoeging beklemtoonde
hij, dat (massa)communicatieprocessen gebeuren in een bepaalde context van plaats
en tijd, in een ‘sozio-kulturelle Umwelt’. In 1968 verscheen als samenvattend
overzicht van Prakke's nieuwe benadering het in samenwerking met zijn medewerkers
gepubliceerde Kommunikation der Gesellschaft14. Het feit dat dit boek als handboek
de weg naar studenten in West-Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland en
België gevonden heeft, bewijst dat Prakke de ‘viel gesmähte, notwendige Wissenschaft
der Publizistik’15 een nieuwe impuls gegeven heeft.

De publicistiek in de Communicatiewetenschap
Zowel in Nederland als in België heeft in het laatste decennium de studie van de
massacommunicatie zoals die in de V.S. sinds de dertiger jaren wordt bedreven, de
aandacht getrokken.
De geschiedenis van het massacommunicatie-onderzoek moet ook wat betreft de
V.S. nog geschreven worden. Van het einde van de vorige eeuw dateert de kritische
belangstelling voor de journalistiek; eerst in de dertiger jaren pasten sociale
wetenschappers hun methoden van onderzoek toe op het verschijnsel
massacommunicatie. Het onderzoek werd zowel door de media als vanuit universitaire
instituten geëntameerd. Globaal kan men stellen, dat de theorievorming met betrekking
tot (massa)communicatieprocessen gelijke tred hield met de ontwikkeling van de
sociale wetenschap- pen sociologie, psychologie en politicologie die
massacommunicatie in hun onderzoekspakket hadden opgenomen. Daarnaast bleven
de sinds het begin van deze eeuw bestaande journalistieke vakopleidingen binnen
de universiteiten functioneren. In de laatste jaren wordt met succes getracht op de
onderbouw van de op beroepspraktijk afgestemde opleiding een wetenschappelijke
bovenbouw te vestigen. In tegenstelling tot de verwijdering van de journalistieke
oefeningen uit de curricula van de Duitse Publizistikwis-
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Ondertitel: Einführung in die funktionale Publizistik, Münster (1968).
Aldus Joachim Knoll in Die Welt d.d. 11 dec. 1965.
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senschaft na de oorlog, verdragen praktijkopleiding en wetenschapsbeoefening elkaar
aan de Amerikaanse universiteiten redelijk goed16.
Roger Brown heeft uiteengezet, dat het onderzoek van
massacommunicatieprocessen in de V.S. een multidisciplinaire basis heeft: ‘Thinking
and research conducted independently by psychologists, sociologists and political
scientists has on occasion thrown up parallel theories which have seemed to be in
clear conflict with each other. However, insightful syntheses have sprung from these
very difficulties’17. De geheel andere wordingsgeschiedenis en organisatie van de
Amerikaanse universiteiten spelen o.i. een belangrijke rol. Toen de massamedia in
de V.S. omstreeks 1935 binnen het gezichtsveld van de beoefenaren van de sociale
wetenschappen kwamen, verliep de theorievorming er sneller en volgden de
empirische onderzoeken elkaar snel op. De theorieën van de sociale wetenschappen
met betrekking tot massacommunicatie gingen zich spoedig gunstig onderscheiden
van de populaire, wijd verbreide opinies van cultuurcritici en anderen die zich zorgen
maakten over de invloed van massacommunicatie op individu en samenleving. De
empirische benadering had ook af te rekenen met hardnekkige (voor)oordelen over
de massa en het gedrag van de massa onder invloed van de media zoals die ontwikkeld
waren door sociaal-psychologen van rond de eeuwwisseling toen de psychologie
zelf nog in de kinderschoenen stond.
De studie van de masscommunications of communications in de V.S. en die van
de Publizistik in West-Duitsland maakt in de laatste vijf jaar een ontwikkeling door
die duidt op het van de grond willen tillen van een meer omvattende
communicatiewetenschap. Van degenen die zich in Nederland, België en
Groot-Brittannië bezig houden met het communicatieve gedrag van mensen, hebben
velen geprobeerd zowel de Duitse als de Amerikaanse traditie te bestuderen en te
volgen. Aangezien de Duitse vakgenoten zich in de recente periode - ongeveer sinds
1965 - duidelijk op de V.S. oriënteren, lijkt het, of de Westeuropese blik geheel en
al over de Atlantische Oceaan gericht is. Men vergisse zich echter niet: Prakke heeft
- zijn Kommunikation der Gesellschaft bewijst het - in zijn ‘funktionale Publizistik’
alle aspecten van de openbare communicatie zoals die onder het etiket
massacommunicatie geobserveerd kunnen worden alsmede de verschillende
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De opleiding van journalisten, ruimer: van communicatoren, ook buiten de media, is in
West-Duitsland na de oorlog tot nu toe problematisch gebleven. Zie hiervoor: Manfred Rühl,
Journalistische Ausbildung heute. Praxis und Probleme. In Aus Politik und Zeitgeschichte.
Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament B 13/72 (25 maart 1972).
Zie voor een beknopt en recent overzicht: Roger L. Brown, Approaches to the historical
development of mass media studies. In J. Tunstall, Media sociology. A reader, London (1970),
pp. 41-57.
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niveaus van interpersoonlijke communicatie die men kan aantreffen in de samenleving,
in een wetenschappelijke theorie synthetisch behandeld. De fase van de
Kommunikationswissenschaft, de communicatiewetenschap waarin de studie van
alle vormen van communicatiegedrag een plaats heeft, is ook een logisch vervolg
op de Publizistik en niet uitsluitend overgewaaid uit de V.S.. Zoals de historische
ontwikkeling demonstreert, is de benaming van een discipline er altijd eerder dan
het bouwwerk van definities en theorieën. De legitimatie van een wetenschap
geschiedt gewoonlijk achteraf, waarom zou dat in het geval van de
communicatiewetenschap ook niet mogen, zeker nu we aan de vooravond staan van
een heroriëntatie van de gehele stijl van wetenschapsbeoefening. In de
communicatiewetenschap kunnen alle disciplines of deelgebieden van disciplines
die met communicatie en massacommunicatie in de sociale werkelijkheid te maken
willen hebben, een paraplu zien die hen beschermt tegen de miezerige regen van
onenigheid en de ontmoedigende discussies over de respectievelijke formele objecten,
terwijl het materieel object voor alle hetzelfde is.

Conclusie en verklaring
De publicistiek is evenals de andere hier besproken disciplines een wetenschap met
een eigen formeel object en een eigen specifieke leer en adequate methoden van
onderzoek.
Zij heeft nauwe relaties met verwante onderzoeksgebieden in de psychologie, de
sociologie, de politicologie, de rechtswetenschap, de geschiedwetenschap, de
pedagogische en andragogische wetenschappen, de theaterwetenschap, de algemene
taalwetenschap, de cibernetica, etc.. Al deze disciplines en deeldisciplines hebben
tot nu toe de neiging vertoond een monadisch leven te leiden. Horizontale integratie
kan slechts slagen, wanneer zij verder werken in het perspectief van een zich
constituerende communicatiewetenschap. Zoals bijv. de sociale psychologie een
verbijzondering van de psychologie is, zo zullen de publicistiek etc. verbijzonderingen
van de communicatiewetenschap kunnen worden.
Rest ons nog een toelichting te geven bij de titel van dit artikel. De uilen van Athene,
in de spleten van de Akropolis, vlogen uit in de avondschemering. Zij waren
zinnebeelden van wijsheid en wetenschap, de heilige dieren van Minerva. De
uilevlucht tussen licht en donker: daaraan doet de moeizame ontwikkeling van de
verschillende (deel)disciplines met betrekking tot (massa)communicatieverschijnselen
in Nederland denken. Pleiten voor een communicatiewetenschap zal uilen naar Athene
dragen betekenen, zolang ieder meent dat zijn uil een valk is.
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Bernard Alfrink, katholiek
Paul Begheyn
Het kon niet uitblijven of ook in Nederland zelf moest een boek verschijnen over
Bernard kardinaal Alfrink, die binnen en buiten zijn eigen kerkprovincie al zo lang
in de aandacht staat, beurtelings als bonte hond en goede herder. Ton Oostveen,
redacteur van de Brabant Pers, die reeds een monografie van bisschop Bekkers op
zijn naam had staan, heeft die taak op zich genomen1. Het resultaat is een goed boek
dat, op enkele uitzonderingen na, journalistieke stereotypen en heldenverering heeft
weten te vermijden. Met behulp van talloze citaten uit vroegere toespraken van de
kardinaal en recente gesprekken met hem is een beeld opgebouwd, dat bovendien
van verschillende kanten belicht wordt door personen als bisschop Bluyssen (die
eigenlijk als enige terstond een blik achter de schermen biedt), voormalig secretaris
Ter Steeg en theologen als Haarsma en Schillebeeckx. Zèlf heeft Alfrink niet veel
nieuws verstrekt. Langverhoopte onthullingen blijven uit, al kan een volhardend
tussen de regels lezen enigszins tegemoet komen aan het verlangen naar helderheid.
Dit alles is niet zozeer aan de schrijver als wel aan de beschrevene te wijten.
Tot aan de benoeming op de Utrechtse bisschopszetel valt er in Alfrinks
levensgeschiedenis amper iets ‘belangrijks’ aan te wijzen. Zeker ligt in die periode
geen materiaal opgetast dat hem voorbeschikken zou tot de man die hij vandaag is.
‘Van huis uit conservatief, is hij van binnen uit progressief geworden’; ‘hij is van
autoritair naar liberaal geëvolueerd’, of liever naar iemand die ‘openstaat voor
verschillende mogelijkheden binnen het orthodoxe geloof’, wordt van hem gezegd
en niet zonder grond, wanneer men betreffende vroeger jaren bijvoorbeeld zijn rol
beziet bij de opstelling van het Bisschoppelijk Mandement en in het conflict rond de
Huissense kapel. Zijn naaste medewerkers verbloemen geenszins dat de autocratische
en ondialogische instelling van toen ook nu nog wel eens de kop opsteekt.
Daartegenover staat het al vroeg door de kardinaal in de mond genomen, ontspannende
woord van Paulus: ‘Wij zijn geen dwingelanden van uw ge-

1
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loof, wij zijn slechts medewerkers aan uw blijdschap’, dat hij in verschillende
omstandigheden en voor uiteenlopend gehoor laat klinken. Men kan het zien als een
variant op zijn, ook aan Paulus ontleende, wapenspreuk: ‘De rijkdommen van Christus
verkondigen’. Door een dergelijke rompstand dient de Kerk, volgens de kardinaal,
in deze tijd gekenmerkt te zijn: ‘grotere openheid, echte vreugde in het geloven,
wegvallen van veel angsten, blij beleven van de verlossing,...; de boodschap van de
Kerk is er een van Gods liefde, van dienstbetoon, niet van macht en overheersing’.
Ook voorliefde voor de kerkgeschiedenis, die hij eveneens in paus Joannes zo
bewonderde, stelde hem in staat eigen wensen te relativeren en zich pleitbezorger te
maken van gerechtvaardigde verlangens, ook wanneer hij emotioneel niet helemaal
kon meegaan. Op die wijze slaagde hij erin generatieen cultuurpatroon in zijn persoon
te overbruggen. Hij wenst geen partijman of vleugelbisschop te zijn, maar de gulden
middenweg te bewandelen, de maat tussen openheid en geslotenheid te bewaren. Dit
uitgesproken wezenlijk verlangen om het gesprek naar alle kanten open te houden,
levert hem echter juist de kritiek op van links en rechts, van Rome en Nederland.
Zo'n beleid is te permissief, vindt men, te diplomatiek of juist niet diplomatiek genoeg,
te genuanceerd; er wordt niet echt gekozen; zogenaamd neutraal blijven en niet
interveniëren is onjuist. Het probleem waarvoor het Nederlands episcopaat zich
geplaatst ziet, is dat aan weerskanten deze kritiek ingegeven wordt door
‘gehoorzaamheid aan het geloof’. ‘Omdat men aan beide zijden meent gebonden te
zijn door de trouw aan het woord Gods, zal vaak de eenheid niet gevonden worden...
Wij zijn nog onvoldoende oekumenisch gerijpt’, zegt de kardinaal er zelf over; en:
‘die basis is niet rijp te maken met experimenten die anderen van de Kerk afstoten’.
Ondertussen blijkt zonneklaar, waar dan wél de grootste communicatiestoornis
ligt: in - eufemistisch gezegd - het misverstand dat men meent over een en dezelfde
kwestie te spreken, terwijl de discussie in feite over twee sporen loopt, namelijk die
van vorm en inhoud, van orthodoxie en orthopraxia Dit tragisch misverstand speelt
op alle fronten, in liturgie en dogmatiek, in katechese en in de discussie over het
pauselijk gezag. Hier ligt, volgens prof. F. Haarsma, bijvoorbeeld een grote fout in
het geschil rond de Nieuwe Katechismus, omdat toèn niet de gelegenheid is
aangegrepen om het werkelijke verschil tussen Nederland en Rome uit te leggen.
Was dat wel gebeurd, ‘dan zou de pluriformiteit zijn waargemaakt, die inhoudt dat
je de wettigheid van verschil in theologische visie en tevens de betrekkelijkheid van
het gezag van Rome durft te stellen’. En over die pluriformiteit schreven de
bisschoppen zelf: ‘De veelvormigheid is nooit een persoonlijke liefhebberij van wie
dan ook in de Kerk. Het is veeleer een uitdrukking van gezonde dienstbaarheid aan
de mens in de Kerk’.
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Het is het bagatelliseren of überhaupt niet-zien van die verschillen in benadering van
een en dezelfde zaak, die verontrusten naar de pen doet grijpen en ‘reddingspogingen’
doet ondernemen2, en die het doel der ene waarheid geheiligd meent met liefdeloos
geïntrigeer, waarop vervolgens Rome ingrijpt via breven en bisschopsbenoemingen,
eerder uit angst het gezicht dan de ziel te verliezen. Men verkeert onderling welhaast
op voet van oorlog, in plaats van de vrede op te bouwen. ‘Vredesarbeid dient niet
gemotiveerd te worden door angst voor oorlog; bovendien is angst een weinig effektief
middel. Angst is zuiver negatief. Wat de mensheid nu meer dan ooit nodig heeft is
de positieve bereidheid om vrede te bevorderen en te bewaren. Zich in deze tijd met
de vrede bezighouden betekent de bereidheid opbrengen om de rust van vertrouwde
denkgewoonten op te geven’. Deze woorden, door kardinaal Alfrink tot de Pax Christi
gesproken, kunnen zonder bezwaar toegepast worden op zijn visie ten aanzien van
de Nederlandse kerkprovincie. Daarmee is het beleid van de kardinaal duidelijk
bepaald. ‘Bereidheid tot dialoog en tot luisteren is ook een vorm van moed’, zei hij
in een interview. Hij kiest derhalve welbewust niet voor het open conflict, dat door
velen beschouwd wordt als een goede methodiek tot een oplossing.
De vraag die telkens opnieuw opduikt is dan wel: wanneer houdt een gesprek op
dialoog te zijn en hoelang heeft luisteren nog zin? De successen van de door kardinaal
Alfrink gehuldigde houding zijn in alle geval weinig overtuigend en bemoedigend.
Zei hij niet rond de Rotterdamse bisschopsbenoeming dat een ‘herhaling van deze
situatie tot alle prijs vermeden’ moest worden? En in deze biografie bekent hij zich
voor dit probleem gesteld te zien: ‘Je moet je natuurlijk wel afvragen hoe zinvol die
houding nog is, wanneer je toch maar keer op keer voor voldongen feiten wordt
geplaatst, en wanneer de overlegmethode dus eenvoudig niet blijkt te werken!’ Sinds
Oostveens boek verscheen zijn er twee voldongen feiten aan de reeks bestaande
toegevoegd: de opschorting van de Landelijke Pastorale Raad en de geëiste intrekking
van de OMO-katechese-cursus. De op de dag van bisschop Gijsens wijding gemaakte
vergelijking over de verhouding Rome - Nederland (overigens van kardinaal Alfrink
zelf) heeft niets aan actualiteit verloren: ‘Als je vindt dat een schip uit koers ligt kun
je dat proberen te korrigeren via een radarkontakt. Een drastischer methode is om
een schot voor de boeg te geven. Maar wat ze nu doen is terstond midscheeps raken.
Ik vind dat een goede vergelijking, al heeft de paus natuurlijk niet midscheeps willen
raken. Dat het gebeurd is, is eerder het gevolg van zekere curiale maatregelen’.
Hoe nu verder? Moet men het advies opvolgen van Alfrinks ‘collega’ dr.

2

Een zelf aan te vullen lijst van dergelijke ‘redders’ vindt men in Oostveens boek, pp. 144-145.
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Albert van den Heuvel, Secretaris-Generaal van de Nederlands Hervormde Kerk,
die in een thans evenmin benijdenswaardige positie verkeert? Hij stelt voor: ‘In de
kerken waar de polarisatie dreigt of hoogtij viert, is niets gevaarlijker dan het
vermijden van onderwerpen die de discussie weer doen oplaaien. Zonder de
konfrontatie van de polen kan immers de conciliariteit niet funktioneren. Wijs beleid
is dan het stimuleren van hen die ervoor bedanken om zich voor een wagen te laten
spannen waarvan de wielen slechts het halve aantal spaken hebben. Het betekent,
dat er ernst moet worden gemaakt met het getuigenis aangaande de hoop die in ons
is. En dat vraagt om een strategie van gezamenlijk geloof belijden, die in onze tijd
enige moeite zal kosten’3. Moet men gehoor geven aan het hartstochtelijk beroep van
N. Vendrik op een groot aantal gelovigen om hun plaats en verantwoordelijkheid
weer op te nemen en gezamenlijk te leven vanuit het velen bezielende, door Boris
Pasternak zo treffend vertolkte, inzicht: ‘Wat de mens eeuwenlang boven het dier
verheven heeft is niet de knots, maar een innerlijke muziek: de onweerstaanbare
macht van de ongewapende waarheid, de aantrekkingskracht van haar voorbeeld’4?
Hoe het ook zij, in alle geval kunnen allen die thans doende zijn de in mensen
sluimerende positieve krachten weer wakker te roepen en te mobiliseren, van kardinaal
Alfrink en zijn beleid een en ander leren, al was het alleen maar door zich naast diens
wapenspreuk vooral diens lijfspreuk metterdaad eigen te maken: ‘Wij zijn geen
dwingelanden van uw geloof’. Onder zijn leiding is het mogelijk de geloofwaardigheid
van de Kerk, die zozeer in het geding is, te accepteren en is het niet nodig als een
underground-church ‘zich te verschuilen tegen de Kerk zelf om het evangelie
geloofwaardig te houden’. Gelukkig blijkt de Nederlandse Kerkprovincie tot op
heden, dank zij mensen als kardinaal Alfrink, voor nog velen plaatsen te bieden, die
fungeren ‘als redding der humaniteit’5.

3
4
5

A.H. van den Heuvel, Polarisatie of conciliariteit: een kroniek van de Wereldraad, in Wending
26, (1972), p. 688.
N. Vendrik, Open brief aan de bisschoppen van Nederland, 16.8.1972; idem, Een tweede
brief aan de gelovigen en bisschoppen van Nederland, 25.9.1972.
J.C.J. van Kilsdonk, Vrijheid - Geweten - Leergezag. De noodzaak van een loyale oppositie,
in Geest van de tijd. De redevoeringen van de Adelbert-landdagen, Utrecht, 1964, p. 223.
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Politiek overzicht de maand oktober
• Internationale samenwerking
Verenigde Naties
Nu Japan door zijn spectaculaire toenadering tot China alsmede door het voornemen
te kennen te geven zijn militair potentieel in de naaste toekomst belangrijk te gaan
opvoeren, duidelijk blijk heeft gegeven niet langer meer genoegen te willen nemen
met een nederige dwergenrol in de wereldpolitiek doch daarin in het belang van de
wereldvrede te willen meespreken, gaan er hoe langer hoe meer stemmen op om een
streep door het oorlogsverleden te halen en Japan toe te laten tot de Verenigde Naties.
Ditzelfde geldt voor Duitsland. Komen West- en Oost-Duitsland tot een vergelijk
en tot een normalisering van hun betrekkingen zodanig dat de vier mogendheden
zich met name uit Berlijn kunnen terugtrekken, dan acht men eveneens de weg naar
opname der beide Duitslanden in de Verenigde Naties open te liggen.

Europese Veiligheidsconferentie
Na een beraad van vijf maanden en nadat de ontmoeting tussen Nixon en Brezjnev
en het daarop volgend bezoek van Kissinger aan Moskou de weg daartoe effenden,
zijn de ministers van de NATO-landen overeengekomen, dat op 22 november de
voorbereidende besprekingen voor een Europese Veiligheidsconferentie in Helsinki
zullen aanvangen. Deze besprekingen zullen naar alle waarschijnlijkheid tot ongeveer
Kerstmis duren. De landen van de Europese Gemeenschap kijken er nogal sceptisch
tegenaan, omdat het in de bedoeling ligt in Helsinki niet alleen de strict militaire
veiligheidsproblemen aan de orde te stellen maar ook de economische en culturele
samenwerking tussen West- en Oost-Europa. Zij vrezen een poging van de
Sovjet-Unie om een voet in de Europese Gemeenschap te krijgen. Van de andere
kant hopen enkele Oostblok-landen, met name die welke het dichtst aan West-Europa
grenzen, zich langs de weg van een veiligheidsakkoord vrijer tegenover de Sovjet-Unie
te kunnen opstellen en hun banden met het Westen nauwer te kunnen aanhalen.

Europese Gemeenschap
Op 19 en 20 oktober hebben de premiers van de negen landen der Europese
Economische Gemeenschap, daartoe uitgenodigd door President Pompidou, in Parijs
de toekomstige ontwikkeling van de Europese Gemeenschap besproken. In het
slotcommuniqué worden als voornaamste resultaten genoemd:
- dat nog in 1973 de noodzakelijke beslissingen worden genomen om per 1 januari
1974 tot de tweede etappe van de gemeenschapsvorming te kunnen overgaan: deze
tweede etappe moet uiterlijk op 31 december 1980 zijn voltooid;
- vóór 1 april 1973 moet met groot ceremonieel een fonds voor de Europese
monetaire samenwerking zijn opgericht, dat onder beheer komt te staan van de
directeuren der centrale banken in de negen landen;
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- nog vóór het einde van het jaar 1973 moeten tenminste twee verdere stappen
worden gezet op de weg naar een monetaire eenwording van Europa; met name zal
een begin moeten worden gemaakt met het samentrekken der reserves;
- eveneens nog vóór het einde van 1973 zal een fonds moeten worden opgericht,
waaruit steun kan worden verleend aan onderontwikkelde regionale gebieden binnen
de Gemeenschap;
- teneinde ook het sociaal beleid van
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de Gemeenschap te coördineren in de richting van spreiding der werkgelegenheid,
goede vakopleiding, verbetering van arbeids- en levensvoorwaarden en inspraak der
arbeiders in de bedrijven, zullen vóór 1 januari 1974 plannen ter tafel moeten komen
tot inschakeling van alle sociale groeperingen in het beleid van de Gemeenschap;
- samenwerking op het gebied van industrialisatie, technische en wetenschappelijke
vooruitgang, milieuverbetering en energievoorziening moet worden uitgebreid;
streefdata zijn daarvoor niet vastgesteld;
- het streven zal gericht blijven op uitbreiding van de Gemeenschap met name tot
de landen rondom de Middellandse Zee; in de loop van 1973 zal worden onderzocht
in hoeverre Europa vooral door een stabilisering van de grondstofprijzen efficiënte
steun kan verlenen aan de onderontwikkelde gebieden in de wereld; ook de
ontwikkeling van de wereldhandel zal in 1973 onderwerp van studie moeten uitmaken
en wel op zodanige termijn, dat per 1 juli 1973 een plan hiervoor in ruwe trekken
wordt ontworpen; - vanaf 1 januari 1973 zullen de landen der Gemeenschap tot een
gemeenschappelijke handelspolitiek moeten komen tegenover de buitenwereld; hun
streven zal daarbij gemeenschappelijk op wederkerigheid moeten worden gericht;
- teneinde een gemeenschappelijk optreden van de Gemeenschap in het buitenlands
beleid te bevorderen zullen de ministers van Buitenlandse Zaken der negen landen
voortaan niet meer twee, doch vier maal per jaar bijeenkomen om dit
gemeenschappelijk optreden te bespreken;
- gegeven de wenselijkheid om de controle van het Europese parlement op de gang
van zaken in de Gemeenschap te versterken worden de Raad van Europa en de
Europese Commissie uitgenodigd hun gedachten te laten gaan over maatregelen die
praktisch uitvoerbaar zijn en zonder uitstel kunnen worden getroffen om deze
versterking tot stand te brengen;
- het streven der Gemeenschap zal worden gericht op het tot stand brengen van
een Europese Unie en in de eerstkomende jaren zullen de landen hun gedachten
moeten laten gaan over de wijze, waarop in een dergelijke Unie de betrekkingen
tussen de afzonderlijke staten en het geheel der Gemeenschap moeten worden
geregeld. Eind 1975 moet daarover een rapport zijn samengesteld, dat eventueel weer
aan een topconferentie kan worden voorgelegd.
Er valt dus gedurende de eerste jaren nog heel wat huiswerk te doen voor de
regeringen der aangesloten landen.

Bilaterale samenwerking
- West- en Oost-Duitsland zijn besprekingen begonnen over de normalisering van
hun betrekkingen. Parallel daarmee voeren ook de vertegenwoordigers der vier grote
mogendheden besprekingen over hun bezetting van Berlijn. Van de mogelijke
resultaten dezer besprekingen is aan het einde van de maand nog weinig bekend.
- Zuid- en Noord-Korea hebben besprekingen over een hereniging, die een half
jaar geleden werden afgebroken, hervat.
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• Internationale conflicten
Vietnam
Onvermoeibaar bleef President Nixon's adviseur, Henry Kissinger, deze maand op
en neer reizen tussen Washington, Parijs en Saigon en na elk van zijn bezoeken en
besprekingen namen de geruchten dat zijn missie zou uitmonden in een vredesakkoord,
vaster vormen aan. Volgens deze geruchten liepen de onderhandelingen over vier
punten.
1. De prioriteit van de militaire dan wel de politieke problemen, die bij het sluiten
van een vredesakkoord moeten worden opgelost. Amerika wil éérst het militaire
probleem oplossen en daarná het politieke; Hanoi zou het liefst aan de politieke
problemen voorrang verlenen doch is bereid tot een akkoord te geraken waarin beide
problemen als aan el-
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kaar gekoppeld tot oplossing worden gebracht.
2. De vrijlating van de Amerikaanse krijgsgevangenen in Noord-Vietnam. Uiteraard
is Nixon daar fel op gebrand; Hanoi heeft daar ook geen moeilijkheid mee en is niet
voornemens deze krijgsgevangenen als chantage-object te gebruiken, doch eist
daartegenover wel de vrijlating van de Noordvietnamese krijgsgevangenen in
Zuid-Vietnam.
3. De politieke ontwikkeling in Zuid-Vietnam. Hanoi eist het onvoorwaardelijk
heengaan van President Thieu; Amerika wil President Thieu niet helemaal in de kou
laten staan, doch van hem eisen dat hij een coalitieregering vormt waarin ook de Viet
Cong is opgenomen. Hanoi schijnt bereid te zijn met een dergelijke oplossing
genoegen te nemen mits een nieuwe grondwet en op grond daarvan algemene
verkiezingen worden gewaarborgd.
4. De internationale controle. Ten eerste vraagt men zich af wát er gecontroleerd
moet worden: alleen de naleving van een wapenstilstand of ook de naleving van het
politiek akkoord? Ten tweede: wie moet die controle uitoefenen? Tegen het einde
van de maand maakt Noord-Vietnam bekend, dat inderdaad een voorlopig akkoord
met Amerika is gesloten, waarin deze punten worden geregeld. Aan deze
bekendmaking verbindt het de eis dat Amerika dit akkoord nog voor het einde van
de maand tekent en bij deze ondertekening mede optreedt voor Zuid-Vietnam. Deze
eis wordt door President Nixon niet ingewilligd. Hij houdt hardnekkig vol, dat hij
eerst na de presidentsverkiezingen tot het sluiten van een vredesakkoord wil overgaan.
Sommigen schrijven dit toe aan het feit dat President Thieu van Zuid-Vietnam niets
voelt voor de vorming van een coalitie-regering met de Viet Cong en daarom weigert
het bereikte akkoord te aanvaarden. Anderen bekruipt de vrees, dat ‘Tricky Dick’
vals spel speelt door vlak voor de verkiezingen met de witte vlag te zwaaien om deze
onmiddellijk daarna, als hij weer voor vier jaren veilig in het Witte Huis zit, weer
binnen te halen en met de oorlog door te gaan, zoals hij in de afgelopen vier jaar,
ondanks al zijn verkiezingsbeloften van 1968, ook heeft gedaan. Zowel Senator
McGovern als de Noordvietnamese regering spreken deze verdenking nog vlak voor
de verkiezingen openlijk uit.

Het Midden-Oosten
Gedurende enkele maanden leek het erop, dat enige ontspanning tussen de Arabische
landen en Israël mogelijk werd doordat de aanvoerder van de Arabische staten,
Egypte, zich militair had verzwakt door het grote contingent Russen, dat de kern van
zijn leger vormde, naar huis te sturen. Ook politiek kwam Egypte daardoor zwakker
te staan. Ruslands sympathie verkoelde zienderogen mede dank zij de
anti-communistische campagnes in de Egyptische pers, die op hun beurt werden
geïnspireerd door militante mohammedanen als de minister van oorlog, Sadek, die
het bondgenootschap met de goddeloze Moskovieten als een monsterverbond
verwierp. President Sadat echter voelt zich blijkbaar niet gerust in die atmosfeer van
verkoeling. Sadek is deze maand van zijn functie ontheven; de anti-russische
campagnes in de pers zijn verstomd en minister-president Sidki is naar Moskou
gestuurd om de Russische regeringsleiders uit te nodigen in Cairo met Sadat te komen
praten. Die uitnodiging is aanvaard. Daarmee is de militaire samenwerking nog wel

Streven. Jaargang 26

niet hersteld - dat probleem moet nog duchtig worden doorgepraat - maar de minister
van Buitenlandse Zaken, Zayat, kan nu tenminste met een heel wat geruster hart naar
de vergadering van de Verenigde Naties gaan, waar midden november het probleem
van het Midden-Oosten aan de orde komt.
Intussen gaat Israël door met het treffen van de Palestijnen, overal waar het hen
kan raken. Ook diplomatiek roert het zich in de strijd tegen de Palestijnen. Met name
ten opzichte van Nederland, waar men een Palestijn die op een diplomatiek paspoort
reisde doch twee koffers met materiaal voor bombrieven en andere helse machines
meevoerde, vrij liet doorreizen, zij het met achterlating van die twee koffers. Voorts
in nog sterker mate ten opzichte van West-Duitsland, dat de drie nog levende
terroristen die de Olympische spelen verstoorden met het doden van Israëlische
sportlieden, vrij gaf aan de kapers van een Lufthansa-vliegtuig, die dit toestel met
alle passagiers in de lucht dreigden te doen springen.
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● Nationale politiek
Nederland
- De verkiezingen. Ofschoon de verkiezingen voor de Tweede Kamer binnen een
maand voor de deur staan, kan men eind van de maand bepaald nog niet zeggen, dat
het Nederlandse volk daardoor in beroering raakt. De enigen die zich deze maand
roeren, zijn de partijtoppen. De kaders der verschillende partijen hebben in
uiteenlopende graden van verhitting vergaderd om hun verkiezingsprogram vast te
stellen en de lijn van hun beleid in de volgende regeringsperiode uit te stippelen.
Veel begeestering voor de politieke strijd hebben zij echter nog niet los kunnen slaan.
Veeleer misschien het tegendeel, omdat op ettelijke van deze kadervergaderingen
de nadruk meer kwam te vallen op de vraag wie straks met wie achter de regeringstafel
wil of mag plaats nemen dan op wat er aan staatkundig idealisme uit de
partijprogramma's naar voren zou moeten komen. De zes jaar geleden geopperde
gedachte van het ‘stembusakkoord’ bleek in verschillende vormen school te hebben
gemaakt. De drie partijen die zich samen het progressieve blok noemen - de Partij
van de Arbeid, D'66 en de Partij der Politiek Radicalen - hebben deze gedachte
onderling het verst doorgevoerd. Zij gaan niet alleen met een gezamenlijk program
de verkiezingsstrijd in, doch willen ook vóór de verkiezingen de samenstelling bekend
maken van een ‘schaduwkabinet’ waarmee zij bereid zijn straks de
regeringsverantwoordelijkheid te aanvaarden. Ook andere ‘schaduwen’ hangen echter
over dit stembusakkoord. Ten eerste bleek op de kadervergaderingen luidruchtig,
dat eensgezindheid over het regeringsprogram tussen de progressieve drie slechts
met de grootste moeite kon worden bereikt nadat de leiders zich een volle nacht over
compromis-formuleringen hadden beraden. Ten tweede kwam dit stembusakkoord
niet boven de vorming van een minderheidscoalitie uit. De leiding met name van de
Partij van de Arbeid wilde de mogelijkheid tot vorming van een breder
bondgenootschap nog wel openhouden met name door besprekingen met de KVP,
doch de partijkaders wierpen met een klinkende smak de deur voor dergelijke
besprekingen dicht. De drie confessionele partijen hebben eveneens met de gedachte
van het stembusakkoord gespeeld en zijn daarin ook een eindweegs gekomen;
voorshands echter niet verder dan tot een hecht bondgenootschap, waarin ieder het
recht behoudt om met een ietwat anders genuanceerd verkiezingsprogram uit te
komen. De Anti-Revolutionairen met name menen die eigen nuance te moeten
behouden om hun achterban aan zich te blijven binden. Hun bondgenootschap is
echter voldoende hecht om iedere poging tot het losweken van een der partners zoals de Partij van de Arbeid met de KVP had willen proberen - illusoir te maken.
Een heel bescheiden stapje in de richting van een stembusakkoord hebben tenslotte
ook de liberale VVD en de afgescheiden socialisten van DS'70 gezet. Veel verder
dan een voelingname over een gemeenschappelijke opstelling ten aanzien van
deelname of niet-deelname aan een nieuwe regering schijnen zij daarbij echter niet
te zijn gekomen. - Het sociaal akkoord. In het kader van de hoogst noodzakelijke
bestrijding der inflatie, die in Nederland onrustbarende vormen aanneemt, wil de
Regering met werkgevers en werknemers tot een ‘sociaal contract’ komen - een
overeenkomst waarbij beide partijen zich verplichten enerzijds hun prijsstijgingen,
anderzijds hun looneisen voor het komende jaar te matigen. In onderling beraad
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hebben werkgeversorganisaties en vakcentrales hun eisen voor een dergelijk akkoord
vastgelegd; nog vóórdat er officiële besprekingen met de Regering plaatsvonden,
heeft deze een aantal van deze eisen reeds ingewilligd. Deze kosten weliswaar geld,
doch vlak voor het scheiden van de markt, in de laatste vergaderingen van de Tweede
Kamer vóór de verkiezingen, heeft de Regering middels een dekkingsplan voor deze
kosten, machtiging van het parlement gevraagd om op basis van deze eisen te
onderhandelen. Toch komen deze onderhandelingen nog op losse schroeven te staan
door het optreden van de Industriebond, de grootste der bij het NVV aangesloten
vakverenigingen, die bij monde van zijn voorzitter, Groenevelt, geen sociaal akkoord
op grond van de gestelde eisen wenst te aanvaarden omdat deze eisen,

Streven. Jaargang 26

276
bezien vanuit de belangen der arbeiders, te mild zijn. Groenevelt wil méér en wil
daarvoor desnoods vechten. Hij stelt zich op als de voorvechter van de ideologische
strijd tegen het kapitalisme en van een daarmee overeenstemmende harde beleidslijn
voor de vakorganisatie. Het meningsverschil tussen hem en de NVV-voorzitter Ter
Heide loopt zo hoog op, dat deze laatste tot ontsteltenis zowel van het NVV als van
de beide andere vakcentrales, zijn functie neerlegt. Een nare zaak zowel voor de
eenheid van de vakbeweging als voor de politieke tegenhanger van het NVV, de
Partij van de Arbeid. De lijsttrekker van deze partij, Den Uyl, durft noch voor
Groenevelt noch voor Ter Heide partij te kiezen. Aan het eind van de maand ziet het
er wel naar uit dat er wordt gelijmd, doch de onderhandelingen met de Regering
hebben nog geen doorgang kunnen vinden.
- Geweld. Ook Nederland schijnt in de maalstroom van het geweld te raken. Er
werden in de loop van de maand enkele tijdbommen ontdekt bij banken en andere
gebouwen. Enkele bleken ernstig en moesten onschadelijk worden gemaakt; andere
bleken schijnaanslagen te beogen. Binnen het politie-apparaat is nu een speciaal team
ingebouwd, dat zich op de bestrijding van dit geweld gaat toeleggen.

België
Splinterpartijen. - Na de recente oprichting van de P.F.U. (parti féminin unifié) werd
nu een Nationale Partij van de Middenstand opgericht. Evenals de vrouwenpartij
zonder politieke kleur. Op zichzelf zijn deze feitjes wellicht zonder belang, maar in
het geheel van het politiek klimaat in het land zijn ze wel tekenend.
Nationale Vrouwendag 11 november 1972. - Geïnspireerd door de happening in
Parijs hebben de Belgische vrouwen ook een nationale solidariteitsdag op touw gezet
te Brussel van, voor en door vrouwen. Naast een discriminatiebeurs werd ook aandacht
geschonken aan alternatieve mogelijkheden. De bedoeling van deze dag was de
solidariteit bij de vrouwen kans tot groeien te geven, informatie over allerhande
problemen ruim te verspreiden en de vrouwen te politisesen.

Chili
De distributiemaatregelen die President Allende heeft moeten treffen om aan de
voedselnood in zijn land het hoofd te bieden alsmede zijn voornemen tot
nationalisering van althans een gedeelte van het vervoersbedrijf hebben een
stakingsgolf ontketend die tot totale ontwrichting van het economisch leven dreigt
te leiden. De handeldrijvende middenstand en de transportarbeiders zijn met staken
begonnen en in de loop van de weken waarin zij dit volhielden, sloten zich geleidelijk
andere groepen bij hen aan. De ingenieurs, de advocaten, de doktoren, de piloten,
de café's en restaurants, allemaal deden zij op hun beurt voor kortere of langere tijd
mee. Allende probeerde de zaak weer in de hand te krijgen door de invoering van
een militaire controle, die het land het aanzien geeft van een militair bewind. Hier
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doet zich dus de merkwaardige situatie voor van een President van uiterst linkse
signatuur, die zich van uiterst rechtsgeaarde middelen moet bedienen om de strijd
aan te binden tegen het gebruik van uiterst linksgeaarde middelen waar duidelijk
rechts georiënteerde groepen zich van hebben meester gemaakt. Aan het einde van
de maand duurt de staking nog voort. Allende weigert onderhandelingen zolang de
stakers politieke eisen stellen.

West-Duitsland
De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Hessen en Neder-Saksen, minder
dan een maand voor de Bondsdag-verkiezingen, die op 19 november zijn
uitgeschreven, beloven weinig goeds voor de liberale partij, de FDP, die in beide
deelstaten zienderogen afbrokkelde. Haar verliezen kwamen grotendeels de CDU
ten goede; voor een klein deel ook de socialistische partij van Brandt. Ook uit de
betrekkelijk geringe belangstelling die de kleine, lokale groeperingen in deze
gemeenteraadsverkiezingen trokken, blijkt, dat de politiek zich in de Bondsrepubliek
aan het kristalliseren is om de twee grote partijen. Zet deze tendens dóór, dan is het
zeer de vraag of de liberalen de voorgeschreven minimum 5% van de kiezers halen
- en halen zij die niet, dan verdwijnen zij geheel uit de Bondsdag. In de
verkiezingscampagne hebben de liberalen zich geheel aan de zijde van de SPD
geschaard; zij gaan
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niet meer vrijblijvend als middengroep, doch als uitgesproken bondgenoten van
Brandt de strijd in. Samenwerking met de CDU hebben zij afgewezen, ondanks
Barzels aanbod de portefeuille van Buitenlandse Zaken voor hun leider, Scheel, vrij
te houden. De toon en de wederzijds gebruikte argumenten in de verkiezingscampagne
geven duidelijk de scherpte aan waarmee de twee grote partijen thans tegenover
elkaar staan.

Canada
Op 30 oktober hebben in Canada de parlementsverkiezingen plaatsgevonden.
Algemeen verwachtte men, dat de liberale partij van premier Pierre Trudeau wederom
als overwinnaar uit de strijd zou komen. Deze verwachting steunde op het feit dat
de conservatieve Tories weliswaar scherp te keer gingen tegen Trudeau, omdat hij
noch het probleem van de werkloosheid noch dat van de prijsstijgingen had kunnen
oplossen, maar hunnerzijds eigenlijk weinig aantrekkelijks in hun program
daartegenover konden stellen. De socialisten van hun kant beschuldigden Trudeau
ervan alleen maar lief te zijn geweest voor de grootbedrijven, met name de
Amerikaanse grootbedrijven. Trudeau zelf voerde een slappe campagne, waarin hij
voornamelijk hamerde op het aambeeld van de nationale eenheid, waarvan hij zich
als een soort symbool beschouwde. Hij leek vrij zeker van zijn zaak. De verkiezingen
hebben echter anders uitgepakt. Trudeau verloor zijn absolute meerderheid in het
parlement en veroverde met moeite nog één zetel meer dan de Tories. Hetgeen
betekent, dat de socialisten op de wip zitten.

Noord-Ierland
De pogingen van Engeland om door middel van verkiezingen volgens het stelsel van
evenredige vertegenwoordiging de absolute hegemonie van het protestantse volksdeel,
die steeds door het districtenstelsel in stand werd gehouden, te doorbreken en de
katholieken het hun toekomende aandeel in de verschillende bestuursorganen te
verlenen, stuit op bij de protestanten zo heftig verzet dat deze verkiezingen voorlopig
voor onbepaalde tijd moesten worden uitgesteld. De militante protestanten overwegen
nu eensdeels om terreuracties te gaan uitvoeren op het grondgebied van de Ierse
Republiek als een vergelding voor de uitwijkmogelijkheden die deze aan het IRA-leger
biedt en anderdeels om het voorbeeld van Rhodesia te volgen en Noord-Ierland
zonder vorm van proces los te maken uit het Verenigd Koninkrijk.

De Verenigde Staten
Gedurende de hele maand is Senator Mc Govern, krachtig bijgestaan door zijn collega
Ted Kennedy, in de weer geweest om stemmen te werven voor de
presidentsverkiezing. Hij heeft er heel Amerika voor dóórgezworven. Nixon heeft
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het zich heel wat gemakkelijker gemaakt. Hij heeft vrijwel geen campagne gevoerd
en alle beschuldigingen van zijn tegenstanders - zware beschuldigingen van politieke
corruptie met name - onbeantwoord naast zich neergelegd. In feite heeft zijn adviseur
Kissinger het werk voor hem gedaan door zorgvuldig te laten uitlekken dat er een
vredesakkoord in Vietnam op komst is. Een poging echter van Noord-Vietnam om
een dergelijk akkoord, dat inderdaad op papier kwam, nog vóór de verkiezingen
getekend te krijgen, faalde. In de laatste dagen voor de verkiezingen verklaarde Nixon
dat hij het akkoord pas zou tekenen, wanneer het nog enigszins was bijgeschaafd en
wel zodanig dat er een werkelijke vrede werd getekend en geen nederlaag erkend. Van den beginne af aan hebben de opiniepeilingen McGovern geen schijn van kans
gegeven. Anders dan bij vorige verkiezingen heeft de Democratische kandidaat
gedurende de campagne maar heel weinig van zijn aanvankelijke achterstand op zijn
tegenspeler kunnen inlopen. Niettemin bleef hij hardnekkig geloven in de
mogelijkheid van een overwinning.
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Politiek Overzicht
Naar een nieuwe Europese Gemeenschap
Veel verwachtte men aanvankelijk van de Parijse topconferentie eigenlijk niet. Nog
maar een maand vóór de vastgestelde datum stond nog niet eens vast of zij wel zou
doorgaan. De Franse President wilde éérst zekerheid hebben omtrent de
bereidwilligheid van de negen regeringen om ten aanzien van een gemeenschappelijk
monetair beleid tot een akkoord te geraken. Die zekerheid kréég hij en de Conferentie
wérd dus bijeengeroepen, maar daarmee waren de reeds lang bestaande tegenstellingen
tussen de visie van met name Frankrijk en van enkele andere landen, waaronder
vooral Nederland, op de toekomst van Europa niet uit de weg geruimd.
Die tegenstellingen concentreerden zich op de vraag: moet Europa ernaar streven
één groot, federatief en democratisch staatsbestel te worden of moet het blijven wat
het is, een bond van staten, die weliswaar op vele punten een gemeenschappelijk
beleid voeren en gemeenschappelijk optreden naar buiten, doch in wezen autonoom
blijven? Moet het een Europa worden met aan de top eigen bestuursorganen, die
zelfstandig op de hun toegewezen terreinen beslissingen kunnen nemen en een beleid
kunnen voeren of moeten de bestaande bestuursorganen blijven wat zij zijn: colleges
van afgevaardigden der verschillende regeringen, die geen stap kunnen zetten zonder
last en ruggespraak met het land dat zij vertegenwoordigen? Zolang President de
Gaulle het voor het zeggen had, hield hij star aan de coneeptie van een statenbond
vast, maar indien de hoop ooit heeft geleefd, dat zijn opvolger, alle Franse cultuur
ten spijt, water in zijn wijn zou doen, heeft President Pompidou deze hoop bij ettelijke
gelegenheden grondig de bodem ingeslagen. Ook de meest hardnekkige optimist
mocht niet verwachten dat de coneeptie van een nieuw Europa als één staatsverband
met bestuursorganen die een mandaat zouden ontvangen van en verantwoording
schuldig zouden zijn aan één, door de hele bevolking van Europa gekozen parlement,
op de topconferentie van Parijs ook maar een schijn van kans zou maken.
De verwachtingen stonden dus op een laag pitje.
Men begreep de hardnekkigheid wel waarmee Frankrijk aan het idee van een
statenbond vasthield. Frankrijks rol op het toneel van de wereldpolitiek stond daarbij
op het spel. Met enige pijn en moeite had het in de kring der Verenigde Naties een
plaats verworven tussen de vijf grote mogendheden, die als permanente leden zitting
hebben in de Veiligheidsraad. Hoe zou het zich in de wereld als
eerste-rangsmogendheid kunnen blijven presenteren wanneer het binnen Europa
overkoepeld zou worden door één groot staatsverband en zich daarmee in feite
nauwelijks meer een ‘mogendheid’ zou mogen noemen? Het zou voor Frankrijk
eenvoudig absurd zijn om aan de vorming van één Europees staatsverband mee te
werken. Een soort wereldpolitieke zelfmoord. - De moeilijkheid was echter, dat
Frankrijk aan zijn positie als grote mogendheid ook het recht meende te ontlenen om
binnen de Europese Gemeenschap van afzonder-
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lijke staten de eerste viool te spelen en dat al dan niet vermeende recht misbruikte
om alles tegen te houden wat de Gemeenschap tot leven zou kunnen brengen. Men
vreesde - en bepaald niet zonder grond - dat Frankrijk op de topconferentie in deze
houding zou volharden.
Uit die vrees moet men het optreden verklaren van de Nederlandse premier
Biesheuvel, die zich op de openingszitting van de conferentie lijnrecht tegenover de
Franse President opstelde met de eis dat de Gemeenschap binnen de kortste keren
voorbereidingen zou gaan treffen voor de vorming van een rechtstreeks gekozen
Europees Parlement, toegerust met alle bevoegdheden die in een parlementaire
democratie aan de volksvertegenwoordiging toekomen. Aan die eis, die door zijn
landgenoot Mansholt krachtig werd ondersteund, verbond hij het dreigement dat
Nederland voorshands nog wel zou meewerken aan de oprichting van een monetair
fonds, zoals de ministersconferentie in Rome had besloten, maar iedere verdere
ontwikkeling van deze monetaire samenwerking zou blokkeren zolang niet tenminste
de eerste stappen werden gezet naar één federatief en democratisch staatsverband.
Als een uiting van stoere rechtlijnigheid viel dit optreden wel te waarderen, maar of
het ook van grote staatsmanswijsheid getuigde, daarover kan men van mening
verschillen.
In de eerste plaats is het nooit erg wijs van een minister-president om dreigementen
te uiten voor een toekomst waarin hijzelf misschien van het politieke toneel in zijn
land zal zijn verdwenen en die dus door zijn opvolger moeten worden wáár gemaakt...
of ingetrokken. In de tweede plaats stond hij tegenover een Frans President, die meer
diplomatie in zijn pink had dan Biesheuvel in zijn hele vuist en dit ook toonde door
de wijze waarop hij Biesheuvels dreigement pareerde. Tot een regelrecht debat liet
hij het niet komen; hij liet alleen vastleggen dat de oprichting van het Europees
monetaire fonds niet het karakter mocht krijgen van een onderonsje van
bankdirecteuren of ministers van financiën, doch dat dit met groot ceremonieel zou
geschieden en aldus zou worden gepresenteerd als de geboorte van een nieuw
Verenigd Europa. Laat de heer Biesheuvel dan nog maar eens komen met zijn
dreigement, dan staat híj inplaats van Pompidou te kijk als degene die de vernieuwing
van de Europese Gemeenschap tegenhoudt. In de derde plaats mag men zich afvragen
of het soort stoerheid waarvan premier Biesheuvel een nummertje weggaf, eigenlijk
niet steunt op een zekere simplificatie van het probleem waar het om gaat. De
topconferentie werd bijeengeroepen om zich te beraden over een nieuwe conceptie
van het Verenigd Europa. Het is echter een simplificatie te stellen dat zo'n nieuwe
conceptie alléén mogelijk is door Europa tot één staatsverband om te bouwen. Dat
de Europese organen tot nu toe nun beleid met een lam handje moesten voeren, kon
men slechts in zoverre toeschrijven aan de structuur van het Verenigd Europa, dat
deze structuur van een statenbond niet voldoende mogelijkheden bood om tegenspel
te bieden tegen een remmend beleid als dat van Frankrijk. Natuurlijk biedt een
Verenigd Europa als één staatsverband naar analogie van de Verenigde Staten van
Amerika meer mogelijkheden dan de
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statenbond die het nu is, maar dat wil niet zeggen dat die statenbond niet méér
mogelijkheden biedt dan er tot dusverre uit kwamen. En dát is kennelijk wat President
Pompidou voor de geest stond toen hij de topconferentie bijeenriep. De eis die hij
in de maand september nog stelde, dat de regeringen der negen landen éérst blijk
moesten geven hun medewerking te willen verlenen aan een nauwere monetaire
samenwerking vóórdat hij tot het verzenden van de uitnodigingen voor de conferentie
overging, wees duidelijk in die richting. Hij gaf daar in feite mee te kennen, dat
Frankrijk in de Gemeenschap niet langer een remmende doch een stuwende rol wil
gaan spelen. Men vraagt zich af of Biesheuvel en Mansholt dit wel voldoende hebben
doorzien, althans wel voldoende waarde aan deze tekenen hebben gehecht.
Hebben deze tekenen nu op de topconferentie bedrogen?
De resultaten van de conferentie werden vastgelegd in een lang slotcommuniqué,
dat in de nacht van 20 op 21 oktober werd uitgegeven. De letterlijke tekst van dit
communiqué besloeg een hele compact gedrukte krantenpagina. Het opende met een
soort gewetensonderzoek, uitmondend in de verklaring dat voor Europa het uur is
gekomen om zich de eenheid van zijn belangen, de betekenis van zijn economisch
potentieel en de draagwijdte van zijn verplichtingen in de wereld bewust te worden.
Helemaal in de lijn van dit vrome openingsgebed lag ook het meer uitgewerkte
credo dat erop volgde. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat men wel een
economische gemeenschap wenste te blijven in die zin dat men de tot dusverre tot
stand gebrachte economische samenwerking nog verder wilde gaan uitdiepen, maar
dat men toch deze samenwerking niet meer als een doel in zichzelf wenste te zien
doch slechts als een middel om de ongelijkheid in levensvoorwaarden bij te trekken.
De economische groei die uit de samenwerking binnen de Gemeenschap voortvloeit,
moet zichtbaar worden gemaakt in een verbetering zowel van de kwaliteit als van
het niveau van het leven dat de Europese volken leiden. Met andere woorden: de
economische samenwerking zal in de komende jaren haar complement moeten vinden
in sociale samenwerking. Het gaat dus niet meer om het éne staatsverband Europa
óf om een Europa van staten maar om een Europa van de mens.
Leest men nu in dit verband de samenvatting van de besluiten der topconferentie,
zoals hierboven in het Politiek Overzicht over de maand Oktober is gegeven, dan
kan men zich toch niet aan de indruk onttrekken dat zich inderdaad een ommekeer
aankondigt.
Een ommekeer die naar alle waarschijnlijkheid vooral het jonge Europa meer
aanspreekt dan de hele strijd om het éne staatsverband of de statenbond. Volkenrecht
of staatsrecht? Wat kan dat de jongeren schelen? Zij willen een Europa met gezonde
sociale verhoudingen, met een zuiverder leefklimaat.
Een Europese Unie?
Dat klinkt zo'n beetje als het Amen van een dagsluiting.
Is het zo maar een woord? Heeft men er een bepaalde conceptie mee op het oog?
Wat houdt het precies in? Niemand van de heren die in Parijs verenigd
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waren, weet het te vertellen. Het is even vaag als een Amen. Het zal nog gevuld
moeten worden.
Hans Hermans

België
Een crisis van het regime
In België is de huidige regeringscrisis, die reeds maanden geleden werd voorspeld,
een crisis van het regime. De regeringspartijen weten zich bij gebrek aan een
alternatief veroordeeld om met elkaar verder op te trekken. Tegelijk liggen hun
belangen zozeer uit elkaar, dat zij vaak volledig tegengesteld zijn. Wel telt voor beide
dat zij niets te verhopen hebben van nieuwe verkiezingen.
Inzake de drie tegenstellingen die op dit ogenblik de Belgische politiek beheersen,
staan de regeringspartijen in feite in verschillende kampen, omwille van het feit dat
in Vlaanderen de CVP opnieuw in de gunst wil komen van vele kiezers die zij aan
de Volksunie verloor. Daarom wil zij de Vlaamse, de federalistische en de christelijke
lijn beklemtonen. Dit bemoeilijkt het samengaan met de Waalse vleugel, de PSC.
De socialisten worden van hun kant geïnspireerd door het unitarisme, uit schrik dat
een regionalisering meebrengt dat de Vlaamse socialisten op eigen benen komen te
staan in plaats van onder de hoede van de sterke Waalse broer. In dezelfde optiek
zien wij ook een opflakkering van een minorisatievrees aan vrijzinnige zijde, hoewel
men weet dat in Vlaanderen in beide groepen binnen de zuilen tegenstellingen leven,
zodat bijv. de bisschop van Gent een vrijzinnig procureur aan zijn zijde vindt in alles
wat te maken heeft met censuur.
Inzake de Voerstreek en haar statuut en de afbakening van het gewest Brussel
krijgen de francofonen een aarzelende steun van de BSP.
Wanneer al deze draden aldus dooreen lopen tot op het vlak van de regering zelf,
dan raakt het centrale spel in een onontwarbare knoop gestrikt en wordt het onmogelijk
om een regeringsverklaring, die reeds in januari '72 onopgeloste punten bevatte,
verder uit te voeren.
Wat het Voervraagstuk betreft, zit men klem; op de eultuurautonomie zitten unitaire
remmen; het protocol over het schoolpact werd niet ondertekend en de
gemeenschapsschool wordt als reserve wisselmunt op zak gestoken.
Men is gewoon niet meer in staat duidelijke ideeën voorop te zetten en het politieke
handelen naar het publiek toe te motiveren.
Het zal een wonder heten als Eyskens deze knoop nog kan ontwarren en iedereen
verwacht nu de val van de regering in een hopeloze poging om de onontwarbare
knoop gewoon door te hakken en met nieuw geschikte kaarten het spel te herbeginnen.
Waarschijnlijk zal het niet volstaan slechts enkele mensen te vervangen en zal het
regeringsgezicht veranderd worden door aan een socialistische premier de leiding
over te dragen. Eyskens sprak reeds een soort afscheidsrede uit in de kamer op 25
Oktober, toen hij het voortdurend had over ‘de man die mij zal opvolgen’. Men denkt
aan Leburton.
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Een tripartite (regering met drie partijen) zal het waarschijnlijk niet worden, tot spijt
van de P.V.V. die daarop speculeert, omdat meerdere vraagstukken opgelost moeten
worden met goedkeuring van een 2/3 meerderheid in het parlement. Maar, gezien
het geringe electorale succes van de establishment-partijen, die sinds jaren gezamenlijk
een middenkoers voeren, is het versterken van dit beeld naar de kiezer toe maar
weinig bemoedigend voor CVP-PSC en BSP.
In enkele kranten was zelfs sprake van een ‘regering van nationale unie’. R.W.-er
Perin zou daar op aansturen. Er zijn maar weinig voorstanders te vinden voor dit
avontuur, gezien het evidente gevaar dat alle belangen dan zeker zullen geclicheerd
worden voor de toekomst en dit is de dood voor elke politieke vernieuwing.

Het communautair pakket: mocht het nog wat blij ven duren
Het pakket van de communautaire vraagstukken blijft, naast het schoolpact, de grote
moeilijkheid die het politieke leven paralyseert, en dit zelfs op lange termijn. De
regering kan niet op de oppositiepartijen rekenen (speciale meerderheid nodig), de
regeringspartijen zelf zijn het oneens, en binnen elke regeringspartij bestaan er
nogmaals fundamentele tegenstellingen.
Over het algemeen wordt in de commentaren gezegd dat ‘we’, en dat zijn dan de
Belgen waarschijnlijk, de communautaire problemen grondig beu zijn. Niet iedereen
deelt deze mening. Er zijn er die er pas pret in beginnen te krijgen, en die voorzien
dat het nog wel eens een hele tijd zou kunnen duren voor er een definitieve oplossing
komt. Deze opvatting steunt op het feit dat de politieke dimensie van de
communautaire problemen fundamenteel veranderd is terwijl regering en parlement
bezig waren aan een oplossing te dokteren. Dit kan vergeleken worden met een zieke
die voor een verkoudheid wordt aangepakt, en tijdens de behandeling kanker blijkt
te hebben. Voor de meeste dokters zal het vermoedelijk wel een evidentie zijn, dat
een behandeling voor verkoudheid niet langer volstaat. De vraag is of de politici ook
zo zullen reageren op hun terrein. En om de vergelijking verder door te trekken: het
genezingsproces zal langdurig en pijnlijk zijn. De familie moet worden gewaarschuwd.
De CVP pakt het probleem aan vanuit de hoek ‘decentralisatie van de staatsmacht’.
De achtereenvolgende stadia van haar denkproces waren: provincialisatie,
regionalisatie, federalisatie. De oplossingen die tot nu toe werden uitgewerkt, dragen
de sporen van de ontwikkeling van provincialisatie naar regionalisatie. Waarschijnlijk
zou de CVP wel in staat geweest zijn een mooi model uit te werken van een staat
met sterke provincies. Wanneer tijdens de onderhandelingen met de andere partijen
(o.m. de werkgroep van de 28) de idee van de regionalisering het haalt, wordt het
kunst en vliegwerk. Enerzijds was de tijd te kort om nu alles grondig te gaan
herdenken vanuit de idee van een staat, samengesteld uit de regio's, en anderzijds
maakten de socialisten handig gebruik van de gelegenheid om enkele basisopties
definitief te verleggen. Als het toch gaat om ‘decentralisatie’, dan kan men evengoed
vanuit materies (het sociaaleconomische, het culturele) decentraliseren, als vanuit
geografische gegevens. De BSP kreeg voldoening, en zo ontstond ook de eerste
bundeling van verwar-
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ringen: decentralisatie per materie maakt een consequente regionalisering bijna
onmogelijk. Er kan niet efficiënt gedecentraliseerd worden vanuit beide oogpunten
tegelijk.
Wanneer in een tweede fase van de evolutie binnen de CVP de optie regionalisatie
geleidelijk verlegd wordt naar federalisering, worden de tegenstellingen nogmaals
vermenigvuldigd. Binnen de CVP ontstaat spanning tussen de nieuwe partijleiding,
die naar een vorm van federalisme wil, en de leden van de regering die dit als een
depreciatie aanvoelen van wat zij presteerden. Tussen de CVP en de BSP wordt de
kloof onoverbrugbaar: de BSP voelt niets voor een autonoom Vlaanderen, waarin
ze momenteel een flinke minderheid zouden vormen. Zij hebben compensatie vanuit
Wallonië nodig. De BSP kan alleen maar sterk zijn in een unitair België. Een derde
tegenstelling: het minorisatiemotief verhuisde van Vlaanderen naar Wallonië. Het
flamingantisme is ontstaan vanuit een situatie van onderdrukking door de Franse taal
en cultuur en het ‘Waals’ kapitaal over Vlaanderen. Dit Vlaams
minderwaardigheidsgevoel is verdwenen. Inzake ‘cultuur’ volstaat het ter verdediging
de taalgrens goed vast te houden. Inzake kapitaal werden ondertussen zoveel
buitenlandse investeringen uitgevoerd, dat het zinloos is geworden nog over ‘Waals’
kapitaal te spreken. Nu is echter de economische situatie in Wallonië zodanig precair
geworden, dat zij slechts die vormen van federalisme zouden kunnen aanvaarden die
samengaan met een financieel unitair België. Het is wel merkwaardig in dit
ontwikkelingsproces hoe het flamingantisme als motief verdwijnt en het
wallingantisme groeit op basis van een economische evolutie.
Uiteindelijk zijn de communautaire vraagstukken van 1972 iets totaal anders dan
die van 1968, en zelfs in die mate dat de huidige eigenlijk geen communautaire
vraagstukken meer zijn. De basisvraag waar we thans voor staan is: komt er een
grondige hervorming van de staatsstructuur, met een zodanige decentralisatie van
de politieke besluitvorming naar verschillende niveaus toe, dat er een kans op reële
democratie in zit?
Indien we nu deze commentaar in opties mogen omzetten, dan luiden die als volgt:
1. Er moet een ernstige breuk ontstaan, zodanig dat het probleem van de
staatshervorming uitgewerkt kan worden, bevrijd van de uitgangspunten van 1968.
2. De decentralisatie van de macht moet vanuit een geografische indeling gebeuren
- wat binnen die geografische indeling een specialisatie naar de verschillende materies
toe niet uitsluit - omdat op die manier de grootste kans op democratisering wordt
open gehouden. Een decentralisatie op nationaal vlak naar nationale deelterreinen
toe houdt niet meer kans op democratisering in dan nu.
3. Binnen de socialistische structuur zou de tegenstelling moeten openbreken
tussen degenen die een grotere kans op democratie voor de bevolking prefereren
boven een toename van de centrale macht van het partijapparaat.
10.11.72
Ward Bosmans en Rita Jolie-Mulier
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Forum
Het afgedankte volk
De republiek Zuid-Afrika telde in 1970 ongeveer 21 miljoen inwoners. Tweederde
daarvan heeft het ongeluk niet in het bezit te zijn van een blanke huidskleur. Sinds
het van kracht worden van de Wet op de bevordering van Bantoe-zelfbestuur in 1959,
vormt de creatie van Bantoestans, ook wel thuislanden genoemd, een belangrijk
onderdeel van de apartheidspolitiek van de Zuidafrikaanse regering. Daarmee is aan
de politiek van politieke en sociale segregatie een extra dimensie toegevoegd, nl. de
tot standbrenging van een geografische segregatie.
‘In order to tidy up the racial landscape and eliminate black spots in white areas
and reduce the large numbers of African squatters living on white farms the
government are forcibly resettling large numbers of Africans, often under apalling
conditions’1. Wat Pollock wat nuchter constateert, is voor Desmond een zo
verbijsterende realiteit geworden, dat hij gemeend heeft zijn ervaringen op schrift te
moeten stellen. Onlangs verscheen het boek in Nederlandse vertaling2.
Het boek is in feite een reisverslag voorafgegaan door een aantal hoofdstukken
met algemene informatie. Het is een triest en schrijnend werk geworden, waarvoor
Desmond in zijn eerste hoofdstuk zijn motieven uiteenzet: ‘Limehill (een
hervestigingskamp, A.D.) was de ervaring die mij ertoe bracht een reis te maken
door de provincies van de republiek. Dit boek is het verslag van die reis. De feiten
kunnen gemakkelijk overgedragen worden aan het papier. Maar de ervaring zelf is
in mijn hoofd blijven zitten als een verschrikkelijke nachtmerrie, die mij zelfs op
klaarlichte dag benauwt. Voor een miljoen Zuidafrikaanse mensen zijn de toestanden
waarvan ik getuige was, de grenzen waarbinnen hun leven zich afspeelt. De dreiging
overgeplaatst te worden hangt miljoenen anderen boven het hoofd; het lijkt erop dat
de regeringsvrachtauto's elke dag hoe langer hoe meer van deze ladingen verbijsterde
mensen overbrengen naar de kale vlakten’.
Wat is er eigenlijk gaande in Zuid-Afrika? In hoofdstuk twee tracht Desmond ons
de feitelijke informatie te verschaffen. De huidige politiek van de Zuidafrikaanse
regering is er op gebaseerd zoveel mogelijk de talloze kleine en verspreid liggende
‘zwarte plekken’ op te heffen en de zwarte bewoners ervan over te brengen naar de
zgn. thuislanden (Bantoestans). De thuislanden bestaan uit een tweehonderd verspreide
gebieden die aan de rand van de republiek liggen, zodat er één blank gebied in het
midden overblijft met strategische verbindingen naar alle zeehavens. Kenmerkend
voor de ‘thuislanden’ is dat ze onderontwikkeld, overbevolkt en geërodeerd zijn en
gebrek hebben aan werkgelegenheid.
De Zuidafrikaanse regering baseert deze

1
2

N.C. Pollock, The dilemma of apartheid in South Africa. In Tijdschr. voor Econ. en Soc.
Geografie, 1971, p. 367.
Cosmas Desmond, Het afgedankte volk. Een verslag over de hervestiging van de zwarte
bevolking van Zuid-Afrika. In den Toren, Baarn, 1972, 272 pp., f 14,50. BF. 240.
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politiek van gescheiden ontwikkeling op grond van de theorie van de multinationale
staat. In elk van de deelstaten kan zo de eigen identiteit bewaard blijven3. Lipton
constateert dat de voordelen van deze geografische segregatie der rassen voor de
blanke bevolking onmiskenbaar zijn. De Bantoestans vormen een uitlaatklep voor
het zwarte nationalisme, terwijl anderzijds het grote aantal thuislanden een al te grote
bundeling van krachten belemmert. Daarentegen kunnen de blanken in hun
aaneengesloten centrale en welvarende gebieden in tijden van crisis een gesloten
front vormen. Desmond stelt terecht dat de Zuidafrikaanse regering voor de
rechtvaardiging van deze politiek een aantal historische stellingen moest verzinnen
over de Afrikaanse bevolking. Men gaat er zo vanuit dat de thuislanden de
grondgebieden zijn van verschillende volkeren. De geschiedenis heeft gelukkig voor
elk van deze volken of naties uitgestrekte (!) grondgebieden binnen de republiek
nagelaten die hun als thuislanden dienen. Daarom is de politiek van de regering geen
politiek van discriminatie op basis van ras of huidskleur, maar een politiek van
differentiatie op basis van het zelfstandig bestaan als natie, waarbij zelfbeschikking
wordt verleend binnen de grenzen van de thuislanden (p. 45). Uiteraard bestrijdt
Desmond deze stelling met talloze feiten.
Een ervan is dat de thuislanden eenvoudig in de meeste gevallen geen enkel reëel
uitgangspunt bieden voor een zelfstandige ontwikkeling. Desmond heeft met eigen
ogen gezien wat anderen op grond van nuchtere cijfers meenden te moeten vaststellen.
Zo schrijft John Sackur in The Times van 27-4-1971 dat de Zuidafrikaanse
commissie-Tomlinson weliswaar had berekend dat de thuislanden voor 7 miljoen
mensen een bestaan zouden kunnen bieden, maar dat dit alleen volgens die zelfde
commissie mogelijk was na omvangrijke agrarische verbeteringen en het realiseren
van honderdduizenden nieuwe arbeidsplaatsen buiten de landbouw. In de thuislanden
wonen inmiddels miljoenen mensen, zonder dat de zojuist genoemde condities zijn
vervuld. En wanneer dan de Zuidafrikaanse regering plannen lanceert om een der
condities voor een menswaardig bestaan te vervullen, te weten scholing, zijn er wel
weer blanke belangengroepen die zich daartegen verzetten. Zo besloot de blanke
mijnwerkersunie op 30 september 1970 elk lid uit de unie te stoten die zwarte
arbeiders zou opleiden, waarop de regering haastig bakzeil haalde4.
Ook de poging zgn. grensindustrieën te vestigen, waarmee men hoopte een
decentralisatie van industriële en stedelijke groei alsmede werkgelegenheid voor de
snelgroeiende bevolking van de verschillende Bantoe-gebieden te creëren, moet als
vrijwel mislukt worden beschouwd. Veel aandacht besteedt Desmond aan de kwestie
van de vrijwilligheid van de verplaatsingen. Hoewel de Zuidafrikaanse regering
volhoudt dat de verplaatsingen vrijwillig zijn, is het reisverslag van Desmond een
lang relaas van wat er allemaal aan intimidaties, straffen, dwangmaatregelen en
economische sancties bedacht is om de schijn van vrijwilligheid op te houden. De
grondigheid waarmee dit geschiedt, is verpletterend voor de Zuidafrikaanse regering.
Het boek van Desmond is niet nieuw in die zin dat daarin voor het eerst dit
probleem aan de kaak wordt gesteld. Het is wel het eerste systematische overzicht
van wat er tijdens de afgelopen jaren in Zuid-Afrika is geschied met de zwarte
bevolking, nadat de internationale pers keer op keer het verschijnsel van de
verplaatsingen gesignaleerd had. De Engelstalige editie van het boek kreeg, gelukkig,
3
4

M. Lipton, Independent Bantustans? in: Intern. Affairs, January 1972, pp. 1-19.
Keesings Historisch Archief, 1971, p. 79.
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begrijpelijkerwijs veel aandacht in de pers, maar heeft de verplaatsingen niet doen
ophouden, integendeel. Tenslotte worden de kapitalistische belangen bij de
produktieverhoudingen zoals die uit de blanke Suprematie en de apartheid
voortvloeien, geheel en al gediend door deze benadering van het apartheidsprobleem.
De aanwezigheid van plattelandsgetto's schept immers een immens reser-
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voir van goedkope arbeidskrachten. Het doel van de bevolkingsverplaatsingen wordt
door Nadina Gordimer in zijn voorwoord op Desmonds boek dan ook terecht
omschreven als: ‘de absolute kontrole van een minderheid over een grote meerderheid
van arbeidskrachten, die voor het bestaan van die minderheid van vitaal belang is’.
De omstandigheden waaronder deze verplaatsingen geschieden, doen dan niet meer
ter zake. Ondervoeding en ziekte zijn normaal in de overvolle thuislanden. Door het
ontbreken van werkgelegenheid zijn duizenden gedwongen elders werk te zoeken,
waardoor de gemeenschap wordt ontwricht. Toch heet het in een officiële circulaire:
‘Bij het vestigingsproces mag echter de menselijke kant van de zaak nooit uit het
oog verloren worden. De mensen moeten met het verschuldigde respekt behandeld
worden en met begrip voor hun moeilijkheden en zij mogen niet de indruk krijgen,
dat zij niet langer welkom zouden zijn in het Europese gebied’. Desmond zelf heeft
de ironie van deze opmerking aan de lijve ondervonden. Hij heeft van de
Zuidafrikaanse regering huisarrest opgelegd gekregen. Het gaat tenslotte te ver
blanken te verplaatsen!
A.G.J. Dietvorst

Kernvragen van de filosofische godsleer
‘Enkele jaren geleden stond de vraag naar God volop in de aandacht van de
wereldpers’, zodat zelfs de sensatiebladen de titel ‘Is God dood?’ blokletterden op
hun frontpagina als een poging tot definitieve afrekening met alles wat men God
noemt Het leek wel of elke zinnige uitspraak over God of godservaring uit het
menselijke denken geweerd moest worden. ‘Intussen is de sensatie rond dit thema
al grotendeels uitgestorven, de stortvloed van literatuur over de dood van God is tot
een bredere en meer rustige stroming bedaard en de eerste fascinatie heeft plaats
gemaakt voor een meer serene bezinning’. Het moment is nu wellicht gekomen om
de balans op te maken. D. Scheltens, van wie we hier woorden citeren1, gaat uit van
een bezinning over de god-is-dood-literatuur om een reeks vragen uit de filosofische
godsleer te behandelen met de actuele filosofie als achtergrond. Zijn eerste o.i.
niet-onbelangrijke opmerking is dat het in deze crisis van het theologisch denken
om filosofie gaat. Honest to God van de anglicaanse bisschop John A.T. Robinson
was bedoeld als een theologische bezinning en vond als zodanig een opvallende
weerklank bij het grote publiek. Wat daarin aansloeg werd radicaler doorgedacht in
werken van Thomas J.J. Altizer, P. van Buren, William Hamilton, ‘christelijke
theologen’ die hun theologie beschreven als een christelijk atheïsme. Maar de
gezagsargumenten in deze theologie kwamen niet meer uit de bijbel, maar uit Hegel,
Nietzsche, Heidegger. Scheltens' oordeel is streng, zowel t.o.v. de
god-is-dood-theologen als van de theologie in het algemeen, en met reden: ‘Wat het
filosofisch gehalte van de hier bedoelde werken betreft, valt o.i. de balans nogal
negatief uit. We hebben hier te doen met een tweedehandsverkoop van reeds bestaande
ideeën, waarbij de werkelijke problematiek van de auteurs waaraan de ideeën werden
ontleend (Heidegger, Nietzsche, Marx, Feuerbach, Hegel) niet eens tot haar recht
komt. De recente God-is-dood-literatuur zal dan ook in de geschiedenis van de
1

D. Scheltens, De tijd van God, (Reeks ‘Filosofie en Kultuur’), De Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen/Utrecht, 1972, 205 pp..
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wijsbegeerte geen sporen nalaten’. Deze negatieve balans wat het filosofisch gehalte
betreft, betekent echter niet dat de god-is-dood-theologie zonder meer op niets is
uitgelopen. Ze heeft in het theologisch denken en bij vele gelovigen een crisis
veroorzaakt of versneld, die niet alleen een negatieve weerslag zal hebben. Zonder
de ontredderende invloed van deze crisis te onderschatten wil Scheltens het positieve
afwegen dat ze bewerkt heeft en nog bewerken zal.
De oorzaak van de crisis was de ang-
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stige en langdurige vervreemding van de traditionele theologie to.v. de grote
filosofische stromingen. Men ‘weerlegde’ Kant zonder werkelijke dialoog; men gaf
geen aandacht aan Nietzsche (en zijn dramatische uitroep: ‘God is dood’); men kende
weinig of niets van Hegel. De God-is-dood-theologie heeft de theologen gedwongen
tot een confrontatie met deze filosofie. Op het ogenblik is de aandacht van de
theologen voor Hegel, Nietzsche, Marx, Heidegger, Wittgenstein en de analytische
wijsbegeerte dan ook vrij courant geworden. Maar dit maakt ook noodzakelijk dat
ze een grondiger filosofische vorming krijgen dan tot nog toe het geval geweest is.
Dit moet als een winstpunt worden beschouwd. Want het is goed dat het geloof niet
meer van buiten af als aan onvolwassenen bijgebracht kan worden, en dat de mens
‘uit zichzelf’ tot authentiek geloof moet worden gebracht.
Om de gelovige (en de theoloog zelf) hierin te helpen, is het nodig dat de theoloog
zich en zijn toehoorder (of lezer) losmaakt van een aantal onjuiste en vaak infantiele
godsvoorstellingen, dat die voorstellingen op hun waarde worden getoetst: de
Schepper die in het begin der tijden wordt gedacht en daardoor gemakkelijk uit het
dagelijkse leven gebannen wordt naar een ver verleden; de Beschermer van de
gevestigde politieke en sociaal-economische strueturen; het alziend Oog dat
schaamteloos al onze bewegingen volgt en beoordeelt, en waaraan Sartre als kind
trachtte te ontsnappen door er hard tegen te vloeken; de Voorzienigheid die mij
(toevallig) beschermt terwijl ze mijn gebuur laat verongelukken...
Het verwerpen van deze en andere misleidende wegwijzers heet voor Nietzsche,
Sartre en voor een aantal hedendaagse theologen ‘atheïsme’; het is daarom nog geen
echte godloochening. De vraag blijft dan echter in welke richting het authentieke
godsgeloof moet worden gezocht. Niet door de filosofische reflectie het zwijgen op
te leggen, alsof de filosofie geen zinnig woord over God zou kunnen zeggen. ‘Immers,
waar het woord God uit het filosofisch vocabularium zou verdwijnen, kan het ook
in het theologisch woordenboek geen betekenis krijgen’. Maar door het uitwerken
van een filosofische godsleer, die niet blijft staan bij louter theoretische
beschouwingen (b.v. de ‘godsbewijzen’, de omschrijving van de ‘attributen’ of
benamingen van God), maar die de gewone bestaanservaring durft te analyseren om
daarin God te vinden, de God die zich openbaart als de inspirerende zin van het leven,
en de steeds aanwezige gever van het goede. Maar ook begrippen als ‘gave’, ‘goed’,
‘waarheid’, ‘absoluut’ roepen gemakkelijk voorstellingen op die vertekend zijn vanuit
persoonlijke weigering tegenover de waarheid en het goede. Het komt er daarom
o.m. op aan, het absolute, dat stevigheid geeft aan de waarheid en de inspiratiebron
is van alle eerbied en toewijding, niet te denken als een zijnde, als een ob-jeet tussen
de dingen vóór en rondom ons. De kritiek van de grote filosofische denkers is daarbij
een kostbare en wellicht onmisbare hulp. Want de taal blijkt telkens weer niet bij
machte om het Onnoembare te noemen; ze wijst telkens weer naar de dingen in plaats
van naar Hem die de dingen laat bestaan, die de grond is voor de waarheid en die de
liefde mogelijk maakt. Bij Kant is dat de absolute waarde, die zin geeft aan de
categorische imperatief; bij Hegel, de Geest die zich manifesteert in de groei van het
mens-zijn; bij Heidegger (ongeveer zoals bij Bonaventura en Augustinus), het licht
van het gevende Zijn.
De filosofische godsleer bestaat er natuurlijk niet in, deze of andere auteurs na te
zeggen of hun zoeken nog eens over te doen. Ze kan zich wel door dit zoeken laten

Streven. Jaargang 26

helpen. Maar wat ze moet bereiken, is persoonlijke verheldering, persoonlijk aan het
licht brengen van het verborgene dat in ons leeft. ‘De eigenlijke verificatie (van deze
verheldering) bestaat er dan ook in, dat wij onszelf kunnen her-kennen in hetgeen in
een filosofie aan het woord wordt gebracht’.
We hebben D. Scheltens hier zo lang aan het woord gelaten omdat zijn boek op zo'n
treffende wijze voldoet aan dit cri-
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terium van verificatie. Het beschrijven van de godservaring en van de tijd voor God
is een tastend zich oriënteren in een duistere wereld. De lezer die naar een hulp uitziet
om deze weg op te gaan, kan die ongetwijfeld vinden in de rustige en - in tegenstelling
met zoveel andere filosofische werken - vlot leesbare bezinning over het godsprobleem
die door de auteur De tijd van God wordt genoemd.
M. De Tollenaere

De intelligentie van Professor A.D. de Groot
Het is moeilijk om iets zinnigs, iets intelligents te zeggen over een rapport dat nog
niet uit is. Toch hebben velen al gereageerd, zoals Johanna Fortuin en professor
Hofstee in De Groene en Kees Kolthoff en Wilbrink in De Haagsche Post. Het
rapport gaat over selectie-procedures voor en in het tertiair onderwijs: Hoe en waarom
en met welk doel. Op het hoe ga ik hier niet in. Een belangrijk doel van de selectie
moet zijn - volgens De Groot - selectie op gespecialiseerde intelligentie en die is dan
gecorreleerd volgens De Groot met ‘aanlegsfactor’ en met ‘abstractief vermogen’.
In de maatschappij bestaat volgens De Groot verder meritocratie: d.w.z. behoefte
aan (leiding door) speciale probleemoplossers; die dan bij voorkeur de deskundigen
en bestuurderen moeten worden. Over de mate van erfelijkheid van deze (vorm van)
intelligentie, die De Groot zo hoog aanslaat - er worden cijfers tussen de 50 en 80%
genoemd - raken de gemoederen in beweging en argumenten aan twee kanten zijn
zwak, te zwak om te herhalen. Vast staat, dat er altijd wel enige vorm van selectie
gebeurt en logischer wijze gebeuren moet, al is het maar, dat de bovenmeester in de
zesde klas zegt dat Jantje met zijn vriendje het beste naar de L.T.S. kan, om óók
timmerman te worden. Allemaal naar de universiteit is ook zinloos. Dat een losse
80% genetische bepaaldheid van I.Q.-niveau het goed doet als verkoopargument
voor het hele rapport in bepaalde politieke kringen, lijkt wel zeker. Door ontbreken
van publikatie kunnen we zelf nu vooruitlopen op politieke effecten van dit rapport
en het in een sociale context plaatsen. Die politieke beslissingen lijken van niet
geringe betekenis. Als we de ratachtige probleemoplossers van De Groot nog meer
voorop laten lopen, krijgen we waarschijnlijk een nog gekkere
mathematisch-technische wereld en maatschappij-bovenbouw. Dr. Mabuse, dr. Cijfer
e.a. - we kennen ze uit de literatuur - zijn gevoelsarmen met een gering ontwikkelde
neus voor sociale problemen. Jammer genoeg is er voor het laatste nog geen
betrouwbare test ontwikkeld. (Jensen volgens Wilbrink, H.P. nr. 40 '72). De
probleemoplossers van De Groot zijn wel de mensen, die het rapport van het M.I.T.
van Meadows (van de Club van Rome) op wiskundige details aanvallen, maar die
niet kunnen beslissen dat ze er nu maar beter rekening mee kunnen gaan houden, dat
Meadows' prognoses ongeveer uit zullen komen. Het zijn ook de Thomassen die niet
geloven wat ze zelf niet gezien hebben. Er zijn nog meer selectieprincipes aan het
werk, die niet direct op intelligentie selecteren: Ik bedoel de selectie van ‘at risk’,
van bedreigden, neurotici: mensen die - ook als studenten - lijken vast te lopen. Nu
geeft Peters in het Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid van 1972 nr. 9 aan,
dat naar een Amerikaans onderzoek naar Dörner de meer neurotische studenten door
het universitare systeem worden opgenomen en verder gebracht, terwijl degenen die
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minder tot aanpassing bereid zijn, vaak de universiteit verlaten. Peters snijdt het
onderwerp aan van hulpverlening áán de universiteit, niet alleen aan de student. Ook
Hofstee zinspeelt hier op.
De prognose op grond van verschillende selectie op bepaalde typen is nog geen hard
fact, evenmin als mijn prognose dat we met de I.Q.'s van De Groot voorop als
lemmingen naar de bliksem gaan. Maar wat zou er nu verder politiek gebeuren op
grond van De Groot's rapport? Het resultaat zal wel zijn, dat de vage middelmaat,
geboren in en uit de
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hogere middelklasse, zijn kans op studie op verschillend niveau zal houden en met
of zonder diploma wel een redelijke baan krijgt. Met de duizend gulden collegegeld
en dergelijke maatregelen vallen zij niet af. Gek trouwens, dat alleen de Nazi's het
woord ‘plutocratie’ hanteerden. Waarschijnlijk krijgen we dus - na veel geharrewar
in een iets naar links geschoven, dus sterker gepolariseerde Tweede Kamer - toch
wel weer een speciale opbouw, waarbij de technocraat de topfuncties krijgt: De iets
minder slimme uit gegoed milieu wordt de man daaronder; de bursaal (student met
een beurs) komt daaronder terecht, voor zover hij zich aanpast; en de politieke
dissident, al is hij als ‘generalist’ sociaal intelligenter dan de grootste
probleemoplossers, wordt - al of niet afgestudeerd - werkeloos. Jantje wordt natuurlijk
nog steeds industrie-arbeider of timmerman en al of niet werkeloos. Dat is hier dan
geen probleem. We lopen dus de kans, dat we nog onmeetbare, maar daarom nog
wel mogelijk zeer waardevolle figuren van de universiteit gaan wegselecteren; de
mensen met een brede visie, met overzicht over meer dan één probleem tegelijk, etc.
Hofstee waarschuwt hier ook tegen, maar niet zo klemmend. De mogelijkheden zich
te ontplooien worden voor de ‘generalist’ beperkt. Zijn sociale status wordt laag en
dus zijn maatschappelijke macht gering. De technomeritocratische structuur kart
verder zonder visie of loopt stuk en onvoorzien. En zo weten we dan eigenlijk nog
veel te weinig van de werkelijke intelligentie van professor De Groot en van andere
‘problemsolvers’, die vóór of namens ons de dienst gaan uitmaken. Als generalist
mogen we er bepaald niet gerust op zijn.
J.H. van Meurs

Dr. W.F. Hermans en de oorlog
Hermans is een strijdbaar mens die alles op alles zet om een bepaalde image te
behouden. Die image is die van een onbeminnelijk, slecht mens die het verschil
tussen goed en kwaad bijna niet meer zien kan. In een lang naschrift met bijlagen
probeert W.F. Hermans als aanhang bij zijn toneelstuk King Kong te bewijzen dat
hij van het ministerie van CRM onder het valse voorwendsel dat hij een toneelstuk
voor de NTS zou schrijven, f 2000,- los kreeg. Hij zou dan in werkelijkheid helemaal
niets voor de NTS gemaakt hebben maar koelbloedig een manuscript hebben
ingediend waarvoor hij eerder al f 5000,- van de gemeente Amsterdam kreeg. Hij
wil zich zelf kennelijk voorstellen als een oplichter. De romanfiguur Hermans, die
de schrijver in de loop van de jaren heeft geschapen, krijgt langzamerhand een grotere
Ievendigheid dan de figuren uit zijn romans en toneelstukken. Dat geldt zeker voor
de hoofdfiguur van King Kong, die overigens geen hoofdfiguur is, die alleen maar
als een soort van sprekend lijk even aan het eind ergens ten tonele komt.
Het thema van het toneelstuk zou zijn dat een democratie zonder historische waarheid
niet kan bestaan. Daarna wordt aan het historisch thema van King Kong, Chr.
Lindemans, gedemonstreerd dat de historische waarheid niet te achterhalen is. Voor
de tweede keer in zijn schrijverscarrière doet Hermans dus een beroep op een van
de vervolging- en verzet-schandalen uit de jaren na 1945. In De donkere kamer van
Damocles wordt de visie van Van der Waals en zijn verdediger Mr. Starp op de
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geschiedenis van deze figuur gevolgd (Van der Waals zou ter dood veroordeeld zijn
omdat hij als dekmantel werd gebruikt voor zijn dubbelganger Emile of John
Verhagen, een man die gelijktijdig voor de Engelse en de Duitse geheime dienst
werkte). Nu wordt gesuggereerd dat de beweringen uit de eerste naoorlogse jaren,
dat Lindemans in de gevangenis vermoord werd omdat hij te veel wist, juist was. De
daarbij gevolgde techniek is weer bijzonder knap. Bijna alle tekst is letterlijk
overgenomen uit het rapport van de enquêtecommissie of uit interviews. Alleen de
volgorde is nog al veranderd en de muze van de geschiedenis en demonstranten
spreken een commentaar uit. De muze verdwijnt aan het eind naar
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een museum en, zoals bij Hermans te verwachten is, zijn de demonstranten alleen
maar machteloze schreeuwers. Bewijzen doet het stuk natuurlijk niets. Het feit dat
de historische waarheid omtrent King Kong en Van der Waals niet is opgehelderd,
bewijst niet dat er geen historische waarheid is en evenmin dat die, als ze er is, omtrent
deze twee figuren niet opgehelderd kan worden. Wat dat betreft is het jammer dat
Hoflands ‘Tegels-lichten’ ook deze naoorlogse schandalen niet bespreekt. Want ook
in deze beide gevallen is er steeds gesuggereerd dat er ‘in het land der voldongen
feiten’, ‘ware verhalen over autoriteiten’ verduisterd zijn1. Hermans doet in de
nabeschouwing van King Kong een heftige aanval op Prof. L. de Jong, waarin hij dit
vrijwel expliciet zegt en de Jong daaraan medeschuldig probeert te maken.
Door dit laatste ontkent Hermans eigenlijk de stelling die hij op grond van zijn
filosofie in dit boek probeert waar te maken, namelijk dat historische waarheid niet
bestaat. Men kan niet ontkomen aan de indruk dat dit probleem voor Hermans alleen
maar de aanleiding is geweest om opnieuw over die oorlog te schrijven die hem zo
blijft fascineren. Tranen der Arcacias zetten een existentialistisch probleem, zoals
die in die tijd zo in de mode waren, tegen de achtergrond van de bezetting van
Nederland en de oorlog. Het bepaalde meteen Hermans' kijk op de oorlog: in de jaren
'40-'45 streed een volk van Helden een heroische strijd met de bezetter op leven en
dood onder allerhand gevaren. De Verhalen over een Van der Waals en Lindemans
doen hem geloven dat avonturen als daar beschreven in de bezetting de gewoonste
zaak ter wereld waren. Een minder heldhaftige versie van de Nederlandse
oorlogsgeschiedenis, zoals die bij Weinreb voorkomt, wekt dan ook een mateloze
woede bij hem op. Een even heftige woede als hij nu toont naar aanleiding van het
feit dat Prof. L. de Jong het niet eens is met zijn visie op King Kong. Hij voelt zich
er persoonlijk door beledigd. Hermans verdedigt zijn visie op zijn anti-helden, en
ook Alberegt uit de herinneringen van een engelbewaarder is te midden van de
heldhaftige soldaten een antiheld, met hand en tand. In Mandarijnen op zwavelzuur
vertelt Hermans dat hij tijdens de oorlog iedere dag een boek las. Geen manier om
actief werkzaam te zijn in het verzet, wat maar voor heel weinig Nederlanders was
weggelegd, of om zelfs maar een behoorlijk inzicht te krijgen in de geschiedenis van
Nederland in de oorlog. Hoewel verificatie een lievelingswoord van Hermans is,
berust zijn visie op de oorlog in geen enkel opzicht op empirische gegevens. Onze
enige ‘innere emigrant’ heeft een droomoorlog geschapen, die hij in al zijn werken
weer te voorschijn haalt, maar - en dat is erger - die hij met alle kracht tegen de
werkelijkheid verdedigt.
C.J. Boschheurne

Zes naslagwerken over film
Aan het verzamelen van gegevens gaat steeds een concept, een politiek van het
verzamelen vooraf. Volledigheid en accuratesse zijn bepaald niet de eerste en

1

Tijdens de debatten in de pers over de zaak Van der Waals, verscheen er van H. Lunshof een
brochure De vlag halfstok; een studie in onrecht, waarin werd aangeduid dat er een verband
bestond tussen het England Spiel (v.d. Waals) en de Perszuivering.
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doorslaggevende criteria om een naslagwerk te beoordelen. Dat blijkt weer eens uit
de zes ‘filmencyclopedieën’ die ik hier te bespreken krijg.
The Filmgoer's Companion van Leslie Halliwell1 heeft de duidelijkste politiek. In
de inleiding - op zichzelf eigenlijk al een anthologiestukje van moderne
filmbenadering - zet Halliwell uiteen dat hij in de eerste plaats schrijft vanuit televisie.
Hij is verantwoordelijk voor de aanschaf door de Britse TV van (uiteraard vooral
Amerikaanse) films. Dat is de commerciële cinema van de jaren dertig en veertig:
het hoogtij van de ‘talkies’, gewraakt door de voorstanders van de

1

Leslie Halliwell, The Filmgoer's Companion, Paladin, London,, 1072 pp., BF. 150.
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pas ontdekte ‘zuivere’ cinema, maar begeerd door het publiek. Halliwell's
‘Companion’ is zonder meer een onmisbaar boek, dat een immense lacune in onze
filmkennis aanvult. Tot nu toe immers is de politiek van de meeste filmnaslagwerken
er een geweest van correctie: het corrigeren van de werkelijke filmgeschiedenis, van
de werkelijke smaken van het publiek, van de werkelijke filmindustrie. In 1969 reeds
schreef Halliwell over zijn boek: ‘It still seems nostalgic rather than forward-looking’.
Hij schrijft over de cinema waarvan hij houdt en dat is niet de cinema van de jaren
zestig en zeventig. In het boek vind je: namen van acteurs, actrices, regisseurs, cutters,
schrijvers, van films, technische termen, producenten en produktiehuizen, specifieke
onderwerpen door films herhaaldelijk behandeld (en dat gaat van ‘abortion’ tot ‘fire’,
van ‘nuns’ tot ‘Berlin’ en ‘New York’, van ‘anti-semitism’ tot ‘comic strips’). Een
juweel.
De World Encyclopedia of Film van Cawkwell en Smith2 is geen paperback, maar
een luxueus uitgegeven boek met een alfabetische lijst van alleen maar eigennamen
(en dus geen thema's, technische termen of filmtitels zoals in Halliwells boek). Naast
die ‘biographical entries’ krijg je een indrukwekkende index met filmnamen en in
een kort bestek een maximum aan gegevens. De opzet een ‘universele
filmencyclopedie’ te maken, maakt het boek beperkter, stukken onpersoonlijker en
neutraal tegenover het filmverschijnsel. Een aardig naslagwerk, maar te weinig
gepassioneerd.
Studio Vista, die de World Encyclopedia publiceert, geeft ook het degelijke
filmtijdschrift Movie uit en de goed verzorgde ‘Movie paperbacks’. Het volumetje
Broads3 is een naslagwerkje waarin actrices worden beschreven (hun filmpersonages
en -carrière en een filmografie) die zich ‘not at all ladylike’ gedragen. Ook hier is
het uitgangspunt: nieuwe bekendheid en actualiteit via televisie, dus opnieuw nadruk
op werk uit Hollywood en uit de periode 1939-1960. Een goede aanvulling bij Les
Stars van Morin.
De ‘Dossiers du Cinéma’ van Casterman is geen onaardige collectie4. Een bepaalde
filmconceptie werd hier zelfs in de vormgeving vertaald. Het principe is: een
bundeling van loszittende fiches, met daarop een filmkritische tekst (vaak aan de
zwakke kant), citaten uit elders gepubliceerde kritiek (te uitsluitend Frans
georiënteerd) en tenslotte: biografische, bibliografische en filmografische notities.
Het fiche-systeem spreekt me wel aan. Ook de keuze van de besproken cineasten is
geïnspireerd. Het is niet de zoveelste filmpublikatie over alleen maar klassieken. Er
worden nieuwe namen en oeuvres in geëxploreerd. Alleen jammer dat het zo exclusief
Frans is.
Het levenswerk van Johan Daisne, het lexicon waarin de verbanden tussen film
en literatuur worden uiteengerafeld, is erg teleurstellend5. Daisne heeft alles verzameld
waar literatuur en film elkaar raken, zonder zich vooraf te bezinnen over de
verhouding film en literatuur, over de betekenis van literatuur, over de betekenis van
2
3
4
5

Tim Cawkwell & John M. Smith, The World Encyclopedia of Film, Studio Vista, London,
444 pp., £ 6,25.
Ian & Elisabeth Cameron, Broads, Studio Vista, London, 144 pp..
Benayoun, Amengual, Deslandes, e.a., Dossiers du Cinéma. Cinéastes 2, Casterman, Tournai,
1971, 256 pp..
Johan Daisne, Filmografisch Lexicon der Wereldliteratuur I. deel, Story-Scientia, Gent, 681
pp., BF. 1200.
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film. Zijn hoofdaandacht gaat naar schrijvers die geadapteerd werden, naar literatuur
als inspiratiebron voor film. Een te smalle basis. Geheel onbegrijpelijk is de tweede
helft van het boek, waarin onbenullige, slecht gereproduceerde en nog slechter
opgemaakte filmfoto's staan afgedrukt.
De Film Review van Speed6 is zoals steeds knap van vormgeving, goed
geïnformeerd en een handig naslagwerk over de bioscoop-filmproduktie van het
voorbije jaar.
D. Lauwaert

6

F. Maurice Speed, Film Review 1971-1972, W.H. Allen, London, 244 pp., £ 2,25.
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen
Dreitzel, H.P. - Die gesellschaftlichen Leiden und das Leiden an der
Gesellschaft. - Enke, Stuttgart, 1972, 380 pp., DM. 10,80.
Feddema, Dr. J.J.G. - Transvaal. BaTswana kiezen voor de moderne wereld. Wereldvenster, Baarn, 1972, 226 pp., ill., f 14,90.
Gilhuis, Drs. T.M. - De gezamenlijke school vóór of tegen? - J.H. Kok, Kampen,
1972, 108 pp., f 7,90.
Hemels, Joan. - De journalistieke eierdans. - Van Gorcum, Assen, 1972, 176
pp., f 18,50.
Ikor, Roger - L'école et la culture. - Casterman, Tournai, 1972, 144 pp., BF.
90.
Kirche und Dritte Welt. - Handel statt Hilfe. - Pesch-Haus Verlag, Mannheim
/ Ludwigshafen, 1972, 115 pp., DM. 4,80.
Land, Sipke van der - Je zit op een wereldschool. - Kok, Kampen, 1972, 40 pp.,
f 3,95.
Rudé, George - Europe in the Eighteenth Century, Aristocracy and the Bourgeois
Challenge. - Weidenfeld & Nicolson, 1972, 291 pp., £ 4,50.
Tjaden, K.H. - Soziales System und sozialer Wandel. - Enke, Stuttgart, 1972,
295 pp., DM. 9,80.

Drs. M.W.J.C. Savelkouls
De Scandinavische wereld
Romen, Roermond, 1972, 189 pp., krtn. foto's, f 14,90.
Nu Denemarken wel en Noorwegen niet tot de Europese Gemeenschap zijn
toegetreden, zal ongetwijfeld de behoefte aan informatie over de sociaal-economische
situatie waarin Noordwest-Europa verkeert, toenemen. Het boek van Savelkouls
voorziet daarom zeker in een leemte, omdat oorspronkelijke Nederlandse literatuur
over dit gebied schaars is. Na een verantwoording van wat volgens de auteur onder
het begrip Scandinavië verstaan moet worden, wordt een overzicht gegeven van de
fysische gesteldheid, de demografische structuur en de ontwikkeling van de industrie.
Een en ander geschiedt helder en overzichtelijk. Bij de beschouwingen over het
fysisch milieu wordt overigens wat wonderlijk omgesprongen met de begrippen
landschap en fysisch milieu, die ten onrechte identiek aan elkaar worden gezien.
Het grootste gedeelte van het boek is gewijd aan een afzonderlijke behandeling
van de vijf Scandinavische landen (Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland en
IJsland). Hierin tracht de auteur de volgende, naar zijn mening intrigerende vraag te
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beantwoorden: ‘Hoe kan deze beperkte groep mensen zo'n hoog welvaartsniveau
bereiken, vooral als dit geplaatst wordt tegen de achtergrond van de minder gunstige
ligging en de natuurlijke omstandigheden van het gebied’. Doordat Savelkouls zich
echter bij voorbaat beperkt tot een beschrijving van de primaire en secundaire sector
van het economisch leven, is de beantwoording van deze vraag naar mijn gevoel
onvolledig gebleven. Het doet wat vreemd aan wanneer men bij de behandeling van
deze hoogontwikkelde gebieden de tertiaire sector, waarin gemiddeld ongeveer 45%
van de beroepsbevolking werkzaam is, buiten beschouwing laat.
Een verdienste van dit werk is, dat het voor een breed publiek toegankelijk is,
omdat voor geografen reeds bekende begrippen steeds worden toegelicht. De vele
goede kaarten en foto's maken het boek tenslotte tot een zeer verzorgde uitgave.
A.G.J. Dietvorst

Drs. Wiel Claessens
Ontmoetingsgroep
Dekker en van de Vegt, Nijmegen, 1972, 174 pp., f 14,90.
In dit achtste deeltje van de serie ‘Wegen tot Pastoraat’ wordt onder de term ‘ont-
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moetingsgroep’ een groepsmodel beschreven, dat ontstaan is vanuit de reeds bekende
groepsformaties in de groepstherapie en sensitivity-training. Bekwaam oriënteert de
schrijver, pastoraal-theoloog, het termgebruik en schetst het theoretische model van
zo'n groep, dat erop gericht is de mens zichzelf te laten vinden in de relatie tot zijn
medemens, in de hoop dat deze ‘menswordende’ mens zijn ‘broeder’ Jezus Christus
ontdekken kan als een antwoord op zijn vragen.
Helder en overzichtelijk wordt de praktijk beschreven van zo'n ontmoetingsgroep,
die met zeven leden in zeven sessies van twee uur in een ongestructureerde setting
bij elkaar kwamen, alwaar men duidelijk geconfronteerd werd met eigen en andermans
vragen teneinde vanuit deze ervaring zicht op een oplossing te verkrijgen. Te snel
moest het op gang gekomen proces weer worden afgebroken, zodat de conclusie van
deze eerste verkenning was: het was niet niets, maar alles wat men ervan had gehoopt
is het niet geworden. Een theologische reflectie met betrekking tot het gehanteerde
groepsmodel wil de kernwoorden ervaring, kennis, inzicht en wijsheid toetsen aan
de H. Schrift en de gezaghebbende documenten van de Kerk, vooral aan die van de
dogmatische constitutie over de Kerk, ‘Lumen Gentium’, van het tweede Vaticaans
concilie.
Deze studie heeft het voordeel, dat een ideaal van samenleven in pastorale context
gecombineerd wordt met empirische ervaring. Het is als een eerste aanzet zowel naar
de praktijk als met betrekking tot de theologische reflectie een goed begin en de
moeite van kennisname waard. Maar gelijk de theologische reflectie wel wat sterk
de contouren van de Geestervaring van een groep aanzet, zonder dat erg
geconcretiseerd wordt naar de gezamenlijke betrokkenheid op Christus zowel in de
gevoelde vooronderstellingen als in de expliciete toon en keuze van woorden, zo
lijkt ook de duidelijkheid van het pastorale moment in dit groepsgebeuren niet zonder
meer voor de hand te liggen. Wellicht is de weg van dit pastoraat van de groep te
weinig nog tot het eind gegaan om de groep als vindplaats van God te relativeren.
De volgehouden aandacht zowel theoretisch als in de praktijk, en de wellicht gebroken
groepservaring zou een verband kunnen aanwijzen met het verbond van Godswege,
waar onderlinge bindingen zozeer ontbonden worden om opnieuw vanuit het geloof
geheeld te kunnen worden.
G. Wilkens

Wilhelm Hahn
Mehr Bildung - mehr Leistung - mehr Freiheit
Seewald Verlag, Stuttgart, 1972, 194 pp., DM. 9,80.
De minister van onderwijs van Baden-Würtemberg doet in dit werkje verslag van
de inderdaad wel belangwekkende hervormingen die hij in zijn staat heeft kunnen
verwezenlijken. Het programma betreft inderdaad iedere vorm van onderwijs. Of
men het geheel eens kan zijn met de doeleinden die hij uiteindelijk nastreeft, is een
andere zaak. Hij gaat in feite uit van een prestatie-moraal. Hij stelt zelfs dat meer
prestatie meer vrijheid geeft. Van uit dit uitgangspunt wordt dan ook zeer veel
aandacht besteed aan de zuivere vakvorming. Men kan niet geheel ontkomen aan de
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indruk dat aan het ideaal van de algemene vorming niet meer dan lippendienst wordt
besteed.
C.J. Boschheurne

Charlie Gillet
The Sound of the City. The Rise of Rock and Roll
Outerbridge and Dienstfrey, New York, 1970, 375 pp., $ 2.95.
Greil Marcus, ed.
Rock and Roll will stand
Beacon Press, Boston, 1969, 181 pp., $ 7.50. De geschiedenis, met de nadruk op het
ontstaan van de rock and roll, gezien in de Amerikaanse traditie van de volksmuziek:
dat is het onderwerp van Gillets degelijke, goed gedocumenteerde en intelligent
leesbare studie. Het belang van de kleinere marginale platenmaatschappijen in het
ontstaan van de beweging, de situering in de esthetische traditie van de zwarte
bevolking, door de auteur met veel reliëf geargumenteerd, tonen dat het ontstaan van
de rock and roll niet alleen de emancipatie van de zwarten op economisch vlak tot
stand hielp brengen. Dit boek schildert aldus minder bekende facetten van de
rock-and-roll beweging, minder bekend althans voor de Europeër die tot nog toe
meer geneigd was het verschijnsel door een ietwat vervormende Britse bril te bekijken.
De warme nuchterheid van Gillet slaat over in geëngageerd enthousiasme in Rock
and Roll will stand, een verzameling opstellen die verschenen in verschillende
gespecialiseerde bladen in de jaren 1968, een jaar dat de euforie van de pop music
nog volledig kenschetste, waarvan de voorliggende verzameling artikelen een trouwe
en lezenswaardige weerspiegeling is.
Eric De Kuyper
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Gedragswetenschappen
Acker, Hanneke, e.a. - Racisme in Nederland. - NVSH, Den Haag, 1972, 48
pp., f 3,75.
Baaij, Hans - Met sex kun je alle kanten op. - NVSH, Den Haaag, 1972, 64 pp.,
f 5,50.
Dehant, André, en Arthur Gille - Votre enfant apprend à lire. - Casterman,
Tournai, 1972, 144 pp., BF. 90.
Dupont, Rolande - Le conseil conjugal et familial. - Casterman, Tournai, 1972,
164 pp., BF. 90.
Gosztonyi, Alexander - Grundlagen der Erkenntnis. - Beck, München, 1972,
291 pp., DM. 13,80.
Hassenforder, Jean - L'innovation dans l'enseignement. - Casterman, Tournai,
1972, 144 pp., BF. 90.
Jung, C.G. - De scheppende mens. - Lemniscaat, Rotterdam, 1972, 147 pp., f
12,50.
Koopmans, R.R. - Deprivatie en arbeidsproblematiek. - Staatsuitgeverij, Den
Haag, 1972, 64 pp., BF. 66.
Moles, Abraham, en Elisabeth Romer - Psychologie de l'espace. - Castermann,
Tournai, 1972, 164 pp., BF. 90.
Schuhmacher, Huub - ‘Jij bent een engel’ - Lemniscaat, Rotterdam, 1972, 104
pp., f 9,50.
Schutz, William C. - Allemaal. - NVSH, Den Haag, 1972, 243 pp., f 14,50.

Prof. Dr. F.J.J. Buytendijk
Agressie en geweld
(Geestelijke Volksgezondheid), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 43
pp., f 2,75.
In deze brochure vindt de lezer de drie gebundelde voordrachten over het thema
‘geweld en agressie’, die gehouden zijn op de jaarvergadering 1971 van de Katholieke
Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid. Bij het lezen ervan ziet men
in de gang van de voordrachten dat de resp. inleiders meer gaan zien in geweld en
vinden dat er wat mee te doen is, onder bepaalde voorwaarden. In zijn studie over
menselijke agressie legt prof. Buytendijk nog zijn gehoor de onderstelling voor dat
agressie voortkomt uit veronachtzaming en samengaat met ervaren vereenzaming,
die een gelukkig ondoordacht en mild samenleven in de weg staat. Hij wijst op een
hernieuwde opdracht tot realiseren van humane idealen en een in het hart geschreven
moraal.
De criminoloog prof. G. Hoefnagels gaat na waar het geweld zit. Niet alleen in de
incidentele messentrekker, maar ook en vooral in de kermissen van het grote
structurele geweld. Tot slot ziet prof. van Beugen een mogelijkheid voor een hanteren
van het geweld. Kanaliseer het geweld, socialiseer de agressie en richt deze als een
instrument op de maatschappelijke vooruitgang. Waarna de jaarvergadering besloten
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werd en de toehoorder alsook de lezer de vraag meeneemt of de geestelijke gezondheid
hiermee veel verder komt als de maatschappelijke vooruitgang zo weinig vrede kan
nemen en geven.
G. Wilkens

Drs. A.N. van der Geest
Teamteaching
Nieuwe onderwijsvorm of nieuwe vorm van onderwijzen
(Pedagogische cahiers), L.C.G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1971, 309
pp..
Toen de Sovjet-Unie in 1957 haar eerste Spoetnik lanceerde, antwoordde de
Amerikaanse samenleving o.a. met een ‘National Defense Education Act’ in 1958.
Op het eerste gezicht Ujkt dit zot, maar toch: juist door de ingekankerde angst
voor alles wat rood heet te zijn en het onvoorwaardelijk geloof in de vooruitgang
(en dus verbetering voor velen) en de expansieve mogelijkheden van de Amerikaanse
kapitalistische samenleving, ontstond de angst dat Amerika niet langer koploper zou
blijven in technologische ontwikkeling en dat daardoor de fundamenten van de
samenleving ernstig zouden worden aangetast. Op alle fronten leek een herbezinning
noodzakelijk: hoe was het mogelijk dat deze technologische achterstand kon ontstaan.
Op een of andere manier bleek het sociale klimaat in de USA toch al niet erg
stimulerend voor studie en onderwijs in het algemeen; de ‘Egghead’ is daar een
voorbeeld van. De schok van de Russische lancering veroorzaakte back-home dus
niet alleen angst voor een ‘missile-gap’ maar ook ongerustheid over een mogelijke
achterstand in het onderwijssysteem. Dit laatste stimuleerde een groot aantal
experimenten, al of niet begeleid door mensen uit de groep der sociale wetenschappen.
Sociologen en psychologen ontwikkelden uit de reeds bestaande systeemtheorieën
een aantal ‘nieuwe inzichten’ met betrekking tot de aard van het onderwijs. Men
beschouwde het onderwijsgebeuren nu meer als een proces, een geheel van elementen
en gebeurtenissen met een
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onderlinge wisselwerking, dat zich binnen bepaalde tijdseenheden voltrekt.
Het doorgeven van vakkennis ‘sec’ past niet langer binnen een dergelijke visie,
die noopt tot integratie van vakken, liever nog integratie van kennis. De lessen zouden
daarom beter en effectiever door teams gegeven kunnen worden. Zo werden de
procesmatige aanpak van 't onderwijs en de teamteaching de basiselementen voor
een vernieuwing van het Amerikaanse onderwijssysteem.
Deze inzichten zijn, weliswaar met een andere ideologische en maatschappelijke
achtergrond, ook zeer wel bruikbaar voor vernieuwing binnen het Nederlandse
onderwijs, waarvan ‘het leren in groepen’ en het projectonderwijs, dat hier en daar
met veel vallen en opstaan geprobeerd wordt, voorbeelden zijn.
Terecht wijst Van der Geest er in zijn voortreffelijk overzichtswerk op, dat bij
introductie van dergelijke vernieuwingen tevens veel aandacht geschonken moet
worden aan een geschreven school-werkplan, dat dan niet langer kan bestaan uit een
opsomming van urentabellen en lesroosters zonder meer. Het schoolwerkplan zal de
centrale visie op het onderwijs moeten representeren, waardoor de traditionele ‘les’
in een breder kader wordt verantwoord.
F. Nieuwenhof

Prof. Dr.F.J.J. Buijendijk
Mens en dier
(Aula), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 155 pp., f 4,50, BF. 73.
In een pocketeditie wordt een goede Nederlandse vertaling aangeboden van het reeds
in 1958 verschenen Mensch und Tier van de hand van de bekende Utrechtse
fenomenologisch georiënteerde psycholoog. Begrippen en problemen uit de
vergelijkende psychologie, over het waarnemen van mens en dier, over de menselijke
en dierlijke gemeenschap alsmede tenslotte over het inzien en begrijpen bij mens en
dier komen op een oorspronkelijke wijze aan de orde.
Niet zozeer aan een behandeling van recente research - de Nederlandse uitgave is
ongewijzigd - maar vooral aan de manier waarop fundamentele problemen in de
psychologie op een deskundige en evocerende wijze aan de orde komen, dankt deze
studie haar blijvende waarde. Daarbij vormt een vergelijkende psychologie à la
Buijtendijk een prolegomenon op een antropologisch georiënteerde psychologie van
de mens. Waarvan akte.
G. Wilkens

Informatiebulletin, 1971, no. 3-4
Centrum voor Communicatiewetenschappen, Leuven.
Opnieuw is een lijvig en degelijk nummer verschenen van dit Bulletin.
Vermeldenswaard zijn ‘Stemmen en feiten uit de Internationale Media-wereld’
(50-89) en de omvangrijke ‘bibliografie’ (90-142).
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De hoofdbrok evenwel is de situatieschets van de ‘Scandinavische Pers’ (2-24)
door J. Hendricx, K. Van Assche en M. Gordts, de beschrijving en evaluatie van het
computergebruik bij de inhoudsanalyse van dagbladen (29-38) door G. Van Parys,
docent V.U.B, en werkleider R.U.G., en een door prof. J. Zasoerski aan het
Sowjet-Persagentschap Novostni toegestaan vraaggesprek over de faculteit voor
Journalistiek aan de Staats-Universiteit van Moskou.
S. De Smet

H. Faber
Cirkelen om een geheim
Boom, Meppel, / Denis, Borgerhout, 1972, 382 pp., f 21,50.
De laatste jaren werd heel wat gepubliceerd op het gebied van de toegepaste en
praktische pastoraalpsychologie. S. brengt ons hier een werk dat zich toespitst op de
dieper liggende gronden en structureringen van godsdienst en godsdienstige
houdingen. Als dusdanig is het een welkome bijdrage, ook al valt het werk uiteen in
twee delen die elkaar aanvullen zonder geheel op elkaar afgestemd te zijn. Het eerste
deel draagt als titel: Dieptepsychologie over de godsdienst. Het brengt een duidelijke
uiteenzetting van de inzichten vooreerst van Freud en Jung, vervolgens van Rümke,
Fromm en Erikson. Helder opgezet, is dit deel voor een verantwoorde kennismaking
met de besproken richtingen erg waardevol. Het tweede deel, getiteld Godsdienst in
het licht van moderne psychanalytische theorieën, is veel persoonlijker opgezet. De
onderverdeling blijft wel klassiek: orale fase, anale fase, oedipale fase en adolescentie.
Dit neemt niet weg dat de uitwerking origineel en stimulerend is. Binnen iedere fase
worden bepaalde patronen ontdekt die gestalte geven aan religieuze houdingen en
dus als ‘structurerende’ elementen fungeren. In de eerste drie fasen zijn dit telkens
nieuwe patronen. In de adolescentie treden niet zozeer nieuwe patronen op de
voorgrond, maar wel een algemene tendens naar een min of meer ‘kritische’ integratie
van alles wat voorafging: het zoeken naar en uitbouwen van de eigen identiteit.
Vanuit een dergelijk hoofdperspectief brengt het hele tweede deel interessante en
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soms onvermoede gezichtspunten: de ontdekte structureringen werpen heel wat licht
op diverse en op het eerste gezicht uiteenlopende fenomenen binnen de religieuze
groei en de huidige godsdienstige situatie. Wel blijft er ons een wens over. S. geeft
aan dat juist over de adolescentie nog weinig is gepubliceerd. Ook in zijn tweede
deel valt het op dat de eerste drie fasen telkens meer dan 50 bladzijden krijgen
toegewezen, terwijl de adolescentie het stellen moet met 25. Wij hopen dan ook dat
S. de gelegenheid zal hebben dit belangwekkend onderdeel verder uit te werken.
Graag bevelen wij dit werk aan voor allen die een onbevangen benadering op prijs
stellen van de vele vragen die de huidige ontwikkeling van de stellingnamen t.o.v.
de godsdienst oproepen.
R. Hostie

Dr. C.M. Geerars
Onderwijsvernieuwing
Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1971, 127 pp., f 9,75.
Onderwijs en sociale vooruitgang en/of verandering worden vaak als onlosmakelijke
grootheden beschouwd. Men verwacht van het onderwijs niet alleen en uitsluitend
een voortgezette cultuuroverdracht, maar tevens een voorbereiding op het hanteren
van de samenlevingsproblematiek, zelfs verwachten enkelen een maatschappelijke
beïnvloeding vanuit het onderwijs, ja sommigen menen dat het onderwijs de bakermat
zou moeten zijn voor sociale hervormingen.
Deze laatstgenoemde verwachtingen zijn interessant wanneer wordt nagegaan
welke veranderingen en sociale doelstellingen het onderwijs zou moeten stimuleren.
In feite is onderwijs ook een politieke zaak, niet alleen vanuit de keuze en de selectie
van de leerstof, maar ook wanneer we zouden nagaan uit welke sociale groepen het
onderwijzend volk gerecruteerd wordt en welke vormen en waarden zij, bedoeld of
niet, doorgeven aan hun leerlingen. Onderwijs is ook politiek wanneer we nagaan
welke kinderen uit welke sociale groepering enige kans van slagen hebben binnen
het bestaande onderwijssysteem, om nog maar te zwijgen van zaken als ‘onderwijs
aan werkende jongeren’.
In de bundel van Geerars wordt weinig geschreven over de politieke aspecten van
het onderwijs, zelfs problemen rond ‘taal-armemilieus’ verdrinken in weidse
toekomstperspectieven, die even neutraal als nietszeggend zijn. Verder valt op, dat
de persoonlijkheid van de man of vrouw in het onderwijs er maar bekaaid vanaf
komt; niet alleen de kennis maar ook de persoonlijkheid van de onderwijzer spelen
een belangrijke rol, en er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit in de toekomst
niet meer zou opgaan. Deze persoonlijkheidskarakteristieken laten zich niet onder
de noemer brengen van ‘didaktische kennis of vaardigheid’ zoals Geerars kennelijk
wel meent.
F. Nieuwenhof

Ellen Wijnburg
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Vandaag is morgen gisteren, een gezin in analyse
(Anthosboek), In den Toren, Baarn, 1972, 144 pp., f 8,50, BF. 160.
Teneinde welmenende aanvallers en tegenstanders van het idee psychoanalyse meer
inzicht te geven en diegenen die in een analyse willen gaan, aanmoediging te geven,
stelt de schrijfster, zelf gedurende drie jaar in grote regelmaat vier keer per week in
analyse, haar ervaringen te boek.
‘Vandaag is morgen gisteren’ is de bij het eerste lezen raadselachtige titel, die
aangeeft hoe de schrijfster bij het samenstellen van dit lees- en voor haar soms
werkboek, haar analyse wil afsluiten door aan te geven hoe voor haar nu het verleden
is verwerkt om als een vrijer mens de toekomst in te gaan.
Haar verhaal en ervaringen zijn zeer leesbaar en invoelbaar verteld. Toch is de
ondertitel: een gezin in analyse, een iets te weidse samenvatting. Weliswaar zijn ook
enige kinderen van haar in analyse, maar de overgrote nadruk ligt toch op de eigen
ervaringen. Eveneens moet men niet een weergave van de analyse-gesprekken in
deze uitgave verwachten, maar voornamelijk de ervaringen en veranderingen die in
de eigen leefwereld werden ondervonden, vaak gestimuleerd en zelfs, naar schrijfsters
mening, veroorzaakt door de analyse, die daarvoor als een vaak ongrijpbare en weinig
ter sprake gebrachte motor wordt aangeduid.
Of de schrijfster erin slaagt tegenstanders van een analyse in hun opvattingen
milder te stemmen en mogelijke kandidaten te bemoedigen, staat te bezien. Wel geeft
zij - en dat is een verdienste - aan voor- en tegenstanders, aan mogelijke en
onmogelijke kandidaten te denken, zowel in maatschappelijk, psychologisch alsook
moreel opzicht.
Dat kunnen de lezers haar in dank afnemen, evenals de hoop dat men, vrijer
geworden ten aanzien van de binding aan het verleden, ook meer mag weten wie
men is, opdat morgen niet zal blijken dat gisteren toch nog vandaag is gebleven.
G. Wilkens
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Geschiedenis
GESCHIEDENIS
Jong, Dr.L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
deel 4 I en II Mei 1940 - Maart 1941. - Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1972,
1-458 en 459-886 pp., f 32,50.
Longford, Elizabeth - Wellington Pillar of State. - Weidenfeld & Nicolson,
London, 1972, 472 pp., £ 3,95.

Richard Collier
Duce!
The rise and fall of Benito Mussolini
Collins, London, 1971, 448 pp., £ 3,50.
Nu de neo-fascistische MSI in Italië weer in volle opmars is, wordt ook van alles
gedaan om de periode van het fascisme in Italië te mythologiseren. Mussolini wordt
weer een soort heilige en draagpenningen met zijn portret of met hakenkruizen zijn
weer allerwege te koop. Ontmythologisering van dit beeld is dus een eerste vereiste
voor Italië. Daartoe kan ieder boek dat rekening houdt met de feiten bijdragen.
Dit werk maakt een min of meer gedramatiseerde indruk. De historische figuren
worden er sprekend in opgevoerd. Wel is waar worden zestien bladzijden gegevens
opgevoerd met namen van ooggetuigen waaraan het boek zijn gegevens ontleend,
en nog eens 25 pagina's bibliografie, maar er wordt niet vermeld welke passages aan
welke getuigen ontleend zijn. Ook wordt er geen verantwoording afgelegd over de
betrouwbaarheid van de getuigen. Op deze wijze is te verklaren dat verschillende
historische scènes anders beschreven zijn dan in iedere andere verhandeling. Het
gesprek van Mussolini met Hitler, nadat de eerste uit zijn gevangenschap was verlost,
is daarvan een voorbeeld. Volgens deze schrijver zou de laatste hebben gedreigd met
het inzetten van V-wapens tegen Milaan en Turijn indien Mussolini geen nieuwe
regering zou opzetten. Dit is een hoogst onwaarschijnlijk verhaal. De schrijver heeft
blijkbaar de houding van de Duitse partijchef ten opzichte van zijn Italiaanse collega
niet begrepen. Dat was er namelijk een van groot ontzag. A. Hitler heeft vele zaken
van hem overgenomen, zoals bijvoorbeeld de term ‘derde rijk’, de hemden en de
groet. Deze bewondering dreef hem tot de redding.
Dit boek is echter vooral belangrijk voor het verschil tussen het Italiaanse en het
Duitse systeem en voor de botsingen die daaruit tijdens de oorlog voortvloeiden.
Maar de ware aard van deze systemen komt toch onvoldoende tot uiting. Dat komt
mede doordat eigenlijk driekwart van het boek over de ondergang ervan gaat en de
opkomst slechts zeer globaal wordt behandeld.
Over feitelijke gebeurtenissen, zoals de moord op zijn schoonzoon Ciano en zijn
eigen laatste dagen, geeft dit boek veel goede informatie. Waarom de verschillende
vrouwengeschiedenissen zo zijn uitgesponnen, is een andere vraag.
C.J. Boschheurne
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Hubert Jedin, Hrsg.
Handbuch der Kirchengeschichte Band VI: Die Kirche in der Gegenwart
Erster Halbband: Die Kirche zwischen Revolution und Restauration
Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1971, XXXII en 828 pp., DM. 136,-.
Roger Aubert, Johannes Beckmann, Patrick J. Corish en Rudolf Lill geven in dit deel
van Jedins handboek van de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk een
diepgaand en uitputtend overzicht van de periode 1789-1870. Op alle aspecten van
de kerkgeschiedenis wordt ingegaan: de pausen, de verhouding met de wereldlijke
machthebbers, de ontwikkelingen in de theologie, de vroomheid, het kloosterleven,
de missie, enz.. Sommige hoofdstukken, vooral die welke over niet-Europese
kerkprovincies gaan, hebben een opsommend karakter, maar daaraan valt bij een zo
omvattende materie waarschijnlijk niet te ontkomen. Bovendien worden er uitgebreide
literatuurverwijzingen gegeven voor verdere achtergrondinformatie.
Kenmerkend voor de gehele inhoud is de vrijheid ten aanzien van het behandelde.
Geen verheerlijkende beschouwingen noch zure kritiek zal men aantreffen. En dat
terwijl de behandelde problemen makkelijk tot een van deze beide houdingen
aanleiding konden geven: men kan een heilige kerk schilderen tegenover de goddeloze
revolutie en bekrompen kortzichtige leiders tegenover moedige denkers in de
theologie. Van alle kanten worden deze twee hoofdthematieken, de houding die de
kerk moet innemen ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen en de wijze
waarop het theologische denken zich moet ontwikkelen in relatie tot het kerkelijk
leergezag - thema's die altijd actueel zijn - belicht.
Marcel Chappin
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Politiek
Chalet, Jean-Anne - La Roumanie alliée rebelle. - Casterman, Tournai, 1972,
156 pp., BF. 90.
Greene, Felix - De vijand. Imperialisme en revolutie. - Meulenhoff, Amsterdam,
1972, 326 pp., f 24,50.
Gruyters, H., en J.J. Vis - Verkiezingen 29-11-72. - (Feiten achter feiten),
Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1972, 93 pp., f 3,-.
Limp, Walter - Anatomie de l'apartheid. - Casterman, Tournai, 1972, 176 pp.,
BF. 90.
Kernig, C.D., Hrsg. - Sowjetsystem und Democratische Gesellschaft, Band V.
- Herder, Freiburg / Breisgau, 1972, 560 pp., DM. 148,-.
Marx, Karl - Kritiek op het program van Gotha. - Pegasus, Amsterdam, 19722,
96 pp., f 4,50.

L. Collins and D. Lapierre
O Jerusalem!
Weidenfeld and Nicolson, London, 1972, 637 pp., £ 4,00.
Een meeslepend verslag van de sfeer, de gevoelens en de gevechten in het voor
Jeruzalem beslissende jaar 1948, in de journalistieke trant van ‘Newsweek’ en
‘Paris-Match’. De gezichtspunten van de elkaar bestrijdende partijen wisselen elkaar
regelmatig af, wat aanvankelijk wat verwarrend werkt. Ontdaan van zijn bijbelse
glamour is het een geschiedenis waarin een volk het land van een ander volk bezet.
Woordenkraam, strovuurenthousiasme en hopeloos gebrek aan overeenstemming
staan tegenover westers organisatietalent en doorzettingsvermogen, ondersteund
door aanzienlijke Amerikaanse hulp. Zo voorgesteld is het wel duidelijk naar welke
kant de sympathie van de S. uitgaat. De actualiteit heeft geprimeerd en daarom dient
men niet te zwaar te tillen aan de kaliefen der Ommayaden die 1000 jaar v. Chr.
worden gesitueerd (p. 155). De Engelsen komen er bekaaid vanaf: het Britse leger
vertrekt met weinig roemvolle staaltjes van omkoperij en de Arabische verdedigers
zijn dikwijls niet meer dan een stelletje plunderaars. De S. verzwijgen niet dat de
vroegere bewoners voor een groot deel actief het land zijn uitgewerkt. Duidelijk
blijkt wel dat de geboorte van de nieuwe staat en zijn nieuwe hoofdstad een zeer
riskante onderneming is geweest. De S. hebben zich ontzaglijke moeite getroost om
de mozaieksteentjes van deze onderneming tot een kleurrijk geheel bijeen te brengen.
Een epos met allerlei kenmerken van objectiviteit en zeer goed leesbaar.
J. de Wit

J. Sampiemon
De Affaire Vietnam toegelicht met de Pentagon Papers
(Prisma), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 320 pp., f 5,-, BF. 82.
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Oorlogen en militaire ingrepen hebben altijd iets verwarrends. Hoe zijn ze ontstaan?
Wat voor motieven hebben eraan ten grondslag gelegen? Wat voor problemen wilde
men ermee oplossen? Welke andere wegen lagen er open om een meer vreedzame
oplossing te bereiken en waarom heeft men die wegen niet bewandeld? Die
verwarringen druipen uit elk Europees geschiedenisboekje dat zich op oorlogen
concentreert. Doch zelden heeft, zelfs in de Europese geschiedenis, een oorlog zo
verwarde en verwarrende achtergronden gehad als de oorlog in Vietnam.
Allerlei motieven hebben elkaar doorkruist in het beleid van Amerika ten aanzien
van deze oorlog, die langzamerhand ook door de Amerikanen zelf als een dillettantisch
opgezet militair avontuur wordt beschouwd. Er zat in dit avontuur een scheut
idealisme van mensen die meenden, dat Amerika zijn verdragsverplichtingen moest
nakomen jegens bedreigde landen. Een fikse scheut imperialisme van mensen die
Amerika wilden plaatsen in de rol van de Grote Politieagent over de wereld. En een
misschien nog grotere scheut politiek cynisme, erop uit de koude oorlog tegen het
communisme te bestendigen. Om maar te zwijgen van de grote dosis militair
dilettantisme van generaals die alsmaar om escalatie vroegen met de belofte dat
iedere volgende uitbreiding van de Amerikaanse troepenmacht de overwinning zou
brengen, die echter maar niet komen wilde.
In de Pentagon Papers komt die hele verwarring uit de doeken.
Even verward, even fragmentarisch overigens als de affaire Vietnam zelf.
Sampiemon, die in dit boekje een kleine zestig van de Pentagon documenten in
vertaling bijeenbracht, heeft deze documenten dan ook van een inleiding voorzien,
die een derde van het boek in beslag neemt en die op bijzonder heldere wijze uit de
gegevens van de Pentagon Papers de wordingsgeschiedenis van het Vietnamconflict
uiteenzet. Een voortreffelijk boekje.
Hans Hermans
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Hans Verploeg
Peter Kropotkin Tekstboek
Met een voorwoord van Roel van Duyn, Meulenhoff, Amsterdam, 1972,
173 pp., f 13,50.
Veel van de recente kritische bewegingen zijn anti-autoritair, verzetten zich tegen
centraal gezag. Dit verzet richt zich zowel tegen de kapitalistische orde als tegen
vele vormen van staatssocialisme. In beide staatsvormen regelt de centrale instantie
de betrekkingen tussen de burgers op grond van de gedachte dat zonder deze macht
de samenleving vervalt tot een hopeloze chaos, tot een strijd van allen tegen allen.
De mens is de mens een wolf: Darwins evolutie via selectie sanctioneerde dit beeld,
zodat ook binnen de samenleving van mensen geldt dat de sterksten zullen overleven.
Dit is tevens het mensbeeld dat de concurrentiestrijd tussen de kapitalistische
producenten sanctioneert. Maar ook de talrijke gevarieerde emancipatiebewegingen,
die voor het gemak maar samengevoegd worden onder de term ‘socialistisch’ nemen
dit beeld van strijd en selectie over. Met name de marxistische theoretici hameren
op het aambeeld van de klassenstrijd en de revolutionair W.I. Lenin hanteert de staat
als machtsinstrument van de proletarische klasse. Evolutie en strijd zijn elkaars
spiegelbeeld, harmonie en evolutie zijn water en vuur; leiden tot ‘terugval van
economische activiteit’ tot ‘conservatisme’.
F. Nieuwenhof

Fritz Schenk
Kommunistische Grundsatzerklärungen 1957-1971
Wissenschaft und Politik, Köln, 1971, 256 pp., DM. 26,-.
Zoals reeds uit de titel blijkt staan we hier voor een verzameling documenten die
voor de auteur gelden als basisverklaringen van het communisme. Het zijn er 25, te
beginnen met de Verklaring van Moskou van 1957 en eindigend met de Verklaring
van de Politieke Commissie van de landen van het Warschau-pact, Praag 1972. Het
zijn allemaal beginselverklaringen in Sovjet-Russische zin. De auteur is inderdaad
uitgegaan van de thesis dat de Sovjet-Unie nog steeds het sterkste land is in het
communistische blok, de meeste partijen bindt en nog aan invloed gewonnen heeft
sedert 1962, het jaar waarin het conflict met China openlijk aan het licht kwam. Door
de keuze van zijn documenten wil S. de volgende stellingen bewijzen: 1) De
communistische partij van de Sovjet-Unie wil de toon aangeven op ideologisch vlak;
2) de Sovjet-Unie wil haar invloedssfeer beveiligen; 3) op politiek vlak houdt de
Sovjet-Unie vast aan haar vroegere eisen: verbod van atoomwapens, beperking van
de bewapening, uitschakeling van alle buitenlandse militaire basissen, algemene
ontwapening zonder controle, het aangaan van verdragen ter beperking van het
geweld; 4) de binnenlandse problemen van het Sovjetblok blijven ernstig:
ontoereikende technologische en economische vooruitgang, kritiek op de verstarde
mistoestanden en de mislukkingen op economisch vlak; 5) op ideologisch vlak treedt
verstarring op; 6) de jongste ontwikkeling laat twee elementen zien: inspanningen
om een Europese veiligheidsconferentie tot stand te brengen; pogingen om de
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verruimde EEG niet te laten uitgroeien tot een politieke macht in Europa. Aan de
documenten gaat een uiteenzetting over de evolutie van het wereldcommunisme
vooraf. Al met al een belangrijke verzameling van teksten die elders soms moeilijk
te vinden zijn.
A. Van Peteghem

Gaston Bouthoul
L'Infanticide Différé
(Collection Guerre et Paix), Hachette, Paris, 1970, 253 pp..
Is het omdat S., als Frankrijks meest vooraanstaand polemoloog, zich door zijn
wetenschap dagelijks geconfronteerd weet met zeer realistische visioenen van
uitmoording, massamoord, oorlog en vernieling onder alle vormen, dat hij een soort
nuchter en ontwapenend radicalisme heeft ontwikkeld? De naïeve lezer, die zich van
al deze feiten maar weinig aantrekt, zal dit soort cynisme verrassen. Naargelang de
lectuur vordert, zal die lezer onder de indruk geraken van S' argumentatie. De
thematiek van Bouthouls vorige werken wordt hernomen, aangevuld en belicht vanuit
de demografische hoek, de enige die volgens S. de kernproblematiek van
oorlog-en-vrede uitmaakt. We moeten kiezen tussen een zelfopgelegde demografische
controle en ‘un infanticide différé’, een uitgestelde kindermoord door oorlog. Een
intellectueel geschipper tussen deze alternatieven is niet mogelijk. De keuze dient
te geschieden tussen een economisch en politiek beladen volkerenmoord (wat we
momenteel op zeer diverse, maar zeer efficiënte manieren aan het doen zijn) en een
op de mens afgestemde universele planificatie. Zijn weinig keuze biedend
determinisme komt vanuit een door feiten gestaafd pessimisme of apocalisme.
Eric De Kuyper
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Theologie
Mendoza, Dr. Ramón Gonzéles de - Stimmung und Tranzendenz. - Duncker &
Humblot, Berlin, 1970, 335 pp., DM. 56,-.
Moltmann, Jürgen - Der gekreuzigte Gott. - Chr. Kaiser Verlag, München, 1972,
319 pp., DM.32,-.
Weber, Hans-Ruedi - De Uitnodiging - Matteüs Missionair. - Ned. Bijbel Gen.,
Amsterdam / Kath. Bijbel Stichting, Boxtel, 1972, 152 pp., f 7,50.

Dr. Arend Th. van Leeuwen
Kritiek van hemel en aarde Deel 1: Kritiek van de hemel
Van Loghum Slaterus, Deventer, 1972, 216 pp., f 19,50.
In 1844 schrijft Marx zijn ‘Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung’.
Daarin staan de zinnen: ‘De eis de illusie over de situatie van het volk op te geven
is de eis een situatie op te geven, die illusies behoeft. Godsdienstkritiek is dan ook
in embryonale vorm de kritiek op het dal der smarten, waarvan de godsdienst de
stralenkrans is’. En verder: ‘Zo verandert de kritiek van de hemel in kritiek van de
aarde, godsdienstkritiek in kritiek van het recht, kritiek van de theologie in kritiek
van de politiek’. (Geciteerd op p. 12 en 13). Deze omslag in zijn intellectuele aandacht
is ook een omkeer in Marx' denken en handelen geweest. Voor de schrijver is dit het
centrum waarheen en waarvandaan zijn beschouwingen gaan, gebundeld in een
kritiek van hemel en aarde. Een duidelijke geleding in zijn stof is hiermee gegeven:
hoe komt Marx tot een kritiek op de hemel in de periode vóór 1844, waarmee deel
I van schrijvers beschouwingen is aangegeven. Hoe komt Marx van die kritiek van
de hemel af en hoe ontstaat en is een kritiek van de aarde uitgewerkt? Dat laatste
vormt het tweede deel van deze studie, oorspronkelijk bestaande uit twee series
lezingen in 1970 en 1972 gehouden in het kader van de Gifford lectures aan de
universiteit van Aberdeen. In dit eerste deel gaat de schrijver, bijna als een exegeet,
de geschriften van Marx na in zijn vormingsjaren, zoals drie opstellen voor het
eindexamen aan het gymnasium te Trier, een verzameling van gedichten en
fragmenten van literaire produkten, alsook een autobiografisch belangrijke brief aan
zijn vader en vooral de dissertatie, in 1841 voltooid aan de universiteit van Berlijn.
Zijn verschuivende houding met betrekking tot de godsdienst, de ontluikende kritiek
op Hegels denken, zijn groeiende bewondering voor Epicurus' denken en handelen
vormen evenzovele stukjes waarmee de puzzel van het denken van Marx wordt
gelegd.
Niet dan met enige spanning, soms ook met inspanning, vooral vanwege de aard
van het dialectische denken, volgt men de lijn van Marx' ontwikkeling. Het is de
verdienste van de schrijver deze denk-, jazelfs geloofs - en ongeloofsontwikkeling
in zijn innerlijke denkconsequenties bloot te leggen, ook al had men soms meer
verwerking van biografische, psychologische en religieus motiverende factoren willen
zien. Buitengewoon scherp geeft de schrijver aan wat er bij Marx op het spel stond
zowel in denken als levensoriëntatie, toen hij sprak over de verandering van een
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kritiek van de hemel in die van de aarde. Daarin ligt dan ook de actuele betekenis
van deze studie. De ontwikkeling van het huidig theologisch en marxistisch denken
van een bepaalde signatuur, gekenmerkt door beider kritisch karakter, is terug te
vinden in de geschetste krachtlijnen in Marx' leven en denken.
De schrijver stelt voor Marx als theoloog te erkennen in de vooronderstelling dat
theologie in de vorm van kritiek van de theologie ook theologie is. Jazelfs gaat de
schrijver zo ver de kritiek van hemel en aarde in de zin van Marx, zoals aangegeven
in het citaat aan het begin, als de eerste hoeksteen te zien van een kritische theologie,
die nog in het verschiet ligt en als zeer noodzakelijk wordt gezien. Dat is duidelijke
taal voor wie duidelijkheid wil. Het geeft te denken als men zo helder zegt wat er in
de theologie op het spel gezet wordt. Hopelijk wordt dit spel omgezet in de ernst van
een geleefd christelijk geloof en denken.
G. Wilkens

Dr. G. Bouwman
De brieven van Paulus aan de Kolossenzen en aan Filemon
Romen, Roermond, 1972, 173 pp., f 25,-.
In vlot tempo beginnen de commentaren van deze reeks te verschijnen.
De brief aan de inwoners van Kolosse en die aan Filemon zijn beide
gevangenschapsbrieven van Paulus, aldus de auteur, die zich op deze manier mengt
in de discussie of deze twee brieven wel of niet van Paulus en al dan niet in de
gevangenis zijn geschreven.
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‘De inwoners van Kolosse waren beducht voor de geheimzinnige natuurkrachten die
in hun streek werkzaam waren’ (p. 11). Zij probeerden deze machten gunstig te
stemmen door allerlei devotionele praktijken. Tegen dit geloof in de elementen der
wereld, tegen deze zgn. filosofie (2: 8) neemt Paulus stelling. Hij spoort hen aan in
Christus te leven, want Christus is het Hoofd van de schepping.
De brief aan Filemon is de kleinste van alle brieven die Paulus geschreven heeft.
Hij vraagt zijn vriend Filemon een weggelopen slaaf weer op te nemen en om dit te
bewerken neemt hij zijn toevlucht tot het geloof dat hen samenbindt.
Dit commentaar met zijn goede excursen, zijn overzichtelijke indeling, de grote
belezenheid van de auteur en zijn gebruik van toonaangevende literatuur betekent
een aanwinst voor de serie.
P. Beentjes

Paul Schütz e.a.
Was Heisst - ‘Wiederkunft Christi’?
(Kirche im Gespräch), Herder, Freiburg/ Basel/Wien, 1972, 96 pp., DM.
8,80.
Er bestaat misschien geen bijbels thema dat theologisch zó duister blijft als juist het
thema van de ‘Wederkomst van Christus’ aan het ‘einde der tijden’. Zelfs Paulus
heeft er geen raad mee geweten, getuige zijn ‘Nahe-Erwartung’ van dat moment.
Schütz probeert er een algemeen-geldende theologische zin aan te geven:
‘Wederkomst van Christus is het binnenbreken van God zelf in het zelfgenoegzame
getto van onze absolute gehechtheid aan deze wereld’ (p. 33). Ervin Välyi Nagy
preciseert: in het beeld ‘wederkomst van Christus’ wordt een beknopte theologie van
‘openbaring’ samengevat: God if niet onze wereld, zelfs niet in onze wereld, Hij
komt in onze wereld, maar steeds als degene die geen wereld is. Heinrich Ott - in
Basel opvolger van Karl Barth - zegt het als volgt: geloof aan de wederkomst van
Christus typeert het christelijk bestaan als openhouden van de werkelijkheid voor de
scheppende kracht van God, over Wie wij niet kunnen beschikken. Wij hebben steeds
de neiging God binnen ons eigen bereik te trekken, over Hem te beschikken, Hem
te ‘Domestizieren’ (!) vanuit ons door de griekse filosofie aangereikt kosmosidee
(Nagy); het bijbelse beeld van ‘Christus' wederkomst’ doorbreekt deze
verburgerlijking in onze Godsbenadering (Ott). Zo verstaan, kan dit bijbelse gegeven
zegenrijk functioneren in onze pogingen tot een nieuwe christelijke Godsbenadering.
Dit boekje is samengesteld om de 80e verjaardag van Paul Schütz te herdenken. De
bezinning op zijn eigen stellingname door genoemde protestantse theologen en twee
katholieke theologen - Magnus Lohrer en Hans Urs von Balthasar - blijven daarom
uiteraard vriendelijk en positief. Maar ook zó is dit een bijzonder interessant boekje
over een onderwerp dat in feite min of meer doodgezwegen wordt in de systematische
theologie.
S. Trooster
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Fidelis Ruppert
Das pachomianische Mönchtum und die Anfange klösterlichen Gehorsams
Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach, 1971, 466 pp., DM. 38,80.
Pachomius geldt als stichter van de cenobitische kloostervorm, die ontstond naast
en na het model van de alleen-wonende kluizenaars. Wat zag Pachomius in zo'n
gemeenschap van monniken? Of toegespitster: wat betekent gehoorzaamheid, als
we die beschouwen als een markante vorm die het sociale leven van de gemeenschap
bepaalt? In zijn studie komt de auteur op grond van de oudste bronnen, van veel en
verwerkte literatuur tot de bevinding dat uit de (weinige) theorie en vooral uit de
praktijk van Pachomius de gehoorzaamheid slechts te begrijpen valt vanuit het begrip
‘koinonia’, als een onderlinge mensendienst tot heil van de gemeenschap. Met
betrekking tot afzonderlijke personen is Pachomius zeer mild, discreet en nooit
autoritair. De eigenlijke gehoorzaamheid betreft God; die ten opzichte van de mensen
is daarom en daaraan ondergeschikt. Strikte gehoorzaamheid wordt gevraagd waar
het de ordening van de gemeenschap betreft en waar dit voortvloeit uit de eigen aard
van een menselijke gemeenschap. Teksten met een ascetische inslag, die ook van
deze beginperiode bewaard zijn gebleven, moeten gezien worden, aldus de schrijver
van deze dissertatie, als een latere ontwikkeling na de dood van Pachomius. Dan
staan de opvolgers van de stichter voor de taak ontbindingsverschijnselen in de
gemeenschap tegen te gaan. Het ascetisch rigorisme van een Theodorus bv. en diens
sterke persoonlijkheid zijn debet aan deze strakkere en strengere gehoorzaamheid.
Deze verscherping van de gehoorzaamheid is, volgens de schrijver, niet bijbels
gefundeerd. Eventueel als een noodoplossing voor een bestuurscrisis nog wel te
accepteren, maar nooit als ideaal voor te houden. Ook van een navolging van de
gehoorzaamheid van Jesus wil de schrijver,
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benedictijnermonnik, niet veel weten, temeer ook omdat Pachomius daar niet veel
over laat weten.
Men kan zo in het boek lezen dat veel gedachten over het huidige kloosterleven
even oud zijn als het onderwerp waarover het proefschrift gaat. Geen wonder dat het
verleden kan gaan spreken.
Er blijft een moeilijkheid: hoe ziet Pachomius de Godsnabijheid en de omgang
met Christus met betrekking tot de gemeenschap? De schrijver werkt dat weinig uit.
Op die manier loopt men het gevaar dat men eigenlijk de groep beschrijft en de
gehoorzaamheid naar voren haalt in functie van de gemeenschapsbeleving. Een
spirituele waardering van het gemeenschapsideaal zou meer uitgewerkt kunnen
worden. Anders bedrijft men sociologisme met een (schaars blijvende) theologische
terminologie.
G. Wilkens

Alfons Deissler
Die Grundbotschaft des Alten Testaments, ein theologischer Durchblick
Herder Verlag, Freiburg/Basel/Wien, 1972, 166 pp..
Op velerlei wijze wordt in het Oude Verbond het heilshandelen van God met Israël
naar voren gebracht. Dat betekent dan ook dat er meerdere ‘theologieën’ zijn aan te
wijzen. Het is dan ook geen geringe opgave die de schrijver zich stelt, als hij
voornemens is een ‘Grundbotschaft’ van het Oude Verbond samen te stellen en
daarbij tevens nog als nevendoel voor ogen heeft de heilsboodschap te ontsluiten
voor een andere, nieuwe tijd.
Het is de schrijver, gewoon hoogleraar in het O.T. aan de theologische faculteit
van Freiburg en zeer recent benoemd tot lid van de pauselijke Bijbelcommissie,
gelukt deze voorgenomen ‘Zusammenschau’ zeer helder aan te geven. Als
sleutelwoord en kernbegrip van zijn samenvattend overzicht heeft gediend: ‘Die
Botschaft von Jahweh als der “Gott für Welt und Mensch”’, een titel die hij zijn
meest uitgebreide hoofdstuk heeft meegegeven.
Instructief, helder en op overtuigende toon geschreven, zal deze studie theologisch
geinteresseerde leek, belangstellende in de H. Schrift, van nut kunnen zijn, zonder
dat er teveel in details wordt getreden alsook zonder dat het verschil tussen de diverse
literaire, maar vooral ook theologische genres wordt ontkracht. Aanbevolen voor
hen die een ‘theologische Durchblick’ in het Oude Testament verlangen, teneinde
het geloof te bevestigen en versterken.
G. Wilkens

Alois Haas
Nim din selbes war, Studien zur Lehre von der Selbsterkenntnis bei Meister
Eckhart, Johannes Tauler und Heinrich Seuse
Universitätsverlag, Freiburg/Schweiz, 1971, 230 pp., SF. 28.
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Het ‘ken u zelf’ vormt sinds de tijd, dat deze spreuk de bezoeker aan de tempel van
Delphi verwelkomde, een thema dat in de geestesgeschiedenis voortdurend aan de
orde kwam. Ieder die op deze imperatief ingaat, zal moeten uitkomen bij een
zelfverstaan dat een antwoord geeft op de vraag: wie ben ik?
Een vraag die uiteraard onmiddellijk gegrond is op de verhouding tot God. Het
‘ken uzelf’ vindt in de christelijke mystiek dan ook haar eigen antwoord, waar men
zich schepsel weet en niet de Schepper en waar men tot de bevinding komt dat men
een zondig mens is, die uit genade binnentreedt in de verenigende liefde, waarop
hijzelf geen recht heeft, maar waarin hij wordt gekend.
Duidelijker wordt het wat er met het thema van de zelfkennis op het spel staat, als
men dit, toegespitster, onderzoekt in de bloeitijd van de middeleeuwse Duitse mystiek.
De leer over de vereniging met God is hier door haar introverte inslag van bijzonder
belang voor de zelfkennis. In dit boek, dat als een Habilitationsschrift aan de
theologische faculteit van de universiteit van Zürich werd aangeboden, komen
achtereenvolgens ter sprake: de speculatie van Meister Eckhart over de
vergoddelijking van het Ik en de eenwording met Christus die de universele
mensennatuur heeft aangenomen, de ascetische weg waardoor Tauler de zondige
mens tot zelfkennis brengt en tenslotte de heel persoonlijke manier waardoor Hendrik
Suso zichzelf kent en laat kennen in zijn Autobiografie.
Uitvoerig gedocumenteerd met uitgebreide verwijzingen naar de culturele en
spirituele context van deze drie Duitse geestelijke schrijvers en mystieken, is deze
studie van hoge wetenschappelijkheid. Toch is het voor de lezer die niet ongeschoold
is in de theologie en filosofie niet ondoenlijk die vrucht uit het werk te halen waartoe
het in de titel wil aanzetten.
G. Wilkens
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Kees Fens
Tussentijds
Ambo, Bilthoven, 1972, 162 pp., f 12,50.
Van de literaire criticus Kees Fens verscheen een boek getiteld Tussentijds, waarin
hij een aantal essays die in de loop der tijd verschenen zijn, verzameld heeft.
Het boek dat uit vier afdelingen bestaat, opent met Rondedans. In twee artikelen
(zie Streven november '70 en januari '71) brengt schrijver de specialisatie die de
literatuur in onze cultuur ondergaan heeft, ter sprake. Hij komt tot de vaststelling dat
literatuur een literaire zaak is, die meer en meer wordt tot iets dat slechts bestemd is
voor een elite-groep, een kring van ingewijden. De dupe van dit isolement dreigt de
auteur te worden. In de toekomst zou deze wel eens voor de keuze kunnen komen
te staan: ofwel schrijven van consumptie-lectuur of literatuur. Kiest hij voor het
laatste en wil hij zijn werk nog publiceren, dan zal hij zelf moeten gaan stencillen
en zelf moeten verspreiden binnen deze kleine kring van ingewijden.
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De tweede afdeling heeft als titel Tussentijds, tevens de titel van het boek, wat een
voorname plaats in de bundel impliceert. In deze afdeling komt de levensbeschouwing
van K. Fens naar voren: Ons leven is een voortdurend reizen, op weg zijn naar een
eindpunt dat dan weer een beginpunt is. De dood is geen dood, maar is de geboorte
van een nieuw leven. Het leven is een ‘tussentijds’, toekomst en verleden, tijd en
eeuwigheid zijn geen tegenstellingen meer, maar het een volgt op het ander.
Het duidelijkst openbaart zich deze opvatting in het essay ‘Tussen gisteren en
morgen’, door schrijver als zijn beste stuk gezien. In zijn verantwoording verklaart
K. Fens dat de drie analyses uit de volgende afdeling de laatste zuivere analyses zijn
die hij geschreven heeft. Dit essay vertegenwoordigt voor hem een overgang naar
iets groters, iets met een meer persoonlijke beschouwing. Als zodanig is ‘Tussen
gisteren en morgen’ ook in dit opzicht ‘tussentijds’. Het handelt over het kerst-gedicht
‘Journey of the Magi’ van T.S. Eliot, in wiens werk de tijd één van de centrale
problemen is. In dit gedicht wordt de tocht van de drie wijzen uit het oosten
beschreven. Deze wijzen komen door hun op-reis-gaan terecht in 'n tussentijd: tussen
herinnering en verlangen, tussen gisteren en morgen. Aan het einde van de tocht
wordt de vraag: ‘were we led all that way for Birth or Death?’ opgelost. Geboorte
en dood zijn geen twee verschillende zaken, maar een eenheid.
Uit dit essay blijkt ook de liefde en eerbied van K. Fens voor de bijbel. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat hij in twee regelrechte satiren: ‘Het woord is woord
geworden’ en ‘Laat ons de bijbel maken’ (Streven, juli '71) de liturgische
ontwikkelingen in de Kerk en met name de liturgische teksten in de volkstaal onder
de loep neemt. Hij ageert (en niet zonder reden, zoals uit zijn voorbeelden blijkt)
tegen het onbegrip en de stijlloosheid van de bewerkers die er voor zorgen dat ‘de
liturgie het hoofd topzwaar, het hart leeg en de verbeelding stil maakt’. Jammer is
het dat K. Fens in deze beschouwingen voorbij gaat aan de positieve bijdragen die
er ongetwijfeld zullen zijn.
Een artikel over de autobiografie ‘A sort
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of life’ van Graham Greene (Streven, december '71) completeert deze afdeling. Ook
voor Greene is het leven tussentijds: tussen jeugd en dood ligt het leven. Leven is
bij Gr. echter verveling. Het schrijven is een steeds herhaald levensproces dat die
verveling op moet heffen.
In afdeling drie, ‘Van dichtbij’, treffen we de reeds genoemde analyses aan. Op
de wijze waaruit blijkt hoe belezen en erudiet hij is, gaat K. Fens Het veer van Nijhoff,
De ballade van de gasfitter van Achterberg en Het glinsterend pantser van Vestdijk
te lijf. Woord voor woord, ervan uitgaand dat een tekst verschillende lagen heeft en
een woord veelal een dubbelzinnige betekenis, weet hij door te dringen in de tekst
en te komen tot verrassende interpretaties. Het zal velen deugd doen dat K. Fens
deze stukken in zijn bundel heeft opgenomen. In de laatste afdeling, ‘Grensgevallen’,
komen dagboeken ter sprake (Streven, maart '70 en april '71). O.a. het dagboek ‘Niet
begeerde reis naar Siberië’ van Amalrik. K. Fens komt hier tot de volgende uitspraak:
‘Het gesloten systeem van een dictatoriaal land vreest altijd de literatuur. Ik geloof
hierom: binnen een gesloten systeem, dat zich - altijd met moeite - naar buiten als
waterdicht voordoet, krijgt de roman waarheidspretentie’.
Wat opvalt bij lezing van deze bundel, is dat wat K. Fens van enkele ter sprake
gebrachte figuren zegt, evenzeer op hemzelf van toepassing is.
Zo karakteriseert hij Amalrik als volgt: ‘'n precieze en kritische, verwonderde
waarnemer’.
Van de door hem bewonderde Andrews zegt hij dat deze door kennis en gevoelens
te laten spreken - door uit beide te putten - het mysterie laat spreken. Voor A. is het
onderzoek van elk woord, van elke zin een indringende poging tot verheldering van
het gegeven.
Weet u een betere karakterisering voor Kees Fens en zijn werkwijze?
C. Free

René Verbeeck
Van de zalige knoop van man en vrouw
Heideland-Orbis, Hasselt, 1971, 47 pp., BF. 105.
Deze bundel van de ouder geworden vitalistische dichter bestaat uit twee delen die
thematisch niet zo erg veel verschillen. In de 19 gedichten uit het eerste deel drukt
de dichter uit dat de zomer van het leven voorbij is, maar de klemtoon valt nog op
de warmte en op een intens levensbeleven, uitgedrukt in beelden van vuur, bloed,
zon en aarde. In het tweede deel slaat de toon van de gedichten om in winter,
uitdovend leven en verwachting van de dood. In tegenstelling tot de vitalist bij uitstek,
H. Marsman, over wie René Verbeeck trouwens een uitvoerig essay schreef, is de
dichter van Van de zalige knoop niet ontgoocheld en ontevreden over het voorbije
leven. Uit de bevochten harmonie in de liefdesverhouding tussen man en vrouw komt
hij tot de overtuiging: ‘en zij strelen niet vergeefs / als donker en kou aan de horizon
staan / het lichaam van elkanders gloed’ (p. 12).
J. Gerits
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Wolfgang Pauhen, Hrsg.
Der Dichter und seine Zeit. Politik im Spiegel der Literatur
(Literatur und Geschichte. Bd 1), Lothar Stiehm, Heidelberg, 1970, 227
pp., DM. 29,-.
Deze referaten van het 3e Amherst-colloquium voor moderne Duitse literatuur (1969)
willen de relatie tussen politiek en literatuur op het spoor komen. Echt zoeken doen
deze vorsers slechts incidenteel en dat leidt dan tot even zovele nieuwe interpretaties.
De luchtige verkenningen blijven echter te panoramatisch. Zoals de discussie aantoont,
is het standpunt van P. Böckmann (die in de relatie tussen Hölderlins esthetische
doctrine en de Franse Revolutie een individualistisch-auctoriaal recht op isolement
voorstaat) het hevigst omstreden geweest. Deze toch wazig gebleven
principecontroverse tussen enkeling en collectiviteit blijkt meer vooringenomenheid
dan koele rationaliteit te bevatten. Wie dit thema internationaal bijhoudt, weet dat
dit oordeel (voorlopig) een constante vertegenwoordigt.
C. Tindemans

Manfred Durzak, Hrsg.
Die deutsche Literatur der Gegenwart
As pek te und Tendenzen
Philipp Reclam, Stuttgart, 1971, 468 pp., DM. 22,80.
Thomas Koebner, Hrsg.
Tendenzen der deutschen Literatur seit 1945
Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1971, 559 pp., DM. 22,-.
Vijfentwintig jaren zijn verlopen sinds de ‘Kahlschlag’, sinds het absolute nulpunt
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van de Duitse literatuur. Dit ‘jubileum’ heeft het aanzijn gegeven aan een reeks
boeken en verhandelingen die allen proberen ontwikkelingslijnen en perioden in de
Duitse literatuur na de Tweede Wereldoorlog te onderscheiden. Tot de belangrijkste
onder deze werken horen zeker de twee hier te recenseren bundels, die in resp. 24
en 14 bijdragen van meestal ter zake kundige medewerkers de verschillende
stromingen en de ontwikkeling der literaire genres vanuit allerlei gezichtspunten
belichten. Het meest opmerkelijke resultaat van al deze onderzoekingen is de bijna
unanieme driedeling van de naoorlogse periode. Na de zogenaamde ‘Kahlschlag’
van 1945 volgen eerst enkele jaren waarin de Duitse auteurs bij de tradities van vóór
1933 aanknopen. Daarmee is het destijds luid rondgebazuinde absolute nulpunt, het
opnieuw beginnen vanuit het absolute niets, wel definitief naar het rijk der fabels
verwezen. De vijftiger jaren experimenteren met nieuwe vormen en technieken, om
zo de korst der conventionele taal te doorbreken, terwijl de derde periode, de jaren
na 1960, steeds meer een politiek geëngageerde literatuur op de voorgrond ziet treden.
Deze indeling geldt vooral voor de Bondsrepubliek; DDR en Oostenrijk gaan een
enigszins eigen weg en Zwitserland maakt opvallenderwijze een geheel eigen
ontwikkeling door. - De onder leiding van Durzak uitgegeven bundel draagt een
duidelijke signatuur. Welbewust streeft hij niet naar een volledige inventarisatie van
het feitenmateriaal en ziet hij af van de voor de modernste literatuur zo geliefde
methode van auteursportretten. Daardoor hoeven de medewerkers hun betoog niet
te versnipperen, maar kunnen duidelijke lijnen trekken. Hun focus zijn daarbij de
‘progressieve’ opvattingen van het jaar 1970, zodat vanzelfsprekend vooral de
literatuur der ‘Adenauer-restauratie’ er nogal slecht vanaf komt. Ditzelfde lot treft
de in West-Duitsland bedreven Germanistiek, die tegenover die van de DDR gesteld
wordt en als te conservatief beoordeeld wordt. Enkele bijdragen behandelen de
reacties op de nieuwste Duitse literatuur in Frankrijk, Engeland, de USA, Italië en
de Skandinavische landen. Men mist een opstel over de plaats van die literatuur in
de Lage Landen. Tenslotte komt het ontbreken van een personen- en zaakregister de
bruikbaarheid van dit over het algemeen zeer informatieve werk niet ten goede. Deze
lacune hangt natuurlijk met de boven opgesomde principes samen, maar blijft
niettemin te betreuren. - Van zeer verschillende kwaliteit zijn de bijdragen in Koebners
bundel. De meer dan 100 pagina's lange verhandeling van Frank Trommler die de
bundel opent en een overzicht over de gehele periode geeft, is misschien wel het
beste wat ooit over de nieuwste Duitse literatuur geschreven werd. Enkele andere
bijdragen waren beter nooit gepubliceerd. Over het algemeen zijn de aanpak en de
standpunten in dit werk wat traditioneler dan die van Durzak c.s.. Wie daarom de
moeite neemt, beide boeken grondig door te werken en de parallel lopende bijdragen
met elkaar te vergelijken, heeft een unieke gelegenheid, zich een gefundeerd oordeel
over de Duitse literatuur na 1945 te verwerven.
Th. van Oorschot

Gunter Martens
Vitalismus und Expressionismus. Ein Beitrag zur Genese und Deutung
expressionistischer Stilstrukturen und Motive
W. Kohlhammer, Stuttgart, 1971, 307 pp., DM. 59,-.
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Jost Hermand
Der Schein des schönen Lebens. Studien zur Jahrhundertwende
Athenäum, Frankfurt, 1972, 313 pp., DM. 28,-.
Het is G. Martens' overtuiging dat het expressionisme niet als een onverwachte
explosie dient geïnterpreteerd, maar als een logische deductie uit de
‘Lebensphilosophie’ die, in het spoor van F. Nietzsche (verstevigd door Bergson en
Simmel), een serie motieven naar voren haalde: antirationalisme, de daad die de idee
vervangt, de lichaamscultus, het hedonisme, het erotisme. Deze motieven zijn, via
R. Dehmel en een eerste sublimering bij F. Wedekind en E. Lasker-Schüler, in de
debuut-expressionisten opgegaan. Het is de verdienste van deze studie bewijzen aan
te dragen voor een oorzakelijke evolutie naar het expressionisme toe en binnen de
beweging zelf; het blijft echter de vraag of de overname van beelden en (literaire)
motieven meteen logisch kan worden opgevat als een mentale overeenstemming.
Voor deze twijfel brengt J. Hermand constructieve argumenten aan. Deze specialist
in de literatuur omstreeks 1900 reëvalueert zowat alles: de basis en de idee van het
naturalisme, het Jugendstil-trauma, de afhankelijkheid resp. zelfstandigheid van
individuele figuren als A. Holz, R.M. Rilke, A. Mombert, E. Stadler en G. Trakl.
Een belangrijke portie van zijn studies slaat op de prefascistische elementen in de
literatuur
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van deze periode, waarin hij aannemelijk weet te maken dat een aantal
expressionistische aanhangers uit de volgende generatie inderdaad het nazisme
volbloedig bleken te kunnen aanhangen. De gedetailleerde precisie waarmee hij de
chaotische stijlopstapeling en ideeënverwarring in deze tijd uitstalt, maakt deze
bundel tot een echte revelatie.
C. Tindemans

Pierre Rossi
Un Soir à Pise
Flammarion, Paris, 1971, 186 pp..
Een Fransman arriveert voor een feest op Orcine, een rijk landgoed, eigendom van
Niccolo dei Tolomei, de gastheer, die achter gesloten deuren de meest
hartverscheurende klanken ontlokt aan het orgel en vervolgens zijn gasten in de steek
laat om te gaan kijken naar zijn geliefde windhond, die gewond is en op sterven ligt.
Niccolo is een fel levend man, een faun, die de natuur, de muziek, de vrouwen tot
op de bodem beleeft en doordringt, en dan melancholiek achterblijft, ziende dat alles
hem als zand door de vingers glijdt. La Pia, zijn echtgenote, wordt voorgesteld als
een dromerige, betoverend schone vrouw, enigszins wegkwijnend op het eenzame
landgoed, zich meisjesachtig vermakend met de dienstboden. Zij is niet opgewassen
tegen de kracht en de hartstocht van haar man en totaal aan hem onderworpen. Ze
voelt zich tot de Fransman aangetrokken, maar durft geen relatie met hem aan te
gaan, niet alleen omdat de zeden van haar omgeving haar hiervan weerhouden - een
ontrouwe vrouw wordt zwaar gestraft, getuige de eerste echtgenote van Niccolo,
Kristine Daae, die door haar man gedoemd werd in eenzaamheid aan malaria te
sterven -, maar ook omdat ze lichamelijk totaal zit vastgezogen aan Niccolo; hij is
de kracht die haar doet leven, haar uittilt boven een kwijnend bestaan. Toch zendt
ze, als het ware gedreven door haar voorgangster Kristine, de Fransman een
uitnodiging bij haar te komen in Castiglione della Pescaia. Ofschoon gewaarschuwd
door Andria, zijn hotelhouder, voor de hardheid van de Toscaners en hun
onverbiddelijke zeden, spoedt deze zich naar de plaats van het rendez-vous. Maar
de geslotenheid en de dreiging van het landschap, waar geen plaats is voor
vreemdelingen, en de nurksheid van de bewoners doen hem aarzelen. Op de
afgesproken plaats aangekomen bemerkt hij nog net op tijd de mannen van Niccolo,
die klaarstaan om la Pia op overspel te betrappen. Hij gaat heen, maar niet alvorens
nog eenmaal zijn geliefde aanschouwd te hebben: ‘son visage, le monde et la mer
ensemble réunis’.
Heel deze wereld van tegenstellingen, van luxe Italiaanse interieurs, van barre
voor eeuwig onveranderlijke landschappen, van sensualiteit en weelderigheid, van
rigoreuze wetten en gewoonten en bijgeloof, tovert Pierre Rossi ons voor ogen in
klassiek aandoende, scherp omlijnde zinnen. Er is hier echt sprake van ouderwetse
vertelkunst in de goede zin van het woord, in de lijn van Stendhal en Mérimée.
Misschien is dit ook te danken aan het feit dat dit het eerste boek is van een schrijver
die op vijftigjarige leeftijd al een hele cultuur in zich heeft opgenomen.
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Pierre Rossi geeft zijn verhaal niet louter als een sprookje. Het idee dat er de
oorsprong van is, is het volgende: het verleden herhaalt zich steeds weer, de mensen
spelen een rol die hun is opgelegd en waaraan zij niet kunnen ontkomen. Het leven
van Kristine Daae herhaalt zich in dat van la Pia en tesamen met Cipriana bereidt
Niccolo al weer een volgende fase voor. Alles wat beschikt is, ligt al in de natuur en
in de mensen besloten, buitenstaanders kunnen hierin geen rol krijgen. Daarom is
het de Fransman niet gegund een wezenlijke rol in het verhaal van la Pia te spelen.
Men vindt deze verklaring ook in de woorden van Rainer Maria Rilke, die de schrijver
als voorwoord aanhaalt: ‘Tout est là pour toujours. Personne d'autre n'a le droit de
venir’.
M. Boex-Timmermans

Francisco Carrasquer
Antología de la Poesía Neerlandesa Moderna
(Edición bilingüe).
(El Bardo, Collección de poesía), Ed. Saturno, Barcelona, 1971, 815 pp..
(De redactie heeft aan P. Antonio Blanch S.J., hoofdredacteur van het literaire
tijdsschrift Resena, gevraagd dit boek te willen recenseren, omdat zij geïnteresseerd
was in de wijze waarop dit boek bij een Spanjaard overkwam).
De Spanjaard professor Francisco Carrasquer is een voortreffelijk kenner van de
Nederlandse taal en letterkunde en geeft daarvan blijk in een lange reeks van
publikaties, vertalingen en monografieën die hij ons in de laatste jaren heeft
aangeboden. De geweldige bloemlezing die hij thans gepubliceerd heeft, is het
hoogtepunt van al zijn vroegere inspanningen, verrijkt en gestructureerd in een zeer
pedagogische, nuttige en heldere vorm. Zoals de titel aangeeft, behandelt zij de
Nederlandse poëzie
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en omvat dus niet alleen de Noordnederlandse, maar ook de Vlaamse dichters. De
twee gebieden, één door eenzelfde taal en eenzelfde afkomst, hebben sinds de 16e
eeuw een uiteenlopende geschiedenis gehad welke de culturele koers van de twee
landen heeft bepaald en dus ook hun literatuur. Daarom is de bloemlezing van Prof.
Carrasquer verdeeld in twee hoofddelen: ‘Poesía Holandesa’ en ‘Poesía Flamenca’.
Het eerste deel is wat uitgebreider dan het tweede, het omvat nl. de poëzie van 75
auteurs tegen 63 in het tweede deel. Beide delen worden voorafgegaan door een
inleiding en gevolgd door een aantal bio - en bibliografische aantekeningen. De
uitgave is tweetalig, maar de teksten staan in het origineel niet naast de vertaalde
teksten, zoals meestal in dit genre bloemlezingen, maar ze zijn bijeengezet aan het
eind van het boek in een kleiner korps. Voor allen die Nederlands studeren en voor
al degenen uit het Spaanse taalgebied die zich interesseren voor deze literaturen is
het opnemen van de originele teksten zeer nuttig alsook vooral de vele gegevens die
dit boek bevat omtrent belangrijke auteurs die bij ons praktisch niet bekend zijn.
Want auteurs die men in Spanje beter kent zoals Maeterlinck of Verhaeren, komen
in deze bloemlezing niet voor, omdat zij in het Frans hebben geschreven.
Met deze paar regels willen wij het zo belangrijke boek aan onze lezers voorstellen
en ook de schrijver gelukwensen met zijn prachtig werk als vertaler. Want hier gaat
het niet om een simpel overzetten van de ene taal in de andere, maar om een bijzonder
zorgvuldige en verdienstelijke poëtische versie van poëzie. Eigenlijk is poëzie
onvertaalbaar, omdat het niet alleen gaat om het weergeven van de begrippen, maar
men naast de begrippen ook de klankwaarde der woorden moet uitdrukken, het ritme
van de zinsbouw, de cesuren en de overlopen, welke iedere taal bezit als iets eigens
en welke de eigen stijl van elke auteur afzonderlijk op een unieke en niet weer te
geven wijze gebruikt. Maar juist omdat Francisco Carrasquer naast taalgeleerde ook
dichter is, heeft hij een aantal vertalingen weten te verwerkelijken die zo dicht als
maar mogelijk is de poëzie van het originele werk benaderen.
Nu wij de grote verdiensten van deze zo belangrijke bloemlezing hebben
gesignaleerd, en juist omdat de bloemlezing zo belangrijk is, nemen we de vrijheid
een paar desiderata aan te geven. Op de eerste plaats zou ik graag hebben gezien dat
de historische inleidingen iets completer zouden zijn geweest: meer betrokken op de
culturele geschiedenis van het land en vooral meer in verband met de huidige
poëtische stromingen. Wij zien nergens de invloed van belangrijke dichters als
Beaudelaire, Yeats of Rilke en daar de Nederlanden een kruispunt zijn van de Franse,
de Duitse en de Engelse cultuur, zou het ons zeer verbazen als hun invloed niet groot
zou zijn geweest. Ook binnen de Nederlandse poëzie is het eigen profiel van de
afzonderlijke auteurs niet altijd voldoende scherp: de manier van presentatie is soms
te veel van buitenaf en te algemeen. Wij missen een stilistische analyse van iedere
dichter, of minstens de meest fundamentele en karakteristieke trekken, aangenomen
dat de auteur zijn bloemlezing niet nog omvangrijker kon maken. Misschien door
de uiteenzetting over het middeleeuwse Vlaamse lied weg te laten (die op zich zeer
boeiend is, maar niet strikt nodig in een bloemlezing van de moderne poëzie) of door
slechts een paar pagina's toe te voegen, zou het geheel - nu toch reeds indrukwekkend
- ons inziens veel gewonnen hebben.
Een concreet voorbeeld. Na alles gelezen te hebben wat in dit boek gezegd wordt
over de ‘experimentalistas’ in Nederland, blijft veel ons nog onduidelijk. Achterberg
is ongetwijfeld de dichter die de voorkeur heeft van de auteur van de bloemlezing.
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Zouden niet nog een paar van de tien belangrijkste dichters een dergelijke bespreking
nebben kunnen krijgen? Zo als het nu is, bestaat er een ongelijkheid in het boek.
Tenslotte meen ik dat een goedgekozen meer algemene bibliografische oriëntatie in
de Nederlandse literatuur en meer in het bijzonder in de poëzie ontbreekt. Het zou
een grote aanwinst zijn geweest als wij hier bij elkaar hadden gevonden, naast de
studies in het Spaans die besproken worden, de voornaamste boeken en artikelen die
in Nederland, in België en in andere landen aan de moderne Nederlandse poëzie zijn
gewijd.
Wellicht kan een of ander van de desiderata die wij hier hebben opgenoemd, in
een volgende druk worden vervuld. Het is echter helemaal niet onze bedoeling de
indruk te wekken dat het hier gaat om wezenlijke tekorten. Integendeel, de
bloemlezing komt ons zo voortreffelijk voor dat wij ze nog volmaakter zouden
wensen. Intussen hebben wij, met deze eerste druk reeds een boek dat de fijnproevers
van de poëzie in verrukking kan brengen en een standaardwerk dat onvervangbaar
is voor allen die Spaans of Nederlands studeren of er specialist in zijn.
Antonio Blanch
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Theater
Durzak, Manfred - Dürrenmatt, Frisch, Weiss. - Reclam, Stuttgart, 1972, 407
pp., DM. 26,80.
George, David E.R. - Deutsche Tragödientheorien vom Mittelalter bis zu Lessing.
- Beck, München, 1972, 375 pp., DM. 58,-.
Hartnoll, Phyllis - The concise Oxford companion to the theatre. - Oxford
University Press, London, 1972, 640 pp., £ 1,50.
Innes, C.D. - Erwin Piscato's Political Theatre. - Cambridge University Press,
London, 1972, 248 pp., £ 4,40.
Rnjak, Dusan - Bertolt Brecht in Jugoslavien. - Elwert, Marburg, 1972, 102 pp.,
85 afb., DM. 28,-.
Simonov, Ruben - Stanislavsky's protégé: Eugene Vakhtangov. - Drama Books,
New York, 1969, 243 pp., $ 6,95.
25 jaar Haagse Comedie. - Nijgh & van Ditmar, Den Haag, 1972, 142 pp., f
10,-.

Karl Bachler
Gemalte Theatervorhänge in Deutschland und Österreich
Bruckmann, München, 1972, 171 pp., 76 afb., DM. 35,-.
Het gordijn (voor-, tussen- en coulissevariant) kenden de Grieken al. Beschilderd
wordt het pas sedert de vroeg-Renaissance, aanvankelijk atmosferisch vooruitlopend
op de ruimtelijke conventie van het drama, daarna autonoom de illusionistische
mentaliteit van het baroktheater oproepend en sterk allegorisch. Wetenschappelijk
wordt hier zowel de theatertechnische functie als de kunsthistorische kwaliteit van
dit element beschreven. Sedert de oorlog hebben zich zo bekende figuren als Dali,
Chagall, Kokoschka en Picasso met het gordijn (nog steeds allegorisch)
beziggehouden, maar de anti-illusionistische instelling van het theater heeft aan deze
eeuwenoude traditie in wezen een einde gemaakt. Deze studie houdt dit minuscule
maar vitale wezensonderdeel van de theaterontwikkeling vertederd voor het nageslacht
vast.
C. Tindemans

William Shakespeare Verzameld Werk. Blijspelen (II)
Vertaald door Willy Courteaux
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Utrecht, 1971, 936 pp., BF.
570.
Met dit 4e deel is W. Courteaux' levenswerk (de vertaling van de hele Shakespeare)
af. Filologisch is het resultaat verblijdend: de exactheid van de tekst, de deskundige
inleidingen, de betrouwbaarheid van de betekenis- en klankinterpretatie. Deze
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Shakespeare is een monument in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Maar het
idioom is niet altijd hedendaags genoeg. En ik vrees nog steeds dat deze teksten als
grondslagen van eigentijdse voorstellingen anders gebekt moeten worden, wil niet
op de meest onverwachte plaatsen een effect ontstaan dat Shakespeare van ons
verwijdert of de voorstelling ondermijnt. Hoe dan ook, hier ligt een tekstbasis ter
beschikking die door het handwerk van de dramaturgen naar het theatergezelschap
toe geschaafd kan worden. Dit verschijnsel is niet uniek voor Shakespeare; wel uniek
is de imponerende helderheid waarmee dit werkinstrument in staat is Shakespeare
voor onze generatie (en een tijd nadien) beschikbaar te houden.
C. Tindemans

Alfred Brust
Dramen 1917-1924 herausgegeben von Horst Denkler
Wilhelm Fink, München, 1971, 318 pp., DM. 48,-.
Nu de grote tenoren van het expressionisme zowat allen hun min of meer definitieve
teksteditie hebben gekregen, is de beurt van de kleintjes aangebroken. H. Denkler,
die de binnen- en buitenkant van deze stroming als geen tweede beheerst, editeert
A. Brust (1891-1934) zonder meer voorbeeldig: een voortreffelijk filologisch
instrument. Wat doen we echter met het literaire beeld van deze auteur, van wie het
proza wellicht iets meer reliëf heeft bewaard? Vergelijkingen met P. Claudel of E.
Barlach, literairhistorisch wel eens geprobeerd, gaan m.i. niet op. De nieuwe Mens,
dat fantasmagorische blikpunt van het expressionisme, straalt ook hier wel uit op,
maar de expressionistische extase resulteert hier alleen in erotische chromo's.
C. Tindemans

Wolfgang F. Michael
Das deutsche Drama des Mittelalters
(Grundriss der germanischen Philologie, Bd 20), W. de Gruyter, Berlin,
1971, 304 pp., DM. 96,-.
S. bevestigt in dit basisboek de stellingen die hij in Frühformen der deutschen Bühne
(1963) i.v.m. het theater heeft opgesteld, thans i.v.m. het drama. Niet geneigd elke
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gedialogeerde tekst een drama te noemen, hanteert hij het begrip ‘episch’ (b.v. i.v.m.
het karakter van het ‘mis’-ritueel). Dat hangt samen met zijn fundament van het
geestelijke drama: de tragiek van Christus documentair navertellen en er de blijde
boodschap bij aansluiten. Realisme en komiek acht S. daarom decoratief en niet
wezenlijk. Evenmin verwijst hij naar oertijden (folkloristische riten voor
vastenavondspelen of kultische spelen voor het geestelijke drama). Het middeleeuwse
drama is niet ontstaan in een taai groeiproces, het is in één daad geschapen (Regularis
Concordia). Ook de evolutie van het passiespel verklaart hij uit de invloed van
gewijzigde religieuze tijdsopvattingen (12e eeuw). Veel nadruk legt hij op het
vaganten-aandeel, dat de liturgische traditie versoepelt, de mogelijkheid tot autonome
creatie doet ontstaan, uiteraard in de volkstaal. Als het vanzelfsprekende geloof in
God ophoudt, ontstaat de dogmatische didactische lering. Ook het wereldlijke drama
vertoont geen eenheidsstructuur met regionale variaties; het humanistendrama wordt
(zelfs als leesdrama) voor het theater geschreven en is zo geïndividualiseerd, dat het
moderne drama mogelijk wordt. Relativerend, zelden speculatief of hypothetisch,
zelfs zijn regelrechte onwetendheid bekennend, is dit oncerebrale geleerdenwerk een
prettig geheel, dat structureel stevig staat in een reeks die de evalueerbare situatie
van een wetenschap in kaart tracht te brengen.
C. Tindemans

Friedrich Dieckmann
Karl von Appens Bühnenbilder am Berliner Ensemble. Szenenbilder,
Figurinen, Entwürfe und Szenenphotos zu achtzehn Aufführungen
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1971, 406 pp., 700 Abb., MDN. 140,-.
Met een voortreffelijke werk- en stijlanalyse, een reeks eigen verklaringen van de
kunstenaar en 106 kleur- en 594 zwartwitontwerpen, brengt dit boek een imponerende
documentaire van een decorontwerper die meer is geweest dan een medewerker van
B. Brecht en deze evenveel eigen ideeën aan de hand heeft gedaan. Uit de wat wazige
einde-Jugendstil-tijd overgewaaid naar een sec nieuwzakelijk willen, blijkt hij zich
te specialiseren in volkstheatrale historiciteit, vooral in de opera. Bij het Berliner
Ensemble (1953) wordt hij de geattitreerde schetser, die een onmiskenbaar
maatschappelijke dimensie geeft aan de hem toevertrouwde teksten. Ofschoon de
auteur hem tot een socialistisch-realist uitroept, blijft alle stilistische klompigheid
die daarmee samengaat, bij hem weg ten voordele van heldere, concrete lineariteit,
met zin voor de satirische toets, met een blij koloriet, met ongrimmige stevigheid in
de ideologische accenten.
C. Tindemans

Hermann Sudermann
Die Reise nach Tilsit. Prosa und Dramen
Langen Müller, München, 1971, 664 pp., DM. 19,80.
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Bij deze anthologie kun je nauwelijks spreken over jeugdsentiment, want S.
(1857-1928), destijds als koryfee van het naturalisme in verhaal en toneel gevierd,
is door de tijd onverbiddelijk veroordeeld. Zijn sociaalkritisch realisme,
heimatschildering niet zonder consequenties voor de Duitse literaire toekomst (Frau
Sorge, 1887; Jolanthes Hochzeit, 1892; Litauische Geschichten, 1917) is duidelijk
doordeweekse heimweevertelkunst geworden. Zijn dramatiek (Das Ewig-Männliche,
1896; Johannisfeuer, 1900) toont geen geladen drift maar literaire mode. K.L. Tank,
die eerbiedig vaarwel wuift, schrijft een voorbeeldig afstandsessay waarin zowel de
relatieve historische waarde als de intrinsiek-ahteraire bestendigheid elkaar keurig
in evenwicht houden.
C. Tindemans

Jarka Burian
The Scenography of Josef Svoboda
Wesleyan UP, Middletown, 1971, 202 pp., $ 25.
Niet zomaar een luchthartig portret, maar een oprechte poging om achter de impulsen
en argumenten te komen die de Tsjech J. Svoboda (geb. 1920) gemaakt hebben tot
de meest geëerde scenograaf ter wereld. Biografisch stelt S. de driedubbele basis op:
de meubelmaker (detailafwerking en functionaliteit), de architect (de functie van het
ideele concept via de problematiek van het volume en de massa, de assen en de
vlakken), de theatermaker (het fragment van de totaliteit, de functie van het
kunstgebeuren als proces). De inventaris, gedemonstreerd in 196 foto's, legt uiteraard
de nadruk op de naamkaartjes van deze kunstenaar (Laterna Magika en Polyekran
voor Expo Brussel '58; Diapolyekran voor Expo Montréal 1967), maar onthult
geleidelijk ook de constanten in de ontwikkeling. Zo wordt de
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funktie duidelijk van de achtereenvolgende technische stadia: de heerschappij van
het licht die zich optilt tot systematische projectie van kleurruimte, de kinetische
belichting uitwerkt, de spiegeltechniek integreert en tenslotte uitmondt in de huidige
fase van de scenografische collage.
C. Tindemans

Henry J. Schmidt
Satire, Caricature and Perspectivism in the Works of Georg Büchner
(Stanford Studies in Germanics and Slavonics Vol. VIII), Mouton, The
Hague, 1970, 119 pp., f 21,-.
S. weet in Büchner verrassende nieuwe aspecten bloot te leggen. Zijn aandacht is
gevestigd op de tweederangsfiguren in Dantons Tod, Leonce und Lena en Woyzeck,
doorgaans opgevat als satirische gedrochten, d.w.z. als maatschappijkritische
projecties, veel minder als dramaturgische substanties. S. weegt de termen satire,
karikatuur en groteske tegen elkaar af, past ze toe op Büchners mensen en onderscheidt
een dubbel perspectief: een enkelvoudig en een veelvoudig. In het enkelvoudige
blijkt de satire slechts zijdelings aanwezig en groeien de momenten uit tot groteske
reflecties: een vertekend beeld van de conflicten van de centrale figuren. In het
veelvoudige staat de techniek van de marionet voorop, waarbij vele autokritische
elementen vrijkomen. Satire blijkt uiteindelijk niet het temperamentvolle willen van
G. Büchner te zijn geweest.
C. Tindemans

Ronald Peacock
Goethe's Major Plays
Manchester UP, 19703, 236 pp., £ 1,56.
Als klassieke studie in de Angelsaksische germanistiek is deze herdruk volkomen
verantwoord, zij het dan ook dat het Goetheonderzoek sedert de eerste publikatie
van dit werk (1959) niet stil heeft gelegen. S. borstelt de grove maar fundamentele
structuren van Goethes wereldbeeld en de daarbij aansluitende dramaturgische code.
Het is zijn stelling dat Goethe geen talent heeft bezeten voor het politieke drama en
evenmin voor het drama van de hartstochten. Daartegenover staan tijdsgebonden
gegevens: de zin voor het ‘spektakel’ en de inbreng van ‘romantische’ lyriek. S. ziet
Goethes belang in de dramaturgie van het proces (de crisis) van het nijpend inzicht,
enerzijds rivaliseren de particuliere idealen van de natuurlijke onschuld en die van
de vrijheid die vervulling zoekt, anderzijds primeren de maatschappelijke waarden
van beschaving en orde. Het dilemma van deze twee polen bepaalt de dramaturgische
eigen structuur. Aangezien deze polariteit telkens varieert, is Goethes dramatische
opvatting nergens dezelfde.
C. Tindemans
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Samuel Selden
Theatre Double Game
The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1969, 123 pp., $ 6,-.
Wat dit boek een gezonde basis verschaft, is zijn uitgangspunt: de toeschouwer. Als
S. stelt dat de interrelatie tussen acteur en kijker het motorisch moment van elk
theatergebeuren uitmaakt, dan voel ik me gelukkig. Maar zijn uiteenzetting is helaas
een volkomen irrationele demonstratie; als hij de toeschouwer achtereenvolgens de
vreemde categorieën van opwinding, inzicht, bevrediging en verantwoordelijkheid
toeschrijft, dan wordt daarmee het fundamentele proces nergens ook maar enigszins
verduidelijkt.
C. Tindemans

Michel Lioure
L'esthétique dramatique de Paul Claudel
Armand Colin, Paris, 1971, 674 pp., FF. 75,-.
Dit omvangrijke boek is een overgedetailleerde, uitputtende inventaris van alle
elementen die in de langdurige ontwikkeling van P. Claudel als dramatisch auteur
een rol kunnen hebben gespeeld. Als demonstratie van wetenschappelijke acribie is
het dan ook een model. Tegelijk is het oersaai, een akelige natekening van bekende,
zij het elders verspreid liggende documenten en analyses. Het hart van deze studie
is echter het derde deel, dat een analyse geeft van de dramatisch-dramaturgische
evolutie van P.C, waarin de diverse etappes (van chaos tot cohesie) overtuigend
gepresenteerd worden als noodzakeUjke consequenties van P.C.'s wereldbeeld. De
combinatie van literaire studie met theatrale fundering maakt mede een van de
aantrekkelijke aspecten uit van dit ongetwijfeld ook voor de Europese dramaturgie
(het parallellisme met Brecht b.v. wordt evident) belangrijke werk.
C. Tindemans
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Kunst
Adriani, Götz - Franz Erhard Walther. - DuMont, Köln, 1972, 281 pp., DM.20,-.
Apollonio, Umbro - Der Futurismus. - DuMont, Köln, 1972, 256 pp., geïll.,
DM. 17,50.
Arnheim, Rudolf - Anschauliches Denken. - DuMont, Köln, 1972, 322 pp., DM.
24,-.
Dieterich, Anton - Goya. Visionen einer Nacht. - DuMont, Köln, 1972, 35 pp.,
96 pl., DM. 16,80.
Hoffmann, Klaus - Kunst-im-Kopf. - DuMont, Köln, 1972, 200 pp., geïll, DM.
19,80.
Hofmann, Werner - Von der Nachahmung zur Wirklichkeit. - DuMont, Köln,
1972, 198 pp., DM. 17,50.
Holz, Hans Heinz - Vom Kunstwerk zur Ware. - Luchterhand, Neuwied, 1972,
260 pp..
Kursbuch 27. Planen, bauen, wohnen. - Wagenbach, Berlin, 1972, 189 pp..
Maenz, Paul, hrsg. - Art & Language. - DuMont, Köln, 1972, 344 pp., DM.
28,-.
Petzet, Heinrich Wiegand - Heinrich Vogeler. - DuMont, Köln, 1972, 252 pp.,
DM. 19,80.
Ragon, Michel - Histoire mondiale de l'architecture et de l'urbanisme modernes.
Tome 2. Pratiques et méthode 1911-1971. Casterman, Tournai, 1972, 469 pp., geïll., BF. 890.
Schneider, Pierre - Riopelle. - Maeght, Paris, 1972, 175 pp., geïll.
Seuphor, Michel - L'art abstrait 1918-1938. - Maeght, Paris, 1972, 240 pp.,
geïll..
Thomas, Karin - Kunst-Praxis heute. - DuMont, Köln, 1972, 256 pp., DM. 24,-.
Thomas, Karin - Bis heute. - DuMont, Köln, 1972, 400 pp., DM. 19,80.

Hans Giffhorn
Kritik der Kunstpädagogik
DuMont Aktuell, Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1972, 195 pp.,
DM. 16,80.
In een tijd waarin voor een ‘schoolloze samenleving’ wordt gepleit, is kritiek op de
naïeve kunstpedagogiek niet enkel vanzelfsprekend, maar ook broodnodig. Hans
Giffhorn doet in zijn boek een verdienstelijke poging om enkele begrippen op te
helderen en ‘de maatschappelijke functie van een schoolvak’ in het licht te stellen.
Hij wil niet, zoals hij zelf noteert, voorschrijven wat een leraar morgen in de klas
moet doen, maar wel laten zien hoezeer ook de kunst een ‘politieke machtsfactor’ is
die de leraar, bewust of onbewust, in een of andere richting hanteert. Het boek is niet
enkel voor kunstpedagogen belangrijk, maar ook onmisbaar voor allen die zich met
cultureel werk bemoeien.
G. Bekaert
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Jean-Jacques Raspaud en Jean-Pierre Voyer
L'Internationale Situationniste Protagonistes, Chronologie, Bibliographie
Editions Champ Libre, Paris, 1972, 168 pp..
Wie meer informatie van dit werkje verwacht over de situationistische beweging,
zal die hier tevergeefs zoeken. Bedoeld als naslagwerk voor de ingewijden, zal de
leek er weinig of niets aan hebben.
Eric De Kuyper

Miscellanea
Andere agenda, de -. Van Gennep, Amsterdam, 1972/1973, f 3,50.
Bosmans, Phil - Menslief ik hou van je! - Lannoo, Tielt, 1972, 112 pp., BF. 148.
Bussel, Wim van - Elektronische orgels. - (Prisma), Spectrum, Utrecht /
Antwerpen, 1972, 207 pp., f 4,50, BF. 73.
Dans les rues de Paris dans le temps des fiacres. - Ed. du Chène, Paris, 1971,
184 pp..
Defoe, Daniel - Die späteren Fahrten des Robinson Crusoe. - Verlag Neues
Leben, Berlin, 1972, 295 pp., M. 12,50.
Delagrange, L. - Mee met wiskunde. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1972, 92 pp., BF. 120.
Donner, J.H., Dagboek van een tweekamp. De match Spasski - Fischer. Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 185 pp., f 5,50, BF. 90.
Florquin, Joos - Ten huize van... 8. - Davidsfonds, Leuven, 1972, 391 pp., geïll.,
BF. 90.
Grote Nederlandse Larousse encyclopedie. Deel 3. Arbi - Barol. - Heideland,
Hasselt, 1972, 716 pp., geïll., BF. 1095.
Kierkegaard, Ole Lund - Lutje Giel. - Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1972,
93 pp., ill., f 6,90.
Leclercq, Jacques - Documents autobiographiques. - Casterman, Tournai, 1972,
174 pp., BF. 160.
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Lek, Bram van der - Het milieuboekje. - Van Gennep, Amsterdam, 1972, 109
pp., f 4,50.
Martens, A. - Nieuwe gids voor school en beroep. - De Toorts, Haarlem, 1972,
400 pp., f 19,50.
Paap, Wouter - Muziek leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen. Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1972, 112 pp., f 8,50.
Polak, Fred - De Contra-club van Rome. - Elsevier, Brussel, 1972, 152 pp., BF.
115.
Romer, A.S. - De gewervelde dieren. - (Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1972, 384 en 347 pp., 2 dln., f 16,-, BF. 261.
Schenk, Dra. M.G. - Prins Claus. - De Boekerij, Baarn, 1972, 290 pp., ill., f
24,50.
Schnellenmeier, Heinz - Besiegte Dämonen. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1972, 168 pp., M. 3,60.
Schubert, Dieter - Sabine. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1972, 149 pp., M.
4,20.
Visscher, H.A. - Lexcion voor fysische geografie. - (Aula), Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1972, 239 pp., f 7,50, BF. 123.
Walther, Joachim - Zwischen Zwei Nächten. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1972, 208 pp., M. 5,20.
Winaver, Diana - Vie sexuelle et risque vénérien. - Casterman, Tournai, 1972,
164 pp., BF. 90.

Herbert Dieckmann
Diderot und die Aufklärung. Aufsätze zur europäischen Literatur des 18.Jhts
J.B. Metzler, Stuttgart, 1972, 272 pp., DM. 39,-.
S., uit de internationale tijdschriften aan alle vakgenoten bekend, bundelt thans zijn
verspreide opstellen tot een knappe samenhangende idee. De historische opvattingen
van de Europese Verlichting verzamelend, achterhaalt hij de thema's en structuren,
daarbij herhaaldelijk afwijkend van de conventionele visie. Deze begripsgeschiedenis
leidt niet alleen tot een synthetische concentratie van het centrale intellectuele moment,
maar tevens tot een voorbeeldige afgrenzing van verwante periodebegrippen als b.v.
het Rokoko. In het tweede deel spitst S. zich toe op Diderot. Vooral de karakteranalyse
van Diderot, opgebouwd uit zijn stijl, thematiek, denkwijze en intellectuele techniek,
is overtuigend. Een onmisbare bijdrage tot het gelukkig weer op gang gebrachte
onderzoek van een periode die literair, wetenschappelijk, filosofisch en mentaal in
sterke mate het heden is blijven bepalen.
C. Tindemans

Paul Kavanagh
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In alle rust
(Prisma), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 160 pp., f 3,-, BF. 49.
Een boekje dat meer belooft dan het biedt. Twee kerels, waarvan er een bij de geheime
dienst werkt en de ander daarnaar heeft gesolliciteerd, weten zich met veel
geheimzinnigdoenerij en ten koste van ettelijke mensenlevens meester te maken van
een wapentransport, dat zij voor goed geld aan 'n Arabier verkopen. Een goedkoop
misdaadverhaaltje, dat alleen maar lachwekkend wordt door de wijze waarop de
ik-figuur op het laatst zijn rotgenoot om zeep helpt, hem zijn aandeel in de buit in
zee achternasmijt, het schip van de Arabieren in de lucht laat vliegen en zich dan
weer - veilig met zijn eigen miljoen! - op een eenzaam eilandje terugtrekt. Een ethisch
doekje voor het bloeden. Goed voor de prullemand.
Hans Hermans

Marianne Kesting
Auf der Suche nach der Realität. Kritische Schriften zur modernen Literatur
Piper, München, 1972, 292 pp., DM. 19,80.
Wat S. in week- en maandblad sedert haar laatste bundel heeft gepubliceerd, is hier
gebundeld. Zij slaagt erin uit het chronologisch zo verschillende aanbod (van
Baudelaire en Flaubert tot Char en Butor, van Melville tot Donleavy) een
eenheidsgebeuren te maken. Heeft zij de goede boeken gelezen of heeft zij haar eigen
ideeën bevestigd gevonden resp. haar voorkeur opgezocht? Haar bestendige aandacht
voor theoretische fundering (met Mallarmé als kroongetuige) beklemtoont de
scheiding tussen intellectualiteit en bourgeoisie, de aanloop tot de autonomie en
kritische functie van literatuur en drama. Zij vat de auteur (in literatuur en in drama)
principieel op als een maatschappelijk wezen en subject in onze tijd, ‘vielleicht ihr
letztes’.
C. Tindemans
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binnenkant achterplat

Personalia
Henry M.V. Buntinx, geboren 1930. Studeerde politieke en diplomatieke
wetenschappen. Graduate van het Center for Strategic Studies van de Georgtown
University Washington. Was lange tijd politiek correspondent in Groot-Brittannië,
Engelssprekend Afrika en Bonn. Thans correspondent voor verschillende Duitse,
Engelse en Franse bladen. Adres: Martelarenlaan 1, 3500-Hasselt.
Dr. L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op ‘Ungarn und der Anschluss’. Is thans
verbonden aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg. Adres: Hogeschoollaan 225,
Tilburg.
Peter M.C. Davies, lecturer in biologie aan de Universiteit van Nottingham; speciaal
geïnteresseerd in interdisciplinaire studies. Adres: redactie.
Drs. Geert Verschuuren S.J., geboren 1945. Studeerde 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.
Guy de Maertelaere, geboren 1943. Licentiaat staatswetenschappen Gent
(verhandeling over Barry Goldwater). Was redacteur bij ‘Het Laatste Nieuws’.
Vertegenwoordiger voor België van de ‘Society for Individual Freedom’. Adres:
Drongensteenweg 230, 9000-Gent.
Dr. Joan Hemels, geboren 1944. Studeerde geschiedenis en publicistiek aan de
Universiteit te Nijmegen. Promoveerde in 1969 op ‘De Nederlandse pers voor en na
de afschaffing van het dagbladzegel in 1869’. Sinds 1966 is hij als wetenschappelijk
medewerker verbonden aan de Nijmeegse universiteit, waarvan de laatste drie jaar
aan het Instituut voor Massacommunicatie. Hij is o.m. redacteur van ‘De Bazuin’.
Adres: Kroonsingel 23, Malden.
P.J. Begheyn S.J., geboren 1944, studeert theologie, bereidt een scriptie voor over
de Nederlandse kerkprovincie in buitenlandse publikaties 1963-1972. Publiceerde
een twintigtal artikelen over de geschiedenis van kerk en vroomheid in Nederland
in de vijftiende en zestiende eeuw. Adres: Vondelstraat 23, Amsterdam.
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 dagbladwetenschappen
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.
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Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de Rechten. 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. 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 (regionaliserende
methoden). Redacteur bij het Geografisch Tijdschrift. Publiceerde De Volksrepubliek
China (1971) en voorts verschillende artikelen in Streven en Geografisch Tijdschrift.
Adres: Tangostraat 66, Nijmegen.
M. De Tollenaere S.J., geboren 1914. Doctor in de wijsbegeerte, professor aan het
Centrum voor Kerkelijke Studies, Leuven. Publiceerde o.m. ‘Lichaam en wereld’
(1967) en in ‘Streven’ (juni 1965 en oktober 1966) over Teilhard de Chardin. Adres:
Waverse baan 220, 3030-Heverlee.
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 lot 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.
C.J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar.
Adres: redactie.
Dirk Lauwaert, geboren 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 televisieprogramma ‘Kort Geknipt’. Adres: Dekenstraat 83,
3000-Leuven.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1973, nummer 4]
[Inhoud]
Met Brazilië gaat het goed, p. 315
Brazilië heeft op 7 september 1972 de 150e verjaardag van zijn onafhankelijkheid
gevierd. In Brazilië wordt vandaag gefolterd en woedt een ‘Eskadron van de dood’.
Dat is een onverdraaglijke realiteit. Maar het is niet het enige wat hier gebeurt.
Brazilië werkt verschrikkelijk hard en met opzienbarend succes aan zijn economische
ontwikkeling en staat tegelijkertijd voor enorme problemen. Het artikel geeft een
analyse van beide.

De eerste ambtstermijn van Nixon, p. 326
In ons land is het aantal niet gering van hen die niet zo erg gelukkig zijn met de
herbenoeming van Nixon als president van de Verenigde Staten. In dit artikel laat
de auteur zien wat Nixon in zijn eerste ambtsperiode heeft gepresteerd, vooral op
het gebied van de buitenlandse politiek. Zijn mening is dan ook, dat de Verenigde
Staten eigenlijk geen redelijk alternatief hadden bij de verkiezing.

Wie ben je en waarom?, p. 333
De vraag of intelligentie geërfd wordt dan wel door het milieu bepaald, is onlangs
weer aan de orde gesteld. Dat is maar één van de vele vragen die rijzen wanneer
biologen zich gaan bezighouden met aanleg en gedrag van de homo sapiens en de
verschillen die klaarblijkelijk bestaan tussen individuen en populaties van de
menselijke soort. Hetzelfde probleem dat de auteur verleden maand al heeft behandeld,
komt ook hier weer ter sprake: de verhouding tussen ‘nature’ en ‘nurture’, biologie
en cultuur, erfelijkheid en milieu, instinct en leren.

Langer leven, zinvol of onzinnig?, p. 344
Biologisch-medisch onderzoek naar de oorzaken van veroudering heeft als doelstelling
leven aan de jaren toe te voegen en niet zozeer jaren aan het leven. De realisatie van
dit streven is sterk afhankelijk van onze kennis van het ingewikkelde meet- en
regelmechanisme dat verantwoordelijk is voor de biologische verouderingsprocessen.
Verder kan de cruciale vraag gesteld worden: hoe oud kan of hoe oud wil de mens
in de toekomst worden?
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Beeld-spraak VIII, p. 349
‘Cinema in Amerika’ zou de titel kunnen zijn van deze Beeld-spraak VIII. Maar dat
zou dan toch weer misleidend zijn. Het gaat over een Canadese landschapsfilm, over
films van Hitchcock, over een tv-optreden van Margaret Mead ook. Telkens gaat het
over landschap en leefmilieu en hoe die in beelden ervaren worden, in woorden ter
sprake kunnen worden gebracht: beeld-spraak.

Ezra Pound, p. 355
Ezra Pound, de grote Amerikaanse dichter en taalvernieuwer, is onlangs overleden.
In vele van de naar aanleiding daarvan verschenen beschouwingen werd zijn werk
ofwel neergehaald op grond van zijn fascistische sympathieën, ofwel opgehemeld
met voorbijgaan van zijn fascisme. De auteur tracht het beeld te corrigeren in een
globale benadering.

De autoritaire persoonlijkheid en haar godsdienstige wereld, p. 362
Uit een kritische bespreking van een onderzoek naar de verhouding tussen autoritaire
persoonlijkheid en godsdienstige beleving blijkt, dat men voorzichtig moet zijn met
het trekken van conclusies. Niet alleen dient men de begrippen zo zuiver mogelijk
te omschrijven, maar ook de steekproef moet op een verantwoorde wijze worden
gedaan en verwerkt.

De macht van Europa, p. 367
De macht van Europa wordt meestal onderschat, omdat de internationale verhoudingen
thans vooral beheerst worden door de betrekkingen tussen de Verenigde Staten, de
Sovjet-Unie en China en West-Europa geen staatkundige eenheid vormt. De wereld
bevindt zich nu in een overgangsfase naar nieuwe verhoudingen. West-Europa kan,
gezien zijn potentieel en macht, invloed uitoefenen op tal van vraagstukken die
daarbij aan de orde zijn.
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Met Brazilië gaat het goed, met het volk slecht
Paul Ammann
Brazilië heeft op 7 september 1972 de 150e verjaardag van zijn onafhankelijkheid
gevierd. In Brazilië wordt vandaag gefolterd en woedt een ‘Eskadron van de dood’.
Dat is de onverdraaglijke realiteit, waar ik in de loop van dit artikel op terug moet
komen. Maar is dat alles wat er gebeurt? Brazilië werkt verschrikkelijk hard en met
sensationeel succes aan zijn economische ontwikkeling en staat tegelijkertijd voor
enorme problemen. Hieronder volgt een analyse van beide1.

Politieke stabiliteit
De ongelooflijk snelle economische opgang van Brazilië in de laatste vijf jaar is
vooral mogelijk geweest dank zij de politieke stabiliteit en de openbare rust. In
Latijns-Amerika zijn er, alleen verleden jaar al, 9 staatsgrepen geweest en 24
ontvoeringen. In Brazilië bleef het rustig. De President, Generaal Emilio Garrastazu
Medici, beschikt over grote volmachten. Steeds weer weet hij, overal in het land,
persoonlijk in te grijpen. Een half jaar geleden hebben wij dat hier in Natal zelf
meegemaakt: de hele stad herademde, toen hij de onpopulaire en schijnbaar
onaantastbare chef van het financiële gerecht afzette. In Sâo Paulo ontsloeg hij
onlangs 6 politie-ambtenaren op staande voet. In de laatste maanden heeft hij twee
keer, eerst in de meest zuidelijke staat, daarna in Pará, 4.000 km ten noorden, een
gemeenteraad naar huis gestuurd. En vooral: drie weken voor de
Onafhankelijkheidsfeesten decreteerde hij een landhervorming. Niemand anders zou
dat hier ooit gedurfd hebben: daarvoor is de macht van de grootgrondbezitters te
groot en landhervorming een te ‘socialistische’ ingreep. In Rio en Sâo Paulo liet hij,
kennelijk doelbewust, die gemeenten onder de landhervor-

1

Vorige artikelen over Brazilië in Streven: Sito van Muyden, Brazilië, hulpeloze reus en
reusachtige uitdaging, maart 1969, pp. 563-571; Peter Wiemers, ‘Braziliaans’ katholicisme,
november 1969, pp. 135-145; id., Godsdienst in een ontworteld continent, januari 1970, pp.
376-383. Cfr. ook Inca, Christenen voor het socialisme, augustus - september 1972, 5.
Brazilië, pp. 1083-1084.
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ming vallen waar de nieuwe autoweg door moet komen: speculanten hadden daar
grond gekocht tegen 150 cruzeiros per hectare en wilden die nu tegen miljoenen
cruzeiros per hectare aan de regering verkopen. Zelfs de oppositie, die anders van
de regering geen draad heel laat, prees de President voor deze moedige maatregel.
‘Brazilië exporteert niet alleen koffie en erts, maar ook orde en rust’ (Senator
Dinarte Mariz). Die ‘tranquilidade’ verklaart ook de enorme toevloed (‘um fabuloso
montante’) aan buitenlands kapitaal. Brazilië is volgens de Londense Times ‘het
Mekka van de buitenlandse investeringen’, volgens de New York Times ‘een van de
landen met de grootste economische groei ter wereld’; vertegenwoordigers van de
Wereldbank prezen ‘de opzienbarende groei van de Braziliaanse economie’.
De politieke stabiliteit die dit mogelijk heeft gemaakt, is te danken aan het leger,
dat in de voorbije 150 jaar telkens weer regeringswijzigingen heeft uitgelokt en
revoluties op gang gebracht2. De laatste had plaats op 31 maart 1964 en redde de
Staat van ‘een chaotische inflatie’. Nu, acht jaar later, is men de inflatie meester en
begint men uit te zien naar het herstel van de democratie. Volgens de oppositie is
het hoog tijd dat de bijzondere volmachten van de President worden afgeschaft; de
houding van de regeringspartij, de Arena, is het best weer te geven met de woorden
van senator Regende: ‘Iedereen, van de Arena tot de President, wenst niet beter dan
dat het land opnieuw gedemocratiseerd wordt; alleen hebben wij meer geduld dan
de oppositie’.
Geduld is in Zuid-Amerika inderdaad geen nationale deugd. Ik ben tien jaar in
Indonesië geweest en heb daar minder ongeduld gezien dan in de enkele maanden
dat ik in het Noord-Oosten van Brazilië werk. Toch zijn de politieke structuur en het
economische ontwikkelingsmodel in beide landen juist dezelfde. In Indonesië echter
- zoals in de meeste niet-communistische landen in Azië - is men zich nauwelijks
van de ondemocratische situatie bewust, terwijl in Brazilië, ten minste in het
Noord-Oosten, de bewustmakingsmethoden reeds alle lagen van de bevolking hebben
bereikt.

Industriële opgang
In tegenstelling met de Afro-Aziatische ontwikkelingslanden heeft Zuid-Amerika
slechts korte tijd te lijden gehad van het door Europa opgelegde industrieverbod.
Slechts van 1785 tot 1808 was het Brazilië strikt verboden grondstoffen industrieel
te verwerken. Indonesië daarentegen - dat wat

2

Revoluties in Brazilië verlopen bijna altijd zonder bloedvergieten en zijn iets helemaal anders
dan wat men er in Europa, met zijn Franse en Russische Revolutie, onder verstaat.
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oppervlakte, bevolkingsaantal, tropische situatie en ontzaglijke rijkdom aan
grondstoffen en landbouwmogelijkheden betreft, het best met Brazilië is te vergelijken
- kon na 350 jaar kolonisatie pas in 1945 aan industrialisering gaan denken. Maar
zelfs na zijn onafhankelijkheid werkte Brazilië nog honderd jaar lang volgens het
oude schema van een ontwikkelingsland: export van grondstoffen, import van
verwerkte produkten. Pas in 1930 werd het gedwongen zelf te gaan produceren:
vanwege de economische crisis en daarna de Wereldoorlog kon het niet meer alles
importeren wat het nodig had. Tussen 1930 en 1950 werd een sterke industrie
opgebouwd. Toch moet ook Murilo Melo, de auteur van de bestseller Het Braziliaanse
Wonder, toegeven: in vergelijking met de Verenigde Staten, die even groot en bijna
even oud zijn als Brazilië, ‘hebben wij in die tijd weinig tot stand gebracht. ... Nu
echter beginnen we... Brazilië heeft haast... Wij hebben de fascinerende en uitdagende
roeping, aan de wereld te laten zien dat wij in staat zijn, een moderne, progressieve
maatschappij op te bouwen’.
De cijfers van de laatste jaren bewijzen dat Brazilië op industrieel gebied die
roeping heeft weten waar te maken. In de eerste vier maanden van 1972 heeft het
voor meer dan 1 miljard dollar geëxporteerd, een stijging van 41,74% tegenover
dezelfde periode in 1971. Dat is de grootste groei van alle landen ter wereld. De
export van verwerkte produkten is zelfs met 57,89% gestegen. Brazilië hoort voortaan
definitief tot de geïndustrialiseerde landen.
Begin 1972 heeft Brazilië voor 26 miljoen dollar auto's geëxporteerd, een stijging
van 440%! In de V.S. liep de verkoop van Volkswagens in de eerste helft van 1972
met 22% terug, de verkoop van Volkswagen do Brasil steeg met 23,3%. De
goedkoopste Braziliaanse kever kost meer dan 120.000 BF. of f 8500,-, maar er
werden er meer dan 1 miljoen verkocht. Geen wonder dat Volkswagen Wolfsburg
de leider van Volkswagen do Brasil naar Duitsland heeft geroepen om de leiding
van de moederonderneming op zich te nemen. Ook de andere Braziliaanse
autofabrieken (o.m. Ford, Dodge, Chevrolet, Mercedes Vrachtwagens) werken goed.
Ze hebben de Japanners en Italianen (voor wie Argentinië te onzeker is geworden)
naar Brazilië gelokt. Tegen 1974 zal Brazilië jaarlijks 1 miljoen auto's produceren.
De auto-industrie is voor een ontwikkelingsbeleid in zoverre interessant, dat zij tot
de zgn. ‘industrialiserende industrieën’ behoort. Sommige sectoren van de
nevenindustrie hebben hun produktie van 1969 tot 1971 met 35% verhoogd en 220%
meer winst gemaakt!
Op de tweede plaats in de export van verwerkte produkten komt de koffie; verder
mechanische instrumenten en apparaten, vlees in blik, textiel en werktuigmachines:
een voortreffelijke verscheidenheid van produkten dus. De volgende stap wordt het
streven naar een grotere verscheidenheid van
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buitenlandse markten. Er zijn al banken opgericht in Tokio, New York, Parijs en
Lissabon, om de import van Braziliaanse waren in die landen te bevorderen.
Deze ontwikkeling is des te merkwaardiger, dat geen enkele westerse economist
ze heeft voorzien. Vooral de fameuze futuroloog Hermann Kahn van Het Jaar 2000
heeft zich geweldig vergist: wat Brazilië volgens zijn voorspellingen pas over dertig
jaar zou bereiken, zal het in vier jaar al hebben gerealiseerd. Maar ook Braziliaanse
deskundigen hebben dit niet voorzien. Bresser Pereira, een specialist in de Braziliaanse
economie, directeur van de grootste supermarkt van Latijns-Amerika en auteur van
verschillende boeken, heeft zijn in 1968 verschenen boek, Ontwikkeling en crisis in
Brazilië, al twee keer moeten herzien, omdat hij in zijn conclusies ‘excessivamente
pessimista’ was geweest.

Infrastructuur
Enkele jaren geleden had je, om van de ene hoofdstad van het Noord-Oosten naar
de andere te reizen - Recife, Joâo Pessoa, Natal, Fortaleza - ruim een week nodig;
nu doe je er, in comfortabele bussen en spotgoedkoop, één dag over. Waar het om
de uitbouw van zijn wegennet gaat, schijnt Brazilië voor geen offer terug te schrikken.
Op de schitterende wegen tussen Natal en Fortaleza heb ik tijdens een rit van 2.000
km eens geteld hoeveel tegenliggers we ontmoetten: slechts 120, 6 om de 100 km.
Er zal wel geen land ter wereld zijn dat voor zo weinig auto's zo'n fantastisch wegennet
bouwt. Het koenste project is de Transamazonica, die over een lengte van 5.500 km
door het dichte, 20 tot 60 m hoge oerwoud leidt en Brazilië met Peru en zo de
Transandina met de Transamericana moet verbinden. Oorspronkelijk wilde men daar
tienduizend werklozen uit het Noord-Oosten voor inzetten, maar noodgedwongen
heeft men de menselijke arbeidskrachten moeten vervangen door
wegenbouwmachines. Het werk moet immers heel snel opschieten: er kan alleen
gewerkt worden als het niet regent - dat is in deze streek slechts een tiental dagen
per maand - en het gerooide stuk moet direct stevig gefundeerd worden, anders spoelt
de tropenregen alles weer weg. Bovendien zijn machines immuun voor het nog veel
zwaarder probleem van de eenzaamheid en de malaria! Ondanks die moeilijkheden
zijn, in de recordtijd van acht maanden, al meer dan 2.000 km oerwoud gerooid. Op
Onafhankelijkheidsdag is het eerste stuk - 1250 km - ingewijd; de overige 4.000 km
zullen op 7 september 1973 klaar zijn. Ook op het gebied van elektrificering en
communicatiemiddelen gaat de ontwikkeling met reuzeschreden vooruit. De bouw
van de krachtcentrale Paulo Alfonso heeft het Noord-Oosten systematisch ontsloten,
dorp na
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dorp wordt van elektriciteit voorzien. Natal bijvoorbeeld, de hoofdstad van de kleine
en heel arme staat Rio Grande do Norte, is op het ogenblik de best verlichte stad van
het Noord-Oosten. Hetzelfde geldt voor de telecommunicatie. Volgens de Diario de
Natal had de stad ‘de slechtste telefoon ter wereld’. In een recordtijd zijn er 4.000
nieuwe abonnees bij gekomen; de aansluiting van een apparaat vraagt nauwelijks
twee uur. In tegenstelling met het wegentransport zijn de elektriciteits- en
watervoorziening en de telefoonverbindingen echter zeer duur, zo duur als in Europa,
vijf keer zo duur als in Indonesië.

Technische vorming
Nadat de jezuïeten in twee eeuwen een voortreffelijk schoolsysteem hadden
opgebouwd, stortte dit helemaal in elkaar toen zij in 1759 werden verdreven. Toen
Brazilië in 1822 onafhankelijk werd, waren er geen deskundigen om een schoolwezen
te ontwerpen. In het midden van de 19e eeuw probeerde de Staat voor het eerst
ambachtsscholen op te richten, echter zonder succes. In 1911 probeerde men het
opnieuw; ditmaal lukte het al enigszins. Maar pas na de revolutie van 1964 werd de
technische vorming grondig aangepakt. Tussen 1966 en 1970 heeft de regering een
net van meer dan twintig technische hogescholen in de hoofdsteden van de staten
opgericht en uitgerust met een weergaloze generositeit. Ik heb die hogescholen
vergeleken met die van twaalf andere landen in Azië, Afrika en Europa. Hier in
Brazilië zijn ze het uitvoerigst gepland. Daarnaast werd een net van 220 industriële
vormingscentra opgericht, die weliswaar kleiner zijn, maar even goed zijn uitgerust;
zij voorzien in de bijscholing van mensen die al werkzaam zijn in de industrie.
Tenslotte is onlangs een heel programma opgezet om de middelbare opleiding voor
praktische beroepen (professionalizaçâo) te bevorderen. Te waarderen is vooral dat
op dit gebied geen discriminatie bestaat tussen armen en rijken en evenmin tussen
arme en rijke deelstaten. In mindere mate kan men hetzelfde zeggen van de
infrastructuur en de woningbouw. Met de industrie daarentegen is het anders gesteld.
Maar dat is al de andere kant van de medaille.

Toch ontwikkelingsland
Ondanks zijn fabelachtige economische groei maakt het voorbeeld van Brazilië de
spanning tussen ontwikkelde en onderontwikkelde landen bijzonder duidelijk. Die
spanning is binnen Brazilië zelf waar te nemen: geïndustrialiseerd zijn alleen het
Zuiden en het Zuid-Oosten, de rest is onderontwikkeld gebleven. Het rijke Zuiden
moet dus ten opzichte van de rest van het land al die taken op zich nemen die op
wereldschaal van de rijke landen worden gevraagd: betere prijzen betalen voor de
grondstoffen uit de onderontwik-
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kelde gebieden, onbelemmerd verwerkte produkten ‘importeren’, arbeidsintensieve
industrieën helpen opbouwen, enz.. Ten opzichte van het buitenland wordt Brazilië
zelf als een ontwikkelingsland beschouwd. Het moet hard vechten om voor zijn koffie
bijvoorbeeld stabiele prijzen te bedingen, om zijn verwerkte produkten door de
tolbarrières van de rijke landen te krijgen; het bezit, zoals de meeste
ontwikkelingslanden, niet het geringste concept van een arbeidsintensieve industrie.
Een nadere analyse kan laten zien welke sociaal-economische spanningen volgen
uit dat gebrek aan evenwicht in de ontwikkeling van de verschillende regionen en
sectoren.
Maar eerst wil ik even iets zeggen over het politieke probleem dat Brazilië op het
ogenblik in de wereldpers berucht maakt: het ‘Eskadron van de dood’ en de
folteringen.

‘Overdreven ijver’ van de politie
Brazilië is immens groot: 1 miljoen km2 groter dan Australië, meer dan 15.000 km
grenzen met 10 nabuurlanden en 7.500 km kust. Dat maakt dat ook de
veiligheidsproblemen enorme afmetingen aannemen. Militaire agressie van buiten
is nauwelijks te vrezen, maar de veiligheidsdiensten hebben de handen vol met de
strijd tegen de smokkel, die vooral in het Noord-Oosten bloeit, en tegen de viskaperij
in de Braziliaanse wateren. Veel gecompliceerder echter is de handhaving van de
binnenlandse veiligheid. Bijna alle regeringen hebben ‘wetten van nationale
veiligheid’ uitgevaardigd. Wet nr. 314 van 1967 bijvoorbeeld bepaalt dat subversieve
actie en propaganda onder het militaire recht vallen. Daarbij is een preventieve
hechtenis van één maand voorzien, die verlengd kan worden. In 1968 werd die wet
nog verscherpt: ‘in gevallen van politieke misdrijven, misdrijven tegen de nationale
veiligheid en tegen de economische en sociale orde’ kan om het even wie vastgezet
worden zonder schriftelijk arrestatiebevel en zonder formele aanklacht (habeas
corpus). In 1969 werd het beroep op het Opperste Gerechtshof afgeschaft.
Met deze wetgeving in de hand slagen de militairen erin alle subversieve actie de
kop in te drukken. De gewone politie schijnt echter niet genoeg gevormd en te slecht
betaald te worden om tegen zulke buitensporige bevoegdheden opgewassen te zijn.
De excessen waartoe dit geleid heeft, hebben het land een kwalijke faam bezorgd,
waarvan het voorlopig nog niet is hersteld, al wordt de laatste tijd tegen die
wantoestand toch wel strenger opgetreden.
Over het beruchte ‘Eskadron van de dood’ citeer ik het best het Jaarboek 1972
van de Grote Delta-Larousse Encyclopedie:
‘Het Eskadron van de dood, dat door de Vereniging van Braziliaanse
Advoca-
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ten een “criminele, barbaarse en afschuwwekkende organisatie” wordt
genoemd, heeft ook in 1971 weer slachtoffers gemaakt. Haar agenten
blijven, zoals de Nationale Bisschoppenconferentie in een nota verklaarde,
“op een schandalige manier” ongestraft. Tegen het mysterieuze geweld
van dit Eskadron schijnt het gerecht geen afdoend verweer te hebben’.
Het Jaarboek maakt een raming van het aantal slachtoffers (in Rio en Guanabara
tussen 1968 en 1971 ongeveer 700) en beschrijft de brutale manier waarop ze werden
omgebracht. Tenslotte wordt vermeld dat het Ministerie van Justitie nu in de
politiedepartementen van de ledenstaten tussenbeide is gekomen om de moorden op
te klaren waarin mensen van de politie waren betrokken. Verschillende leden van de
politie werden gearresteerd en velen ontslagen.
Ook O Estado de S. Paulo - volgens de Washington Post de invloedrijkste krant
van Latijns-Amerika, volgens L'Express de grootste krant ter wereld (zondagseditie
= 330 pp.) - brengt regelmatig berichten over strafvervolgingen tegen gewezen
politieambtenaren die lid waren van deze geheimzinnige organisatie en oefent scherpe
kritiek uit op de ‘overdreven ijver’ van de politie:
‘Al acht jaar hebben wij nu een revolutionaire regering, die tot stand is
gekomen om orde op zaken te stellen in een huis dat door de economische
chaos en de gezagscrisis was verdeeld. Nu wordt het tijd dat de revolutie
ook de politie aanpakt (en ook daar orde op zaken stelt). De overheid heeft
al lang genoeg getalmd. Het is tijd dat er iets wordt gedaan’ (11.4.72).
En over de politieke gevangenen:
‘De straf van politieke gevangenen mag in geen geval de grens
overschrijden van wat redelijkerwijze rechtvaardig kan worden genoemd.
Men moet verhinderen dat de veroordeelden meer moeten lijden dan voor
het heil van de gemeenschap nodig is... De Staat kan toch geen belang
hebben bij een onmenselijke behandeling... De situatie van de politieke
gevangenen in Sâo Paulo is op het ogenblik deprimerend. Zij zitten
opgesloten samen met misdadigers van gemeen recht en worden vaak nog
slechter behandeld dan deze. Bezoek wordt hun vaak ontzegd of wordt
bemoeilijkt door het sadisme van de bewakers, die de familie aan
beledigende onderzoekingen onderwerpen en hun advocaten bedreigen en
chanteren’ (25.6.72).
De krant waagt het zelfs, op functionarissen in het militaire gerecht te wijzen:
‘Een verdere aanwijzing dat er in de machinerie van het militaire gerecht
iets niet klopt, is het grote aantal vrijspraken door het Opperste Militair
Gerechtshof, om nog te zwijgen van het aantal keren dat deze instantie
vonnissen wijzigt. Als zo vele mensen vrijgesproken worden die
maandenlang in de gevangenis hebben gezeten, vaak in omstandigheden
die publieke protesten hebben uitgelokt, dan kunnen wij dat niet anders
verklaren dan door een overdreven ijver van de militaire justitie’.

Streven. Jaargang 26

Streven. Jaargang 26

322

Verzet van de Kerk
De enige organisatie die zich openlijk tegen die wantoestanden verzet, is de Kerk.
In een toespraak tijdens het Te Deum ter gelegenheid van de
Onafhankelijkheidsfeesten herinnerden de bisschoppen aan ‘de menselijke kwaliteiten
van het Braziliaanse volk, zijn grootmoedigheid, zijn hartelijkheid, zijn
vredelievendheid’, om hun overtuiging uit te spreken dat de wantoestanden die de
laatste jaren ontstaan zijn, door een efficiëntere organisatie van de veiligheidsdiensten
spoedig weer rechtgezet kunnen worden. Als een belangrijke stap op die weg noemt
de regionale bisschoppenconferentie van de zuidelijke staten het herstel van het
habeas corpus en van het schriftelijk arrestatiebevel, zodat niemand meer willekeurig
vastgezet kan worden. Op 17 april bijvoorbeeld heeft het Militaire Gerechtshof van
Itabira paters vrijgesproken die tien maanden in de gevangenis hadden gezeten; men
wist zelfs niet meer waarom ze opgesloten waren. Zes weken later pleitte diezelfde
bisschoppenconferentie voor het herstel van het habeas corpus en voor een betere
behandeling van de politieke gevangenen. Het document baarde groot opzien en
werd door andere regionale bisschoppenconferenties overgenomen.
Steeds meer bisschoppen tekenen openlijk protest aan, ook bisschoppen die tot nu
toe niet wilden geloven dat zulke misstanden in het vreedzame Brazilië mogelijk
waren. Een bittere ervaring was het voor de als zeer conservatief bekend staande
kardinaal Scherer, toen de politie uit ‘overdreven ijver’ op 28 juli een van zijn
seminaristen doodschoot. In het radioprogramma ‘De stem van de herder’ beklaagde
de kardinaal zich erover dat uitgerekend een student van zíjn seminarie werd
doodgeschoten, terwijl hij toch al zo vaak aan priesterkandidaten die zich politiek
wilden engageren, de raad had gegeven het seminarie te verlaten. Vier weken later
gaf de politie toe dat de seminarist per vergissing was doodgeschoten, terwijl zij een
misdadiger achternazat; de seminarist zelf had men niets ten laste te leggen.
Ter gelegenheid van de Onafhankelijkheidsfeesten wilde de nationale
bisschoppenconferentie een groot document publiceren over ‘De Kerk en 150 jaar
onafhankelijkheid’. Het werd voorbereid door zes specialisten en er werd met spanning
naar uitgezien. Maar op het laatste ogenblik kwam er een korte, verzoenende
‘Boodschap aan het Volk’ voor in de plaats, die op 3 september in alle kerken werd
voorgelezen. Het document was volgens de bisschoppen nog niet rijp voor publikatie
en vereiste nog verdere grondige studie...

Sociaal-economische ongelijkheid
Brazilië's economische politiek heeft in de laatste twintig jaar hoofdzakelijk twee
ontwikkelingsmodellen gevolgd. Vóór de revolutie van 1964 gebruik-
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ten de Presidenten, vooral Kubitschek, een model dat op een gelijkmatiger
inkomensverdeling voor het hele volk en voor de verschillende regionen was gericht;
het had ook een tragere groei en een hoge inflatievoet tot gevolg. Het
ontwikkelingsmodel van de drie regeringen na de revolutie wist de inflatievoet van
92% tot 19% te herleiden en realiseerde een hoge groei, maar leidde tot een eenzijdige
inkomensverdeling.
Vele ontwikkelingslanden geven de voorkeur aan dit laatste model. Indonesië
bijvoorbeeld heeft in dezelfde periode juist dezelfde politiek gevolgd en in nog kortere
tijd een veel hogere inflatievoet tot minder dan 10% teruggebracht; maar omdat de
groei iets lager ligt, vallen de inkomensverschillen hier minder op. Beide landen
bedienen zich van de militair-technocratische methode, d.w.z. de ontwikkeling wordt
geleid van bovenaf, door de elite, de technici, de planners, die de ene onderneming
na de andere oprichten. De massa, het volk heeft aan de ontwikkeling voorlopig geen
deel. Die ondernemingen, Braziliaanse en buitenlandse, investeren natuurlijk niet
om een land tot ontwikkeling te brengen, nog veel minder om ontwikkelingshulp te
verlenen, maar om zaken te doen en winst te maken. De Minister van Financiën geeft
de voorkeur aan ondernemingen die zoveel mogelijk winst maken, zich zo dynamisch
mogelijk uitbreiden, want die zijn het die de spectaculaire groei van het land mogelijk
maken.
1. Regionale verschillen. Dit ontwikkelingsmodel veroorzaakt in het land zware
spanningen. Het duidelijkst zijn de regionale verschillen zichtbaar geworden. Het
Braziliaanse model leidt ertoe dat de reeds rijke gebieden, die toch al over bepaalde
infrastructurele voordelen beschikken, zich sneller ontwikkelen dan de
onderontwikkelde gebieden. De ondernemers investeren daar waar reeds
transportmogelijkheden, energie, telecommunicatiemiddelen enz. aanwezig zijn. De
gebieden die het meest ontwikkeling nodig hebben, blijven in de kou staan. De
regering hoopt nu dat de industrie zich vanuit het Zuiden, via Belo Horizonte, Salvador
en Recife, ook in het Noord-Oosten zal vestigen. Het volk echter, dat die plannen
niet kent, houdt die regionale ongelijkheid voor onrechtvaardigheid en verliest zijn
geduld. Jaarlijks trekken duizenden uit het Noord-Oosten naar het Zuiden (ook naar
het Noorden, naar de Amazonenjungle). In het Noord-Oosten liggen de lonen veel
lager dan in het Zuiden en het leven is er duur. Voor een college aan de universiteit
bijvoorbeeld krijg je in Natal 8 cruzeiros, voor precies hetzelfde college in het Zuiden
20 tot 40 cruzeiros. Onbegrijpelijkerwijze ligt zelfs het officiële minimumloon hier
32% lager dan in het Zuiden. De kranten uit het Zuiden gebruiken voor het
Noord-Oosten (en het Noorden) een discriminerend ‘buitenlands’ tarief, 25 tot 60%
hoger dan in het Zuiden.
2. Sectoriële ongelijkheid. De industrie is veel sneller ontwikkeld dan de
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landbouw of de openbare diensten. Het grootste deel van de Braziliaanse
landbouweconomie staat bij de landbouwmethoden in Indonesië minstens duizend
jaar achter. In Indonesië beschikt men allang over kunstmatige bewateringsinstallaties
en een sedentaire boerenstand; in Brazilië heerst nog altijd een nomadensysteem.
Resultaat: het reusachtige Noord-Oosten met zijn 1,5 miljoen km2 grond is niet in
staat zijn geringe bevolking (slechts 32 miljoen inwoners) naar behoren te voeden.
Even onderontwikkeld zijn sommige openbare diensten. Tussen 1940 en 1970 is
de kindersterfte in Sâo Paulo weliswaar met 52,8% afgenomen, een jaarlijkse
verbetering van 1,76%; tussen 1965 en 1970, dus in de periode van de industriële
opgang, nam ze echter weer met 20% toe. In Sâo Paulo beschikt slechts 39% van de
bevolking over sanitaire installaties in huis, in Pernambuco (Noord-Oosten) slechts
4%. Men heeft uitgerekend dat in Brazilië om de 4 seconden een kind sterft en dat
minder dan de helft van de Brazilianen 19 jaar oud wordt. De hoofdoorzaak:
ondervoeding. In Pernambuco zijn 85% van de kinderen ondervoed. Het inkomen
is te klein. En daarmee komen we tot het derde nadeel van dit model.
3. Inkomensconcentratie. De Minister van Financiën verklaart steeds weer dat
snelle groei onvermijdelijk een zeer eenzijdige inkomensverdeling met zich
meebrengt: 60% van de actieve bevolking in Brazilië (90% in het Noord-Oosten)
verdient minder dan 1500 BF of f 107,- per maand. Zelfs de officiële radiozender
‘De stem van Brazilië’ noemt dit een hongerloon. Erger nog: het aandeel van de
armen aan het nationaal inkomen wordt steeds kleiner, dat van de rijken steeds groter.
De President van de Wereldbank McNamara citeerde onlangs de volgende cijfers:
tussen 1960 en 1970 werd de 40% van de armste bevolking 20% armer (vermindering
van het aandeel in het nationaal inkomen), terwijl de 5% van de rijkste groep 30%
rijker werd. McNamara's conclusie: ‘Ontwikkeling mag niet worden verward met
economische groei’.
De 5% van de hoogste inkomensklasse bestaat uit de technocraten (technici,
ingenieurs, economisten, ondernemers, enz.) en de bureaucraten (hogere ambtenaren
en militairen) of, zoals Bresser Pereira ze noemt, de ‘technobureaucraten’. Zij vormen
de elite: zij plannen de economie, zij produceren en zijn (in het binnenland) de enige
consumenten van wat zij produceren. De overige 95% hebben (voorlopig) aan dit
plannings- en produktieproces geen deel, zelfs niet als consumenten. Met minder
dan 7.800 BF. of f 515,- maandloon kunnen zij zich geen auto, geen televisie, geen
koelkast veroorloven, de produkten van de industrie die dat sensationele
Wirtschaftswunder tot stand heeft gebracht! M.a.w. de technobureaucratie heeft zich
in een ontwikkelingsland een bloeiende industrie- en welvaartsstaat geschapen: een
staat in de staat.
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Werkloosheid
De Braziliaanse regering kent deze problemen natuurlijk ook. President Medici is
de eerste geweest om deze misstanden aan de kaak te stellen, toen hij in 1970 in
Recife uitriep: ‘Met Brazilië gaat het goed, maar met het volk gaat het slecht’.
Niemand betwijfelt dat de President bekommerd is om het welzijn van het hele volk.
Maar hij is afhankelijk van zijn medewerkers, die de financiële en economische
planning in handen hebben. Dezen op hun beurt zijn afhankelijk van de industriëlen
en ondernemers, die over kapitaal en produktie-ervaring beschikken. En die zijn in
het streven van de President helemaal niet geïnteresseerd. Voor wie in westerse
economische structuren denkt, heeft een volk dat over geen koopkracht, niet eens
over het bestaansminimum beschikt, gewoon geen belang. Om die reden heeft de
regering speciale regionale en sectoriële ontwikkelingsorganisaties opgericht: voor
het Noord-Oosten de beroemde SUDENE, voor het Noorden de SUDAM, voor de
landhervorming de PROTERA, enz.. Maar ook die regionale organisaties hebben
industrie nodig. Om de industrie ertoe te bewegen ook in de ontwikkelingsgebieden
te investeren, werden haar belastingvrijstellingen en allerlei andere privileges
aangeboden. Firma's uit het Zuiden stichtten filialen in de belastingoasen van het
Noord-Oosten en gingen daar op dezelfde manier produceren als in het Zuiden, nl.
kapitaalintensief. De structuur van de arbeidsmarkt ligt hier echter helemaal anders
dan in het Zuiden of in Europa, waar het tekort aan arbeidskrachten tot een zo ver
mogelijk doorgevoerde automatisering heeft geleid. In het Noord-Oosten en in de
meeste ontwikkelingslanden van de wereld zou men daarentegen, vanwege de grote
werkloosheid, zo arbeidsintensief mogelijk moeten werken. Westerse
produktiemethoden zijn daarom, vanuit dat standpunt, niet de meest aangewezene
voor ontwikkelingslanden. Uit het onderbevolkte Noord-Oosten (de
bevolkingsdichtheid is twintigmaal kleiner dan in Nederland of België) moeten
jaarlijks honderdduizenden werklozen naar het Zuiden emigreren. In Azië zijn er op
het ogenblik reeds 100 miljoen werklozen. In Indonesië is de werkloosheid, vooral
onder de gevormden, het meest explosieve probleem. Toch wordt in de meeste van
die landen steeds verder geïndustrialiseerd volgens de methoden van de westerse
technologie.
Ik heb de indruk dat hier in het Noord-Oosten de situatie hierom zoveel
dramatischer is, omdat de bevolking zich enerzijds veel meer dan in de
Afro-Aziatische landen van deze ongelijkheid bewust is, maar van de andere kant
niet op een eeuwenoude cultuur kan bogen die, zoals in Azië, steeds weer tot geduld
en solidariteit met de traditie maant. Het is daarom zeer te hopen dat het Braziliaanse
Wirtschaftswunder weldra alle regionen van het land ten goede komt en dat Brazilië
daarvoor op het begrip en de steun van zijn partners in de economische samenwerking
kan rekenen.
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De eerste ambtstermijn van president Nixon
L.L.S. Bartalits
‘Ik geloof dat er een veiliger en betere wereld zal ontstaan als wij komen
tot een sterk en gezond Amerika, West-Europa, Sovjet-Unie, China en
Japan, de een in evenwicht met de andere’.
Richard M. Nixon
Tijdens de eerste vier jaar van zijn ambtstermijn was Richard M. Nixon's buitenlandse
politiek zeer succesvol. Ondanks het feit dat Nixon, volgens Milovan Djilas, door
middel van desintegratie van het communistische kamp de koude oorlog heeft
gewonnen, zal hij in de komende vier jaar al zijn bekwaamheid nodig hebben om
verdere vooruitgang te boeken in de SALT-besprekingen en zijn land te sturen tussen
de Scylla van nationalistisch neo-isolationisme en de Charybdis van militaristische
‘Real-politik’ door.

Overgangsperiode: 1968-1972
Toen Nixon in november 1968 met een zeer kleine meerderheid tot president van de
Verenigde Staten werd gekozen, was het mode om Amerika voor te stellen als een
‘zieke reus’, een maatschappij die het geloof in zichzelf had verloren en een leidende
mogendheid die men niet meer kon vertrouwen.
Mede als gevolg van de afkondiging van de Nixon-doctrine bevond Ameeen
onbegrensd tot een meer gematigd zelfvertrouwen. Dat was wellicht het beste in de
buitenlandspolitieke oriëntatie te zien: in Vietnam was de relatieve afneming van de
Amerikaanse macht aan de dag getreden, in het teken van de Nixon-doctrine, dat
wilde zeggen een voortduren van het Amerikaanse overwicht in de wereldpolitiek,
maar minder geprofileerd en steunend op meer polen. Ten onrechte werd deze nieuwe
buitenlandse politiek door velen gekwalificeerd als een terugkeer tot de ‘Balance of
Power’-politiek, die echter noch door Nixon, noch door Kissinger werd gevolgd,
omdat zo'n beleid in deze wereld, die op het beslissende moment nog altijd bipolair
is, niet kan worden toegepast.
Met de erkenning van het ‘internationale pluralisme’ werd het Amerikaanse
buitenlandse beleid niet alleen gecompliceerder, maar ook gemakkelijker te
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verdedigen, aangezien het in zekere mate zichzelf stabiliserende
karaktereigenschappen had en daarom minder eisen stelde. Het was ongetwijfeld een
van Nixons grootste prestaties dat hij gedurende de periode 1968-1972 deze
aanpassing onder moeilijke omstandigheden voltrok zonder dat de wijzer doorsloeg
naar het uiterste van een neo-isolationisme.

Nixons verkiezingszege van 7 november 1972
Nixons successen op het gebied van de buitenlandse politiek werden door de
Amerikanen op 7 november 1972 gehonoreerd. Het resultaat was dat Nixon een
verkiezingsoverwinning behaalde met gemiddeld 62 procent van de stemmen. De
president had dus zelfs het record van Lyndon Johnson overtroffen, die in 1964 met
61 procent van de stemmen het Witte Huis veroverde. Nixon, die door de liberale
intellectuelen over het algemeen gekenschetst werd als de ‘duivelse en geslepen
machtswellusteling’ en door zijn uitdager senator McGovern als een ‘schurk en een
oplichter’, een ‘satan in de gedaante van de gemiddelde Amerikaanse burgerman’,
een ‘duivel’ die door de Democratische Revival-beweging moest worden uitgedreven,
behaalde op een na de grootste verkiezingsoverwinning uit de Amerikaanse
geschiedenis.
Nixon was bij de kiezers niet populair zoals zijn voorgangers Eisenhower en John
F. Kennedy. De president voerde zelf nauwelijks een verkiezingscampagne en hij
was bovendien in zijn redevoeringen niet inspirerend. Nixon toonde zich alleen maar
een staatsman van groot formaat die de juiste medewerkers wist te kiezen en
tegelijkertijd wist te delegeren. Bovendien kon de president zich beroepen op zijn
prestaties in zijn eerste ambtsperiode zowel op het terrein van de binnenlandse als
van de buitenlandse politiek, die zonder meer spectaculair waren.
In plaats van de continuering van de door president John F. Kennedy met zulke
idealistische motieven begonnen anti-communistische kruistocht in Zuidoost-Azië
haalde Nixon de Amerikaanse soldaten grotendeels uit Vietnam terug en reisde hij
naar Peking en Moskou om de grondslagen te leggen voor een nieuwe verhouding
tussen zijn land en de ‘geheime en monsterachtige machten die de wereld wilden
veroveren’.
Naast zijn activiteiten op het terrein van de buitenlandse politiek, die onder meer
resulteerden in de beëindiging van Amerika's missionerende taak, welke het zich
sedert de tweede wereldoorlog ten gunste van ‘democratie’ en ‘vrijheid’ had
aangemeten, slaagde Nixon erin de inflatie door drastische maatregelen van loonen prijsbeheersing te beteugelen; hij wentelde de dollarcrisis af op de schouders van
de Westeuropese landen en Japan en beschermde tenslotte de werkgelegenheid door
importheffing.

Streven. Jaargang 26

328

Machtsevenwicht tussen rivaliserende mogendheden
Nixons buitenlandse politiek, waarvan gedurende de afgelopen vier jaar alleen een
fundament werd gelegd, wordt geïnspireerd door zijn filosofie dat de enige tijd in
de wereldgeschiedenis dat men een vrij langdurige periode van vrede heeft gekend,
de jaren waren waarin er een machtsevenwicht tussen de rivaliserende grote
mogendheden bestond. Het gevaar van een oorlog ontstond eerst dan als de ene natie
oneindig machtiger werd dan de andere. In overeenstemming met zijn opvattingen
volgde president Nixon gedurende zijn eerste ambtsperiode een strategie die gericht
was op de totstandkoming van een traditioneel machtsevenwicht tussen Amerika, de
Sovjet-Unie en de Volksrepubliek China, met de bedoeling dat evenwicht te gebruiken
om dìe staat binnen de perken te houden die op een bepaald moment ‘de zichtbaar
wordende structuur van de vrede’1 dreigde te verstoren. Daarom is Nixon het
driehoeksgesprek met Peking en Moskou begonnen waardoor hij met name Amerika's
gewicht in de wereldpolitiek ten aanzien van de Sovjet-Unie heeft vergroot.
Nixons bezoek aan Peking was niet het begin doch het einde van een ontwikkeling
die een totale herwaardering van de Amerikaanse politiek in Azië tot gevolg had. In
het kader van deze herwaardering van de Amerikaanse Aziëpolitiek liet Washington
al zijn dogma's en vooroordelen, die Democratische en Republikeinse regeringen
van 1945 tot en met 1969 hadden gehuldigd, vallen. De kern van deze nieuwe politiek
was dat de Volksrepubliek China niet meer werd gezien als een militaire bedreiging
van de Verenigde Staten noch van zijn Zuidoostaziatische bondgenoten. Tevens werd
in Amerikaanse politieke kringen toegegeven dat men ten onrechte in de
Volksrepubliek China gedurende twintig jaar een aartsdemon en ‘master mind’ achter
elke poging tot sociale omwenteling respectievelijk Aziatische
‘volksbevrijdingsoorlogen’ had gezocht.

Driehoeksverhouding als instrument ter beëindiging van de Vietnamese
oorlog
De copernicaanse wending in de Amerikaanse Chinapolitiek werd gedurende de
zomermaanden van 1971 door een aantal factoren vergemakkelijkt. Met name
enerzijds door het aflopen van de koude oorlog en de beëindiging van de Culturele
Revolutie en anderzijds door de toenemende gecombineerde militaire en politieke
druk van de Sovjet-Unie op China, waardoor Peking meer aandacht moest geven aan
het herstel, respectievelijk de nor-

1

Aldus president Nixon in februari 1972 in zijn boodschap aan het Congres over de
buitenlandse politiek van de Verenigde Staten.
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malisering van zijn betrekkingen met de buitenwereld. De normalisering van de
betrekkingen tussen Peking en Washington in 1972 verkleinde niet alleen de schaal
waarop in Vietnam de oorlog werd gevoerd, maar bracht Amerika ook in een veel
betere onderhandelingspositie met Moskou.
Weliswaar verzwakte het nieuwe China-beleid de positie van Tsjang Kai-Tsjek
in Taiwan, maar daar stond tegenover dat de Amerikaanse inspanning, vroeger gericht
op de isolering van Peking, werd verplaatst naar Noord-Vietnam. Hierdoor werd het
uitoefenen van Amerikaanse druk op Hanoi, om door onderhandelingen tot een
aanvaardbare regeling te komen, enerzijds gelukkiger en anderzijds moeilijker. In
de eerste plaats moest men in Hanoi inzien dat wat de Verenigde Staaten ook met
Noord-Vietnam deden, noch de Russen noch de Chinezen zouden interveniëren. Het
was, vermoedelijk tot grote verbazing van de leiders in Hanoi, gebleken dat Moskou,
Peking en Washington zoveel gemeenschappelijke belangen hadden dat het voortduren
van de Vietnamese oorlog een dialoog tussen deze mogendheden niet verhinderde.
In de tweede plaats moesten de Amerikanen zich realiseren dat de grote mogendheden
minder dan in de voorafgaande periode in staat waren de kleinere landen te beheersen
en dat noch Peking noch Moskou erin slaagden in het belang van een snelle
beëindiging hun wil aan de Noordvietnamezen op te leggen.

Amerika en Rusland
Naar alle waarschijnlijkheid zullen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten nog
geruime tijd in militair en politiek opzicht op het gebied van de wereldpolitiek de
grootste concurrenten van elkaar blijven. Niettemin volgde Nixon tot nu toe een
politiek ten aanzien van de Sovjet-Unie die gekarakteriseerd mag worden door
gematigdheid, voorzichtigheid en streven naar partiële akkoorden met Amerika's,
althans voorlopig, grootste concurrent, in plaats van ‘containment’ en de geest van
kruistochten.
Sinds Nixons bezoek in mei 1972 aan Moskou verbeterden de
Amerikaans-Russische betrekkingen aanzienlijk. Op 25 september j.l. keurde het
Huis van Afgevaardigden het op 26 mei 1972 door Nixon en Brezjnev in Moskou
ondertekende interim-akkoord over de beperking van de aantallen intercontinentale
raketten en de met raketten bewapende onderzeeërs goed. Enkele dagen later
ondertekende Nixon een resolutie van de Senaat waarin het SALT-akkoord van mei
1972 werd goedgekeurd en bij welke gelegenheid er bij de president op aan werd
gedrongen tijdens de tweede gespreksronde met de Russen te streven naar een
permanente overeenkomst waarbij de Verenigde Staten gelijke aantallen kernwapens
zullen bezitten als de Sovjet-Unie. De ratificatie-oorkonden van het akkoord werden
op 3 okto-
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ber j.l., tijdens het bezoek van minister Gromyko aan Washington, uitgewisseld.
Volgens een aantal politieke waarnemers kon sinds de ondertekening van het
handelsverdrag op 18 oktober 1972 over een officiële beëindiging van de koude
oorlog tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten gesproken worden.
Voor president Nixon had de ondertekening van het handelsakkoord met de
Sovjet-Unie niet alleen economische, maar ook politieke betekenis. In het kader van
zijn vredespolitiek was het een belangrijke stap op weg naar betere politieke
betrekkingen. Het akkoord, dat een looptijd heeft van drie jaar met de mogelijkheid
van verlenging, bevat drie delen. Het regelt de leen- en pachtschuld uit de tweede
wereldoorlog, het handelsverkeer tussen beide landen en de kredietverlening.
Krachtens het akkoord wordt het handelsvolume tussen beide landen verdrievoudigd;
men wil in de komende drie jaar de wederzijdse handel tot minimaal 1,5 miljard
dollar opvoeren. Daarbij waren de Russische graanaankopen in de Verenigde Staten,
die in 1972 ongeveer een miljard dollar bedroegen, nog niet inbegrepen.
Krachtens het verdrag hebben de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie elkaar de
meest-begunstigingsclausule toegestaan voor hun wederzijdse handel2. Waarschijnlijk
zal Nixon in de loop van dit jaar toestemming aan het Congres vragen om deze
faciliteit ook aan de andere Oosteuropese socialistische landen te verlenen. Last but
not least werd krachtens het akkoord in Washington een Russische en in Moskou
een Amerikaanse handelsvertegenwoordiging geopend. In dit verband is zeker niet
onbelangrijk te vermelden dat de Russen ook een contract met de Amerikaanse
Export-Importbank hebben gesloten, waarbij zij zich onderwerpen aan de normale
voorwaarden van kredietverlening.

Atlantische renaissance
President Nixon is van nature conservatief. Daarom toonde hij in zijn eerste
ambtstermijn geen ambitie voor sociale hervormingen. Nixon zal vermoedelijk zijn
behoudend binnenlands politiek beleid ook gedurende de periode 1972-1976
voortzetten. Temeer daar zijn grote overwinning erop wees dat de meerderheid van
het Amerikaanse volk geen sociale hervormingen op grote schaal wenst, evenmin
als de conservatieve meerderheid van zuidelijke Democraten en noordelijke
Republikeinen in het Congres. Gezien deze gelijkgezinde benadering van de
binnenlandse problemen ligt het voor de hand dat Nixon van het Huis van
Afgevaardigden en de Senaat steun kan verwachten voor de continuering van zijn
‘revolutionaire’ buitenlandse politiek.

2

In 1951, tijdens de oorlog in Korea, was de meestbegunstigingsclausule voor de Sovjet-Unie
door Washington ingetrokken.
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Indien deze verwachting wordt gehonoreerd, zal Nixons beleid ook in zijn tweede
ambtsperiode door buitenlandse aangelegenheden worden beheerst. Ditmaal echter
zal daarbij het accent vallen op Amerika's economische, militaire en politieke relaties
met de geïndustrialiseerde kapitalistische landen, hetgeen ook blijkt uit een
mededeling dat de Verenigde Staten bereid zijn nieuwe commerciële en monetaire
besprekingen met de Europese Gemeenschap en Japan aan te vangen. In aansluiting
hierop zullen de Amerikanen ook de Atlantische betrekkingen kritisch onderzoeken.

‘Internationalisten’ en neo-isolationisten
Nixon heeft in het verleden bij herhaling gepleit voor een krachtige en interdependente
westelijke wereld, zoals hij ook geloofde dat betere relaties met de Sovjetbloklanden
en grotere autonomie van Amerika en de Europese Gemeenschap even onvermijdelijk
als wenselijk waren. In dit verband legde Nixons minister van handel, Peter Peterson,
afgelopen november er de nadruk op dat de beste garantie voor politieke vrede was
gelegen in een aanzienlijke uitbreiding van de internationale handel. Er behoeft niet
aan te worden getwijfeld dat de voortzetting van de discussie over deze problematiek
in Amerika tussen ‘internationalisten’ en ‘neo-isolationisten’ tot gevolg zal hebben
dat de regering-Nixon de Europese Gemeenschap positiever zal benaderen dan
gedurende het afgelopen jaar het geval is geweest.
Nixons theorie over de handel als instrument ter verbetering van de internationale
betrekkingen werd tijdens zijn onderhandelingen in Peking en Moskou beproefd,
waarbij het perspectief van winstgevende orders aanvankelijk gebruikt werd om de
rechtervleugel van de Republikeinse Partij tot zwijgen te brengen. Nu wordt echter
door de Amerikanen de uitbreiding van de internationale handel gezien als een
mogelijke garantie voor ‘goed gedrag’ van de Sovjetbloklanden tijdens de komende
multilaterale Oost-West-besprekingen.

Amerika en West-Europa
Voor Nixon blijft de diplomatieke en politieke steun van zijn Europese
NATO-partners noodzakelijk, indien hij de tweede ronde van de SALT-besprekingen
met de Kremlinleiders tot een goed einde wil brengen. Maar ook ten behoeve van
de Amerikaanse economie en ter versterking van het NATO-bondgenootschap in het
algemeen zal Nixon, hoe dan ook, op de medewerking van de Westeuropese landen
moeten kunnen rekenen. Dienovereenkomstig zal de president tijdens de komende
handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en de EEG-landen de
gemeenschappelijke belangen van de westelijke wereld onderstrepen en tevens er
bij de NATO-
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partners op aandringen de onderlinge geschilpunten op te lossen. De relaties van de
Verenigde Staten met West-Europa kunnen niet gescheiden worden van Amerika's
veiligheidsbelangen, omdat Washington met Moskou ook na het beëindigen der
tweede fase van de SALT-besprekingen over verschillende militaire problemen nog
een aantal onderhandelingen zal moeten voeren.
Op het moment kan niet worden voorspeld hoe de multilaterale besprekingen
tussen de NATO- en de Warschaupactlanden over wederzijdse en evenwichtige
troepenreductie in Centraal Europa zullen aflopen of wat de tweede ronde van de
SALT-onderhandelingen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zullen
opleveren. Maar het is wel duidelijk dat successen ter zake van deze Oost-West
besprekingen zouden kunnen uitlopen op een vermindering van het Amerikaanse
troepenbestand in Europa, zodat de Westeuropese landen hun eigen defensieregelingen
zullen moeten herzien. Of de Westeuropese NATO-landen dit vooruitzicht zullen
voelen als een impuls om tot nauwere militaire samenwerking te komen, kan niet
worden gepeild. Daar staat echter het feit tegenover dat de overgrote meerderheid
van de Westeuropese regeringen vol achterdocht staat ten aanzien van de door de
Verenigde Staten gewenste besprekingen over wederzijdse en evenwichtige
troepenreductie in Centraal Europa; ten dele ongetwijfeld omdat daardoor scherp het
probleem gesteld wordt van Duitslands militaire positie in het NATO
bondgenootschap en hun eigen relaties hiermede.

Omwenteling in de naoorlogse wereld
De herleving van Metternichs gedachten betekende een omwenteling in de naoorlogse
wereld en als gevolg daarvan moesten de Amerikanen gedurende de afgelopen jaren
van het idee afstappen dat alleen de superioriteit van de Verenigde Staten de
wereldvrede kon waarborgen. De Amerikanen hadden in november 1968 geen betere
president dan Nixon kunnen kiezen om zo'n politiek uit te voeren. Een van de meest
in het oog springende bekwaamheden van Nixon als politicus is namelijk altijd het
benutten van kansen geweest3. Zelfs Nixons tegenstanders, die nota bene de westelijke
wereld als resultaat van het voeren van een beleid in de geest van de kruistochten
tegen het communisme aan de rand van de afgrond hadden gebracht, zullen moeten
toegeven dat Nixon van zijn bekwaamheid in het benutten van kansen op het gebied
van de internationale politiek tot nu toe een goed gebruik heeft gemaakt. Slechts
weinigen waren er die vier jaar geleden durfden veronderstellen dat het aanknopen
van betere betrekkingen met de Volksrepubliek China en de Sovjet-Unie een van de
grootste prestaties zou kunnen worden van een ‘mislukte historicus’.

3

Misschien gaf deze bekwaamheid Nixon de reputatie weinig scrupuleus te zijn.

Streven. Jaargang 26

333

Wie ben je en waarom?
Peter M.C. Davies
Wat maakt van een mens een mens? Welke krachten bepalen zijn ontwikkeling? Wat
veroorzaakt de verschillen tussen het ene individu en het andere, tussen de ene groep
en de andere, en wat betekenen die verschillen kwalitatief? Dat kunnen academische
vragen lijken, maar als je de discussies nagaat die er aanleiding toe geven, merk je
hoe explosief ze worden. Bijvoorbeeld: zijn er mensen die genetisch crimineel
aangelegd zijn? Zijn er in de mens ‘instincten’? Is de mens een agressief of een
vredelievend dier? Zijn sommige rassen (of sociale klassen) in aanleg intelligenter
(of muzikaler, of ethischer, of wreder, of seksueler) dan andere? Zijn mannen
creatiever (of agressiever, of intelligenter) dan vrouwen? Is sociale stratificatie (klasse,
status, competitieve dominantie) een noodzakelijke conditie of een bijprodukt van
het menselijke leven? Het feit alleen al dat zulke vragen gesteld worden, schijnt vele
traditionele opvattingen over de waardigheid en de vrijheid van de mens aan te tasten.
Dat zou niet eens zo erg zijn, ware het niet dat vast gewortelde overtuigingen het
vaak heel moeilijk maken wetenschappelijke gegevens die ermee samenhangen,
objectief te evalueren. Neem bijvoorbeeld de controvers over het ‘nurture-nature’
probleem, waarover ik het in mijn vorig artikel al had1. De positie die
wetenschapsmensen, filosofen en politici in deze kwestie innemen, schijnt
merkwaardig genoeg beïnvloed te zijn door hun filosofische en politieke instelling.
Zo rapporteert Dobzhansky: ‘Pastore heeft in 1949 de sociaal-politieke standpunten
van 24 psychologen, biologen en sociologen vergeleken met hun opinie betreffende
het ‘nature-nurture’ probleem. Van de 12 ‘liberalen of radicalen’ waren 11 van
oordeel dat het milieu een grotere rol speelt dan de erfelijkheid; van de 12
‘conservatieven’ waren 11 van oordeel dat de erfelijkheid belangrijker is dan het
milieu’2. Dezelfde relatie is onlangs aangetoond tussen de sociaal-politieke
overtuigingen en de ‘wetenschappelijke’ conclusies van onderzoekers op het gebied
van ras en intelligentie. Het geloof in de totale wetenschappelijke objectiviteit van
ideologisch geëngageerde we-

1
2

Peter M.C. Davies, Cultuur en biologie, in Streven, november 1972, pp. 234-244.
Dobzhansky, Mankind Evolving, Yale, 1962, p. 54.
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tenschapsmensen is al even naïef3 als de overtuiging die tegenwoordig in de mode
is, dat in de verhouding tussen ‘nature’ en ‘nurture’ - biologie of cultuur, erfelijkheid
of milieu, instinct of leren - cultuur en milieu het belangrijkst zijn. Het is nooit ‘of of’, maar altijd de twee samen. De tweedeling bezit geen enkele wetenschappelijke
gelding meer. Toch moeten we steeds op onze hoede blijven. Met name als het gaat
om het proces van de individuele menswording.

Erfelijkheid en milieu
Ieder menselijk individu is het produkt van een langdurig en ingewikkeld
ontwikkelingsproces, dat begint met de fusie van ei- en zaadcel. De bevruchtende
zaadcel is één van de misschien 400 miljoen zaadcellen die de eicel hadden kùnnen
bereiken. Die 400 miljoen zaadcellen zijn allemaal verschillend.
Maar daar houdt het toeval niet op. Al even onvoorspelbaar zijn de milieus waarmee
het genetisch systeem vanaf de conceptie gaat samenspelen en die beslissen welke
van de vele ontwikkelingsmodaliteiten die op grond van zijn genetische constitutie
voor het geconcipieerde individu mogelijk zijn, in feite gerealiseerd wordt. Een uniek
genetisch systeem in interactie met een uniek milieu produceert een uniek individu.
Is het genetisch systeem niet uniek, zoals in het geval van identieke tweelingen, dan
komen toch nog verschillende individuen tot stand dank zij subtiele verschillen in
hun milieuervaringen. Erfelijkheid en milieu werken dus samen in het ontstaan van
het individu. Wat echter wordt overgeërfd?
In 1919 werd door de directeur van een onderzoekscentrum in New York het idee
geopperd, dat een van de vele genen in de mens verantwoordelijk was voor wat hij
noemde de ‘thalassophilia’, de trek naar de zee, een gen dat zich manifesteerde bij
jonge mensen die, zoals inderdaad nogal eens gebeurt, thuis weglopen en naar zee
trekken. Zoals James King opmerkt, aan wie ik dit verhaal ontleen: ‘Zo'n idee is
typisch voor een taai voortlevende opvatting over erfelijkheid. Alsof een gen een
quasi magische entiteit was die latent in het organisme aanwezig is en dan op een
bepaald moment volledig ontwikkeld naarbuiten treedt’4. Wat een individu erft, is
niet een liefde voor de zee, of een haviksneus, of blauwe ogen, of intelligentie, maar
een stel gecodeerde instructies voor het produceren van bepaalde

3

4

Cfr. o.m. R.M. Young, Evolutionary biology and ideology: then and now, en S. & H. Rose,
The myth of the neutrality of science, beide in: W. Fuller (ed.), The Social Impact of Modern
Biology, London, 1971; M. Polanyi, Personal Knowledge, London, 1958; T.S. Kuhn, The
Structure of Scientific Revolutions, Chicago, 1971 (Ned. Vert. De structuur van
wetenschappelijke revoluties, Boom, Meppel, 1972).
J. King, The Biology of Race, London, 1971, p. 41.
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soorten moleculen als reactie op bepaalde soorten signalen. Ontwikkeling is het heel
subtiele samenspel tussen dat stel genetische instructies (het genotype) en het
multidimensionele, signalen-producerende milieu waaraan het genotype, als gevolg
van de ontwikkelingsprocessen van celvermenigvuldiging en -differentiatie, wordt
blootgesteld. In sommige opzichten is dat samenspel gedetermineerd: een menselijk
genotype kan alleen een menselijk individu voortbrengen, geen muis of geen aap:
genen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de neus, brengen geen
snavel of slurf voort. Evenzo leiden genen die een rol spelen in het erfelijk karakter
van één enkele factor, zoals bloedgroep, kleurenblindheid en sommige genetische
stoornissen (phenylketonuria b.v.), tot min of meer voorspelbare gevolgen, tot zgn.
‘milieu-stabiele’ trekken, kenmerken die relatief ongevoelig zijn voor veranderingen
in het milieu.
Maar er zijn ook genen en genencomplexen waarvan de ontwikkelingseffecten
onvoorspelbaar zijn, grotendeels geconditioneerd door het milieu. Gestalte
bijvoorbeeld: hoeveel ‘grote gestalte’-genen iemand ook bezit, als hij ondervoed is,
blijft hij klein. Andere voorbeelden van ‘milieu-labiele’ kenmerken zijn intelligentie
en persoonlijkheid. Typisch is, dat dit kenmerken zijn die beheerst worden door vele
genen tegelijk, die niet precies geïdentificeerd kunnen worden (polygenische
systemen). Zo is er in de ontwikkeling van het individu veel dat onvoorspelbaar is.
De musicus Pierre Boulez heeft ‘creatie’ eens gedefinieerd als ‘datgene wat iets
onvoorspelbaars onvermijdelijk maakt’. In die zin is ontwikkeling, zoals evolutie,
een creatief proces.
Om zich een beeld te vormen van de relatie tussen genotype en fenotype (de
waarneembare fysische expressie van de interactie tussen genotype en milieu), kan
het voorbeeld dienen van de computer. Het genotype is dan het programma dat de
reacties van het organisme op zijn milieu beheerst, ongeveer zoals in een computer
het programma de manier regelt waarop de binnenkomende informatie wordt verwerkt.
Het genotype specificeert niet het fenotype als zodanig, maar de manier waarop het
kan worden geconstrueerd5 als het in een geschikt milieu zit. Een ‘geschikt milieu’
is een milieu ‘van het soort waaraan het ontwikkelende en functionerende biologisch
systeem is aangepast’. Met John Bowlby noem ik dat het ‘aangepastheidsmilieu’
(‘environment of adaptedness’)6.
Iedere component in de hiërarchie van het leven - populatie, individu,

5

6

L. Wolpert vergelijkt deze constructiemethode met de Japanse papiervouwkunst. In een
Origami handboek vind je bijvoorbeeld geen gedetailleerd model van, laten we zeggen, een
volledige zwaan met alle vouwen en plooien, maar een stel instructies. Volg je die stap voor
stap en heel zorgvuldig, en gebruik je het juiste papier, dan krijg je vanzelf een zwaan. Maar
nooit zijn twee zwanen helemaal gelijk.
J. Bowlby, Attachment, Penguin Books, 1971, p. 72.
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orgaan, enz. - bezit een aangepastheidsmilieu. Voor de menselijke species is dat
waarschijnlijk de paleolitische wereld geweest, waarin door natuurlijke selectie de
grondslagen van de menselijke natuur werden gelegd. Of de toen ontwikkelde
aangepastheid de mens nog steeds aanpast aan de vele nieuwe milieus die hij sindsdien
heeft gecreëerd, is natuurlijk een van de fundamentele vragen van onze tijd. In laatste
instantie hangt de juiste werking van een biologisch systeem in een gegeven milieu
van twee dingen af: van zijn fundamentele aangepastheid, d.w.z. van zijn intrinsieke
geschiktheid om in dat soort milieu überhaupt te functioneren, een geschiktheid
welke populaties ontwikkelen en individuen erven, én van zijn aanpassingsvermogen,
d.w.z. van zijn vermogen (dat eveneens ontwikkeld en overgeërfd wordt) om
veranderingen in het milieu te verdragen. De mens is het adaptabel dier bij uitstek.
Biologisch gezien kan hij bijna om het even waar leven. Hij heeft geleerd het soort
milieu dat nodig is om in leven te blijven, te verplaatsen en te herscheppen en leert
op het ogenblik zelfs, met behulp van chemische en technische middelen, direct aan
zijn aangepastheid zelf te prutsen7.
Toch is die adaptibiliteit niet onbegrensd. Het merkwaardige vermogen van de
mens om ook nog in een overbevolkt en luchtvervuild milieu te blijven leven, heeft,
getuige de toenemende stadsneurosen, maagklachten, hartziekten en de vele kwalijke
psychologische effecten, klaarblijkelijk grenzen8.
Milieu is dus een complex begrip. Iedere cel bezet en reageert op een subtiel uniek
milieu in het lichaam. Ten gevolge daarvan gaan groepen van cellen zich in de loop
van het differentiatieproces onderscheiden van andere groepen. Sommige van de
signalen die in dat proces een rol spelen, zijn van interne, andere van externe
oorsprong. De genetische activiteit bijvoorbeeld wordt beïnvloed door de
onmiddellijke cellulaire omgeving, d.w.z. door de produkten zowel van naburige
genen als van andere cellen elders in het lichaam (b.v. hormonen)9. Maar indirect
wordt de genetische activiteit ook,
7
8
9

Cfr. G.R. Taylor, The Biological Time-Bomb, London, 1968.
Cfr. S. Smith & J.C. Smyth (eds.), The Biology of Affluence, London, 1972.
Een klassieke illustratie van de complexiteit van dit interactionele systeem is de
seksontwikkeling in bi-seksuele dieren. Ieder genotype is potentieel ambi-seksueel. Het
menselijke individu blijft ambi-seksueel tot de 7e week van zijn ontwikkeling: zijn gonade
is gedeeltelijk teelbal, gedeeltelijk eierstok. Op het eind van de 7e week wordt de ontwikkeling
‘beslist’: als één van de twee sekschromosomen die zich in iedere cel bevinden, een
Y-chromosoom is, verloopt de ontwikkeling in mannelijke richting; is er geen Y-chromosoom
aanwezig, dan verloopt de ontwikkeling in vrouwelijke richting; maar nooit gaan de
potentialiteiten van de andere sekse helemaal verloren. Zoals zovele andere dingen in de
biologie, is seks een kwestie van min of meer, niet van ofwel-ofwel. Let op de logische
asymmetrie van de seksuele differentiatie. Mannelijke individuen ontstaan als mannelijke
invloeden aanwezig zijn; vrouwelijke individuen, als mannelijke invloeden afwezig zijn; en
dat blijft zo de hele ontwikkeling door. De organisatie van de mannelijke geslachtskanalen
en -organen wordt geregeld door hormonale substanties die afgescheiden worden door de
ontwikkelde teelballen; vrouwelijke geslachtskanalen en -organen komen tot ontwikkeling
als die secretie er niet is, of er eierstokken aanwezig zijn of niet, of het individu genetisch
mannelijk is of vrouwelijk. Een gecastreerde mannelijke foetus ontwikkelt vrouwelijke
kenmerken; plant men in een vrouwelijk individu testikels in, dan ontwikkelt het een
vermannelijkte anatomie, fysiologie én gedrag. Dit soort overwegingen heeft geleid tot de
opvatting dat bij zoogdieren in het algemeen het vrouwelijke geslacht het ‘neutrale’ of
basisgeslacht is, het geslacht dat tot ontwikkeling komt overal waar geen mannelijke invloeden
tussenbeide komen. Bij de mens omvatten die invloeden ook sociale invloeden: seksdefiniëring
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zoals tal van andere inwendige processen, beïnvloed door gebeurtenissen in de
buitenwereld, die (in een zoogdierfoetus) kunnen gaan van de fysieke invloeden van
het baarmoedermilieu tot chemische veranderingen in het lichaam van de moeder
als gevolg van haar voeding, haar emotionele en andere ervaringen met de
buitenwereld. Dat zijn dingen die we allang weten; op dramatische wijze worden wij
er soms aan herinnerd, zoals enkele jaren geleden met de thalidomide-baby's. Een
suggestief voorbeeld hiervan is het volgende: worden zwangere muizen in volgepropte
hokken gezet, dan vertonen hun jongen gedragsafwijkingen, waarschijnlijk doordat
hormonen die in de zwangere muis vrijkomen uit reactie tegen de stress, inwerken
op het zenuwstelsel van de jongen. Soortgelijke effecten zijn heel goed mogelijk bij
de mens.
Erfelijkheid of milieu? Beide zijn complementair, in bijna alles wat een mens is
en doet. Zo zijn alle kenmerken geconditioneerd door het genotype, maar slechts
heel weinige zijn er strikt door gedetermineerd. De vraag: ‘wat is in het ontstaan van
dit of dat kenmerk het belangrijkste: erfelijkheid of milieu?’ - is een naïeve vraag,
al is ze gemakkelijk te verwarren met meer serieuze vragen. Een analogie kan het
onderscheid duidelijk maken. Heb je een rechthoek met een bepaalde oppervlakte
en vraag je: ‘hoe lang is hij en hoe breed?’, dan is dat een heel redelijke vraag. Of
heb je twee rechthoeken met ongelijke oppervlakten, dan is het redelijk te vragen:
‘in welke mate is het verschil in oppervlakte het gevolg van het verschil in lengte,
in welke mate van het verschil in breedte?’. Maar je kunt niet vragen: ‘welke is de
belangrijkste factor die de oppervlakte bepaalt: de lengte of de breedte?’, want
oppervlakte heeft geen zin zonder beide.

Geprogrammeerd voor gedrag
Menselijk gedrag is een ongelooflijk complex en mysterieus fenomeen. Na de geboorte
wordt het proces van de genotypisch geleide ontwikkeling (de maturatie) voortgezet:
de nieuwgeborene leert leven in zijn nieuw milieu,

bij de geboorte (waarin men zich kan vergissen) en seksopvoeding kunnen de seksuele
ontwikkeling in belangrijke mate veranderen.
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groeit. Maar het milieu is ineens veel complexer, het leven ineens veel precairder
geworden. Dieren die immatuur worden geboren, zoals vogels en zoogdieren, zijn
dan ook uitgerust met gedragsreacties die ervoor zorgen dat ze aandacht en
bescherming krijgen van de ouders. Ze zijn m.a.w. geprogrammeerd om zich zo te
gedragen, dat ze kunnen overleven. Wat betekent dat precies?
Daar beginnen we pas de laatste tijd een antwoord op te vinden. In termen van
ontwikkeling schijnt ‘geprogrammeerd zijn om zich op een bepaalde manier te
gedragen’ te betekenen: een zenuwstelsel bezitten dat gedurende de ontwikkeling
zo ‘opgewonden’ is, dat 1) de voornaamste zenuwbanen aanwezig zijn, nodig voor
bepaalde gedragsacties of -reacties; 2) in het centrale zenuwstelsel de controlecentra
geregeld zijn die de neuro-musculaire mechanismen moeten activeren en orkestreren
die meespelen in een bepaalde akt of een bepaald gedragspatroon. Daartoe moeten
die centra bovendien selectief gevoelig zijn voor de prikkels die de betreffende
gedragsrespons uitlokken. Veel schijnt er op het ogenblik op te wijzen dat iets van
dien aard ten grondslag ligt aan alle onaangeleerd gedrag bij zoogdieren én bij de
mens.
Een voorbeeld. Sekshormonen spelen bij zoogdieren niet alleen een rol in de
ontwikkeling van geslachtskanalen en -organen, maar schijnen ook een functie te
hebben in de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Als in een bepaalde ‘kritische fase’
van de ontwikkeling (bij de mens, bij apen en guinese biggetjes vóór de geboorte,
bij ratten onmiddellijk na de geboorte) het mannelijke hormoon ‘testosterone’
aanwezig is, dan komt een zenuwstelsel tot ontwikkeling dat tot mannelijke
gedragspatronen leidt; is het mannelijke hormoon afwezig, dan ontwikkelt zich een
zenuwstelsel van het vrouwelijke type. Proefondervindelijk onderzoek met ratten,
guinese biggetjes en apen en klinische gegevens betreffende de mens blijken wezenlijk
hetzelfde te leren: de ontwikkelingsopbouw van het centrale zenuwstelsel is
verschillend in man en vrouw, en dit verschil geeft in de volwassene aanleiding tot
onderscheiden (zij het elkaar overlappende) seksuele gedragspatronen. Je ontkomt
niet aan de conclusie: die gedragsverschillen reflecteren verschillende interconnectieen activiteitspatronen in het centrale zenuwstelsel10.
Steeds meer bewijsmateriaal uit verschillende hoeken suggereert heel sterk dat,
in tegenstelling met wat psychiaters wel eens gedacht hebben, de mens bij zijn
geboorte psycho-seksueel niet neutraal is. De differentiële opbouw van het centrale
zenuwstelsel tijdens de ontwikkeling predisponeert het kind

10

Cfr. R.P. Michael (ed.), Endocrinology and Human Behaviour, Oxford, 1968; F.A. Beach
(ed.), Sex and Behaviour, London, 1965; M. Diamond, A critical evaluation of the ontogeny
of human sexual behaviour, in Quarterly Review of Biology, 40, pp. 147-175.
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bij zijn geboorte tot mannelijke of vrouwelijke reactie- en gedragspatronen, al blijkt
uit het feit dat kinderen soms in de verkeerde seks opgevoed worden, dat die
predispositie wel eens overstemd kan worden door sociale invloeden.
Algemener blijkt uit deze bevindingen dat alvast op één belangrijk gedragsterrein
- en we zullen zien dat hetzelfde evenzeer geldt voor andere gedragingen - het
pasgeboren kind helemaal geen tabula rasa of onbeschreven blad is, waarop door
cultuur en leren gedragsdeterminanten worden geëtst, maar een ‘blad’ dat al
beschreven is door genotypisch geleide ontwikkelingsprocessen. Voor we die
inscripties proberen te ontcijferen, moeten we echter eerst iets zeggen over het instinct.
Als jonge stekelbaarsjes in volledige afzondering zijn opgegroeid en ze ontmoeten
voor het eerst een ander mannelijk (of vrouwelijk) stekelbaarsje, dan geven ze een
typisch patroon van agressief (of hoffelijk) gedrag te zien. Vanaf de eerste keer is
dit gedragspatroon perfect; het schijnt verworven te zijn zonder oefening, zonder
leren: een voorbeeld van zgn. ‘aangeboren gedrag’ of ‘instinct’. Staat dit in
tegenstelling tot ‘aangeleerd gedrag’? Zoals zo vele andere dichotomieën die we
reeds hebben vermeld, is ook deze uit den boze. Wat is er verkeerd aan?
Verschillende dingen. Ten eerste: de categorieën die aldus ontstaan, zijn veel te
scherp onderscheiden. Je kunt er alleen mee werken als je je beperkt tot volledig
gevormde, volwassen gedragspatronen, en zelfs dan zijn er nog serieuze problemen.
Maar neem je ook de ontwikkeling in aanmerking, dan valt de distinctie helemaal in
elkaar. Ten tweede: gedragspatronen worden uitgedrukt door ontwikkelingsprocessen,
waarin een voortdurende interactie werkzaam is tussen organisme en milieu. En ten
derde: de tweedeling ‘instinctief-aangeleerd’ suggereert dat ‘leren’ de enige
milieu-factor van betekenis is die invloed heeft op het ontstaan van gedrag, en dat
is niet waar. Vele aspecten van de gedragsontwikkeling worden beheerst door
milieuinvloeden die niets van doen hebben met leren; denken we slechts aan
temperatuur en licht.
Er is veel meer sprake van ‘interactie’ dan van ‘dichotomie’. Als er een onderscheid
gemaakt kan worden, dan tussen milieu-beïnvloeding tijdens de maturatie en
milieu-beïnvloeding in het leren. Al is ook dit onderscheid in de praktijk niet altijd
duidelijk. Van vogels bijvoorbeeld veronderstelt men gewoonlijk dat ze ‘leren’
vliegen. Maar nu is gebleken dat ‘leren vliegen’ in feite een maturatieproces is dat
bij vogels plaatsvindt onafhankelijk van hun bekwaamheid om te fladderen en te
oefenen. Dat betekent niet dat het vlieggedrag tot ontwikkeling komt zonder interactie
van het milieu. Het betekent alleen dat het gebeurt zonder leren.
In haar traditionele vorm is de dichotomie instinct - leren dus niet meer
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bruikbaar. Maar keren we terug naar de boven gestelde vraag: in welke zin, in welke
mate is de mens in zijn gedrag ‘geprogrammeerd’?
Natuurlijk niet in dezelfde zin als bijvoorbeeld het stekelbaarsje. In een
stekelbaarsje zijn de zenuwbanen die samenhangen met bepaalde gedragspatronen
tijdens de ontwikkeling kennelijk op een tamelijk deterministische en onveranderlijke
wijze vastgelegd. Op de geëigende prikkel volgt zonder meer het hele stereotiepe
reactiepatroon. In de mens daarentegen schijnen de zenuwbanen die het gedrag
beheersen, veel minder rigide te worden bepaald door maturatieprocessen en veel
meer open te blijven voor verandering door leren, zodat onaangeleerd stereotiep
gedrag bij de mens niet voorkomt. Aangeleerd stereotiep gedrag natuurlijk wel, en
ook allerlei onaangeleerde stereotiepe reflexen. Maar hele reeksen reacties,
uitgewerkte gedragspatronen, zijn in de mens niet gepreformeerd. Juist zijn uitermate
veranderlijk gedragssysteem heeft het in de loop van de evolutie mogelijk gemaakt
dat de mens zich kon aanpassen en kon overleven.
Dat betekent echter niet dat alle menselijk gedrag uitsluitend afhangt van wat we
willen, van onze cultuur, van onze vindingrijkheid, een produkt van geschiedenis en
vernuft, dat we kunnen veranderen, gewoon door het culturele programma te
herschrijven. Hoe meer we over de hersenen te weten komen, hoe duidelijker het
wordt dat de gedragsprogramma's die onze dagelijkse activiteit regelen en onze
fundamentele sociale instellingen in stand houden, slechts gedeeltelijk afhankelijk
zijn van inventie en leren. We leren een hoop dingen, en veel daarvan is willekeurig:
louter door bijzonderheden van tijd en omstandigheden geconditioneerd. Maar op
een dieper niveau schijnt veel van wat we leren, geleid te zijn: onze hersenen
predisponeren ons selectief om eerder deze dingen te leren dan die, en al kunnen
vele van die preferenties nog niet met zekerheid worden geïdentificeerd, het algemene
patroon ervan wordt steeds duidelijker11.
In de ontwikkeling van het gedrag variëren de respectieve bijdragen van maturatie
en leren waarschijnlijk van geval tot geval, en ze zijn moeilijk uit elkaar te houden.
De ontwikkeling van de vermogens en het gedrag van kinderen schijnt in wezen
overal eender te zijn (mits de noodzakelijke voorwaarden, van voeding enz., aanwezig
zijn natuurlijk). Tot op zekere hoogte speelt leren een rol bij iedere stap die het kind
zet, maar naarmate de ontwikkeling vooruitgaat, neemt het steeds meer plaats in. In
grote lijnen ligt dat ontwikkelingsproces nu wel wetenschappelijk vast en kunnen
enkele voorzichtige suggesties worden geformuleerd over de ingebouwde
predisposities van de hersenen, maar die moeten zich voorlopig toch beperken tot
vage algemeenheden. Over de neurofysiologische correlaten van die predis-

11

Voor een leuke beschrijving van dit model cfr. Robin Fox, The Cultural Animal, in Encounter,
juli 1970.
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posities weten we niets, tenzij misschien dat ze waarschijnlijk iets te maken hebben
met de manier waarop de informatiestroom die door de zenuwbanen loopt, in het
centrale zenuwstelsel wordt vergemakkelijkt of geïnhibeerd.
Eén van de dingen waarvoor de hersenen duidelijk geprogrammeerd zijn, is dat
ze van tijd tot tijd gaan slapen, zich om mysterieuze redenen terugtrekken in een
mysterieuze staat van onbewustzijn12. Tezelfdertijd is hun bewuste werking - hun
werking in het algemeen - sterk afhankelijk van een onophoudelijk spervuur van
zintuigelijke stimulatie; wordt die stimulatie weggenomen, dan treedt een desintegratie
van de geest op. De ‘behoeften’ van de hersenen in dit opzicht verklaren sommige
van de dingen die we graag doen. Het is bijvoorbeeld nogal duidelijk dat het kind
geprogrammeerd is om (op de geëigende leeftijd) te beginnen met spel en exploratie
en met die specifieke activiteiten die bijdragen tot zijn socialisatie. Het is bijvoorbeeld
geprogrammeerd voor het gebruik van een hele reeks stereotiepe middelen - zoeken,
volgen, huilen, lachen, eten, aanraken - waarmee die cruciale moeder-kind-relatie
wordt opgebouwd die zo belangrijk is voor zijn latere gevoelsontwikkeling. Later
‘leert’ het - blijkbaar zich refererend aan een soort inwendig norm-model - lopen, al
schijnt leren in dit proces minder belangrijk te zijn dan maturatie. Nog later, rond de
18e maand, onafhankelijk van cultuur of het gedrag van de ouders, begint het kind,
als van binnenuit gedreven, aan dat merkwaardige en toch blijkbaar moeiteloze proces
van de taalverwerving. Je moet een kind leren lezen en zwemmen, maar je hoeft het
niet in dezelfde zin te leren lopen of praten of slapen. Voor deze laatste dingen schijnt
het al uitgerust te zijn met een soort ‘ingeboren zelf-lerend mechanisme’ (Lorenz)
en die mechanismen zijn, zoals iedereen weet, uiterst moeilijk te frustreren.
Vele universele eigenschappen van menselijk gedrag - niet alle - kunnen op die
manier verklaard worden: groepsloyaliteit, bepaalde seksuele verschillen, mannelijke
samenwerking, defensief gedrag, enz.. Om het grof te zeggen: we doen dat soort
dingen omdat ze in ‘ons programma’ zitten en daarin geraakt zijn door natuurlijke
selectie. Daarmee zeg ik niet dat volledige gedragsprogramma's ‘in de genen’ zitten.
Figuurlijk kun je dat misschien nog zeggen van stekelbaarsjes, maar beslist niet van
de mens, tenzij misschien wat de slaap betreft. Wat ik bedoel is dit: vanaf het begin,
d.w.z. constitutioneel, is het menselijke brein niet alleen uitgerust met een algemene
bekwaamheid om te leren (zoals behaviouristen zeggen), maar met een hele batterij
van specifieke tendenties en predisposities om sommi-

12

Cfr. A. Bauchau, De nachtelijke activiteit van de hersenen: slaap en droom, in Streven,
december 1969, pp. 254-267.
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ge dingen eerder te leren dan andere. De consequenties van die ‘programmatie’ voor
het sociale gedrag zijn eerder van probabilistische dan van deterministische aard.
Dat wil zeggen, in een groep van ‘naieve’ menselijke wezens, zonder enige culturele
erfenis, is het waarschijnlijker dat de ‘programmatie’ tot sommige herkenbaar
menselijke gedragspatronen (taal, huwelijk, mannelijke samenwerking, enz.) zal
leiden dan tot andere.
Er zijn in de menselijke constitutie dus geen ‘misdaad-genen’ of ‘doders-instincten’
of ‘huwelijksinstincten’, maar alleen overgeërfde predisposities om op bepaalde
manieren te handelen, om zo te handelen namelijk als onze paleontologische
voorouders zich gedroegen toen de natuurlijke selectie de menselijke genenpool
samenstelde. Of die predisposities geactualiseerd worden en de manier waarop dat
gebeurt, hangt telkens af van het culturele milieu. Nogmaals, cultuur en biologie
werken alleen als ze samenwerken. Huwelijk, mannelijke samenwerking en taal
lijken mij duidelijke voorbeelden van adaptief gedrag in die zin; crimineel gedrag
en systematische moord zijn dat niet. Sommige van onze predisposities kunnen ons
bij gelegenheid tot misdaad en moord leiden; bepaalde genen-combinaties verhogen
misschien onder bepaalde milieu-omstandigheden de waarschijnlijkheid dat misdadig
gedrag optreedt. Maar waar het hier om gaat is de vraag, of misdaad en moord
bijgedragen hebben tot de evolutie van de mens. Bij mijn weten is dat niet het geval13.

Persoonlijkheid
Ik ben lang stil blijven staan bij het wordingsproces van de mens. Laat ik nog even
iets zeggen over het menselijke zijn. In hoeverre zijn verschillen in persoonlijkheid
het gevolg van verschillen in genotype?
Onderzoekingen betreffende verschillen binnen één populatie wijzen er allemaal
op dat sommige trekken van de persoonlijkheid in zeer belangrijke mate
geconditioneerd zijn door erfelijkheid. Het duidelijkste voorbeeld is misschien het
noodlottige effect op de intelligentie van een abnormale hoeveelheid
seks-chromosomen. Maar er zijn andere voorbeelden. We weten nu dat erfelijkheid
een belangrijke rol speelt in het ontstaan van de normale intelligentie, van kenmerken
als introversie of extroversie, van dominantie en onderworpenheid bij mannen. Wat
de intelligentie betreft, zijn de geleerden het niet eens over de vraag in welke mate
genetische verschillen bijdragen tot intelligentieverschillen, maar de meeste
schattingen schommelen tussen 50 en 80%. Betekent dat, dat raciale verschillen in
IQ ook voor een

13

Robert Bigelow in The Dawn Warriors, London, 1969, betoogt dat oorlog in de evolutie een
kapitale rol heeft gespeeld, maar zijn argumenten zijn lang niet overtuigend.
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groot deel genetisch zijn? Ik bedoel: kunnen cijfers die gebaseerd zijn op
onderzoekingen betreffende verschillen binnen één populatie, op dezelfde manier
gebruikt worden om waarneembare verschillen in gemiddeld IQ tussen verschillende
populaties te verklaren?14. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat dat niet het
geval is; over de oorzaken van raciale verschillen in IQ bestaan alleen dogmatische
beweringen. Sommige van de meest opvallende verschillen tussen individuen zijn
diegene die met seks samenhangen. Bestaan er tussen man en vrouw belangrijke
verschillen in behoeften, geschiktheid en gedrag die toegeschreven kunnen worden
aan genetische verschillen? Vergelijkende studies van babies, kinderen, adolescenten
en volwassenen hebben herhaaldelijk aangetoond dat jongens en mannen in doorsnee
zwaarder en groter, actiever, sterker en agressiever, kwetsbaarder en gevoeliger zijn
voor pijn, doorgaans een hoger ‘globaal’ en ‘verbaal’ IQ, maar een lager ‘prestatie’
IQ hebben, sterker gemotiveerd worden door prestatiebehoeften, minder door
affiliatiebehoeften, zich gemakkelijker anti-sociaal gedragen en uniseksgroepen
vormen, en later tot seksuele rijpheid komen dan meisjes en vrouwen van dezelfde
leeftijd. Jongens en meisjes verschillen ook in hun perceptieve reacties op
Rorschachtests, in hun visuele reacties op kleuren, in hun spel en creativiteit, in hun
verbale techniek om iets te beschrijven en uit te leggen. Je kunt natuurlijk beweren
dat al die gedragsverschillen gewoon aan socio-culturele invloed zijn toe te schrijven,
maar dat houdt geen steek. Dat betekent niet dat alle verschillen een biologische
oorsprong hebben, of dat ze allemaal even ondubbelzinnig zijn, of dat socio-culturele
invloed er helemaal geen rol in speelt. Het betekent alleen dat biologische verschillen
in zekere mate verantwoordelijk zijn voor de voornaamste verschillen in behoeften,
geschiktheid en gedrag. En wie zal niet zeggen: ‘Vivent les différences!’?

14

Cfr. G. Verschuuren, Het vergelijk van de rassen II, in Streven, oktober 1968, pp. 33-39.
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Langer leven, zinvol of onzinnig?
D.L. Knook
Voor alle hogere organismen geldt dat leven en dood onlosmakelijk biologische
grootheden zijn. Als enige levende wezen aanvaardt de mens de eindigheid van zijn
bestaan maar zeer moeilijk en al in een vroeg stadium van de menselijke geschiedenis
zijn pogingen ondernomen om de samenhang tussen leven en dood te ontkoppelen.
Magische handelingen en middelen hadden bovendien tot doel een eeuwige jeugd
tot stand te brengen en geen eeuwige ouderdom, die het gevolg zou zijn van het
voortdurend uitstellen van het sterven.
Bij verschillende verjongingspogingen speelde water afkomstig uit bepaalde
bronnen een grote rol. Aan dit oerelement wordt vanouds een zowel
vruchtbaarheidgevende als reinigende werking toegeschreven en als zodanig vervult
het in verschillende religies nog steeds een symbolische functie. Het water van de
legendarische verjongingsbronnen bezat echter de fabelachtige eigenschap om de
bader of baadster in een geheel jeugdige verschijning te transformeren. Op zoek naar
dergelijke bronnen, die in de Renaissance een herleefde belangstelling ondervonden,
ontdekte Juan Ponce de Leon in 1513 per ongeluk Florida.
Een geheel andere verjongingsmethode wordt in de bijbel beschreven in het verhaal
van Abisag, de schone sunamitische, die tot taak had de oude en koude koning David
te verwarmen. De grondgedachte in het naar haar genoemde sunamitisme was, en
deze wordt ook elders in de literatuur aangetroffen, dat de adem en warmte van jonge
meisjes een levensduurverlengend effect bezitten.
In overeenstemming met dit idee stelt Aristoteles in zijn werk ‘De juventute et
senectute’, de oudste wetenschappelijke poging om veroudering te verklaren, dat het
verlies aan warmte de meest kenmerkende eigenschap van de ouderdom is.
De vele verouderingsverschijnselen die bij de mens en bij alle andere hogere
organismen worden aangetroffen, zijn de zichtbare en meetbare resultaten van een
verouderingsproces dat al door Aristoteles als natuurlijk en onvermijdbaar werd
beschouwd. Het mechanisme dat voor elke diersoort de

Streven. Jaargang 26

345
karakteristieke levensduur bepaalt en de regulatie van het verouderingsproces verzorgt,
is uiterst gecompliceerd van aard. Het functioneren en het wezen van dit meet- en
regelmechanisme vormen een fascinerend biologisch probleem, dat nu nog
onoplosbaar lijkt maar wellicht oplosbaar blijkt. Het is de laatste jaren wel al uit
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gebleken dat basale biologische processen
in interactie met secundaire pathologische processen de menselijke levensduur
bepalen. Het verouderingsproces in zijn totaliteit is op te splitsen in een fundamentele
veroudering en in een secundaire pathologische veroudering. Het primaire
verouderingsmechanisme, wellicht inherent aan het leven, gaat vergezeld van een in
toenemende mate optredend functieverlies van weefsels en organen, terwijl
tegelijkertijd een secundair pathologische veroudering zich uit in allerlei
ziekteverschijnselen.
Beide processen zijn met elkaar vervlochten, wat het onderscheid tussen primaire
oorzaken en secundaire gevolgen van veroudering zeer bemoeilijkt heeft. Desondanks
kon recentelijk een vrij algemeen aanvaarde hypothese ter verklaring van het
verouderingsproces opgesteld worden.
Het primaire verouderingsproces wordt volgens deze veronderstelling veroorzaakt
hetzij door een afname van de hoeveelheid erfelijke informatie die in de cellen
aanwezig is, hetzij door een minder goed verlopende overdracht van de erfelijke
informatie bij de processen die leiden tot de vorming van enzymen en andere eitwitten.
Hierbij dient de cel beschouwd te worden als een kleine fabriek waarin allerlei
chemische reacties op zeer gecoördineerde wijze plaatsvinden. De reacties worden
bestuurd door een soort computerprogramma in de vorm van de aanwezige erfelijke
informatie, aan de hand waarvan onder meer de produkten zoals enzymen en andere
eiwitten worden aangemaakt. Veroudering zou nu gaan optreden als er bepaalde
essentiële gegevens uit het computerprogramma verloren gaan en als er bij de uitlezing
van het programma door de cel fouten worden gemaakt. Informatieverlies en fouten
bij de vertaling van de informatie zullen tot gevolg hebben dat de cellulaire produktie
van eiwitten minder goed gaat verlopen en dat bepaalde eiwitten niet of in defecte
vorm worden aangemaakt. Veroudering zou nu het gevolg zijn van een accumulatie
van defecte eiwitten in de cel. Interessant is uiteraard de vraag naar de wezenlijke
oorzaken van het verouderen: is het verdwijnen van informatie het gevolg van externe
oorzaken of is het een zelfstandig, erfelijk bepaald proces? En waarom en waardoor
worden er fouten gemaakt bij de uitlezing van de erfelijke informatie? Indien deze
verschijnselen beschouwd dienen te worden als een ingebouwde erfelijke eigenschap
van de cel, is veroudering nauw verwant met de differentiatie van cellen, waarbij
uitgaande van cellen met elk precies dezelfde hoeveelheid erfelijke informatie een
deel zich ontwikkelt tot bijv.
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levercellen en een ander deel tot huidcellen. Afgezien van de primaire oorzaak van
het informatieverlies is het duidelijk dat het verlies aan vitale informatie storingen
veroorzaakt in de diverse celfuncties. De bekende Engelse onderzoeker Comfort
formuleerde dit eens als volgt: ‘Bij het afspelen van de grammofoonplaat van het
leven neemt de ruis steeds meer toe en gaat in toenemende mate de melodie
overstemmen, totdat de plaat niet meer gedraaid kan worden’.
In de titel van dit artikel wordt gesproken over langer leven. Zijn er nu, gezien de
complexiteit van de beschreven verouderingsprocessen, mogelijkheden om de
levensduur van de mens te verlengen? Bij de beantwoording van deze vraag dient
allereerst opgemerkt te worden dat de levensverwachting, die betrekking heeft op
de gemiddelde levensduur van een bepaalde bevolkingsgroep, de laatste honderd
jaar in onze westerse maatschappij een opmerkelijke sprongsgewijze toename heeft
vertoond. Dankzij verbeterde medische, hygiënische en sociale omstandigheden is
de levensverwachting in ons land, die omstreeks 1870 voor mannen 38 en voor
vrouwen 40 jaar bedroeg, toegenomen tot 71 en 76 jaar. Het opmerkelijke verschil
tussen mannen en vrouwen wordt zowel bij gehuwden als ongehuwden en dus ook
bij monniken en nonnen aangetroffen. Een in Engeland uitgevoerd statistisch
onderzoek toonde aan dat de in celibaat levende geestelijken gemiddeld echter
aanzienlijk minder oud werden dan vergelijkbare bevolkingsgroepen, zoals
anglicaanse gehuwde geestelijken.
In tegenstelling tot de gemiddelde levensduur van ongeveer 74 jaar wordt de
maximale levensduur op 110-115 jaar gesteld, heel wat minder dan de meer dan 950
jaren die door Methusalem, Yared en Noach bereikt werden. Bij een beschouwing
van een mogelijke verlenging van de levensduur dient onderscheid gemaakt te worden
in een tweetal mogelijkheden. In de eerste plaats kan de vraag gesteld worden of de
levensverwachting, de gemiddelde levensduur, nog verhoogd kan worden, terwijl
daarnaast de verlenging van de maximale levensduur een apart probleem is.
Al duidelijk is gemaakt dat de laatste honderd jaar de levensverwachting een
aanmerkelijke toename heeft vertoond. De laatste jaren hebben echter geen verder
toename te zien gegeven en de levensverwachting voor mannen vertoont zelfs een
daling die mede veroorzaakt wordt door de toename van kanker, hart- en vaatziekten
en het grote aantal verkeersslachtoffers.
In het licht van een teruglopende levensverwachting is het wel erg optimistisch
om te verwachten, zoals velen doen - dat de levensduur van de mens in de nabije
toekomst aanzienlijk zal toenemen als gevolg van verbeterde technieken in de
geneeskunst. Spectaculair zal deze verlenging zeker niet zijn. Berekend kan worden
dat zelfs als het mogelijk zou zijn om hart-,
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vaat-, nierziekten en kanker als doodsoorzaak te elimineren, de gemiddelde levensduur
ongeveer 10 jaar zou toenemen. De resultaten van orgaantransplantaties zullen
nauwelijks bijdragen tot een verdere verlenging. Zelden doet zich de situatie voor
dat een orgaan veel meer versleten is dan de andere organen en weefsels en bovendien
zal bijvoorbeeld in het geval van een harttransplantatie de donor een jong individu
zijn, wat paradoxaal genoeg weer een verlagend effect op de gemiddelde levensduur
zal hebben.
Hooggespannen verwachtingen werden gewekt door recentelijk weer in de
belangstelling gekomen, al in de veertiger jaren uitgevoerde experimenten, waarbij
jonge ratten op een minimaal dieet, dat wel alle voedingsbestanddelen bevatte,
opgroeiden. Het voorgeschotelde minimale menu veroorzaakte een duidelijke
verlenging van de levensduur van de volwassen dieren. Helaas konden
overeenkomstige resultaten niet verkregen worden met diergroepen die meer met de
mens verwant zijn.
Daarnaast doet zich de moeilijkheid voor dat de consumenten in onze westerse
maatschappij veelal niet de neiging vertonen om af te zien van een voortreffelijke
maaltijd, teneinde wellicht in de verre toekomst wat langer te leven. Het geheel
vergelijkbare voorbeeld van ophouden met roken illustreert deze problematiek
duidelijk. Een minimaal dieet zou het grootste effect hebben bij toediening aan
zuigelingen en jonge kinderen en de complicaties door voortdurend hongerig huilende
baby's veroorzaakt, laten zich gemakkelijk raden. Lijkt verlenging van de gemiddelde
levensduur op grond van technische en medische mogelijkheden wellicht nog een
haalbare kaart, de situatie in het geval van verlenging van de maximale levensduur
van de mens ligt geheel anders. Een werkelijke controle van het regelmechanisme
verantwoordelijk voor het verloop van het verouderingsproces zal misschien pas in
de verre toekomst na zeer veel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek mogelijk
zijn.
Eerst als de oorzaken van alle verouderingsverschijnselen bekend zijn, kunnen de
mogelijkheden bestudeerd worden om de snelheid van het verouderingsproces af te
remmen. Bij het doortrekken van deze gedachtengang zouden we tot de conclusie
kunnen komen dat gezien vanuit de medischbiologische wetenschappen het
uiteindelijk mogelijk zou moeten zijn om het gehele verouderingsproces stop te zetten
en het sterven daardoor te ontwijken. Wij moeten hierbij niet de fout van de godin
Eos maken, die voor haar minnaar Tithonus van Zeus de onsterfelijkheid wist te
verkrijgen, maar vergeten had hieraan de wens van een eeuwige jeugd te verbinden.
Na een zeer gelukkige periode begonnen bij Tithonus de verschijnselen van de
vergissing van Eos zich te openbaren en uiteindelijk had Eos geen andere keus dan
de volkomen seniele en afgetakelde grijsaard in een kamer op te sluiten,

Streven. Jaargang 26

348
waar hij volgens het mythologische verhaal nog steeds eindeloos ligt te bestaan.
Het is - en niet alleen uit dit verhaal - duidelijk dat een verlenging van de levensduur
die neerkomt op een verlenging van de ouderdom, geen zinnige zaak is. Een wereld
vol met seniele mensen is niet bepaald een aanlokkelijk toekomstbeeld.
Het primaire oogmerk van de gerontologie, de wetenschap die zich met
verouderingsonderzoek bezig houdt, is er dan ook op gericht leven aan de jaren toe
te voegen en niet zozeer jaren aan het leven, zodat we bejaard zouden worden zonder
tegelijkertijd de nadelige lichamelijke en geestelijke consequenties daarvan te
ondervinden. Afgezien van de al behandelde vraag of deze doelstellingen in de nabije
toekomst realiseerbaar zijn, doemen hier ook grote sociologische en economische
problemen op. De realisatie van de droom van verlenging van de levensverwachting
zal tot gevolg kunnen hebben dat de pensioenperiode later zal moeten ingaan. Hoewel
het moeilijk is het aantal beschikbare arbeidsplaatsen te voorspellen, zou
waarschijnlijk een aanzienlijke werkeloosheid gaan optreden, tenzij onze gehele
houding ten opzichte van werk en consumptie zich diepgaand zou wijzigen. Naast
een oplossing van de sociale problemen, inherent aan een verlenging van de vitale
levensfase, zou tegelijkertijd het probleem van de overbevolking een drastische
geboortecontrole vergen.
Deze ontwikkelingen zouden kunnen leiden tot een geheel vertechniseerde cultuur,
waarin geen vragen maar alleen nog technologische problemen bestaan. Wellicht
zijn de toekomstmogelijkheden wetenschappelijk gezien onbeperkt, het is de vraag
of onze afstammelingen deze zullen willen benutten.
We kunnen ons met Thung1 een mensengeneratie voorstellen die geconfronteerd
met de opgave van deze vertechniseerde cultuur liever gaat spelen in plaats van
verder te werken aan de sommen van wetenschap en techniek. Dan kan het gebeuren
dat een nieuwe richting van menselijke ontwikkeling wordt ingeslagen, die afbuigt
van de weg waarlangs wij ons momenteel pretenderen te bewegen, de weg naar
technische almacht en onsterfelijkheid.

1

P.J. Thung, in Leven en eindigheid, Het Spectrum, Utrecht, 1965.
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Beeld-spraak VIII
Eric De Kuyper
Ik keek versuft uit het raampje, vroeg me af of het nog lang zou duren voor we op
Kennedy Airport zouden landen. Wat ik zag, was een grauwgrijs patroon,
onregelmatig, waar lijnen en grenzen door liepen. Geen enkel herkenbaar geografisch
steunpunt, zoals altijd wanneer je vanuit een vliegtuig naar beneden kijkt. Gewoon
land, de aarde, van boven, uit de lucht gezien. Tot ik merkte aan een gebouw dat
vervaarlijk naderbij kwam, dat we al over de landingsbaan reden. Mijn wereldbeeld
wordt geschokt: nu ik me zo dicht bij de begane grond weet, krijg ik ineens iets wat
op ruimtevrees lijkt...
In heel grote opnamen waart de camera over grond, gesteente, dor gras. Je krijgt tijd
om de beelden in je op te nemen, om je ervan te laten doordringen, om erdoor in
verwarring te raken. Omdat ze wel concreet zijn, maar rechtopstaand tegenover je
op een reuzescherm worden geprojecteerd: én concreet én verticaal en geprojecteerd.
Je zit met je neus op de aarde (maar dat is hier: op het scherm).
Ononderbroken zet de camerabeweging zich voort, heel traag, heel majestatisch.
(Dertig minuten lang, merk ik achteraf). Af en toe vangt zij op de grond iets op, een
schaduw. Maar zij gaat door. Een licht geruis begeleidt de afrollende filmstrook. En
heel traagjes, altijd in dezelfde beweging, verlaat je de grond. Nu zie je ook af en
toe wat struikgewas, iets later zelfs een boomstam. De aarde kantelt en komt in een
vertraagd opklappende beweging opnieuw recht te liggen (rechtop te staan). De
camera tast nu (altijd even traag en weids) een heilloos stil Canadees landschap af.
Met de scherpe omlijning van het filmdoek als eind- en beginpunt.
(Als mijn hand op dat ogenblik toevallig die van E. naast mij raakt, word ik eraan
herinnerd dat we in een bioscoop, de Anthology, zitten te kijken naar een film van
Michael Snow, La Région Centrale. De zaal is helemaal in zwart fluweel gehuld;
het scherm is agressief wit. De Anthology is een soort kathedraal van de
undergroundfilm, met Jonas Mekas als opperpriester. Iedere toeschouwer zit in een
privé hokje, als een monnik, te
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mediteren voor het grote scherm. Film heet hier de godsdienst. De exclusiviteit van
de eredienst doet me het medemenselijke contact nog sterker aanvoelen. Is het
zonde?...).
Reeds is het beeld licht gewijzigd. We vliegen nu, altijd even traag, over de kruinen
van de bomen. De hemel in. Af en toe ontmoeten we een wolk. Gaandeweg komen
we dichter en dichter bij het zonlicht. Dat merken we aan de lenzen van de camera,
die naargelang we dichter bij het licht komen of ons ervan verwijderen, elkaar
verdubbelen en ontdubbelen in geometrische, optische patronen, die het realisme
van het beeld systematisch ontkrachten en vertalen in de abstractie van de optica
zonder meer.
Het blijft duren, en het is heel mooi, en ik ben ontroerd. Door het natuurschoon,
door de geometrische abstractie, door de fascinatie van het scherm, door de
Verfremdung die uitgaat van het hele cinematografische gebeuren, door de
aanwezigheid van E. naast mij. En door mijn eigen emotie, en door mijn eigen
analytische geest, die dit allemaal ragfijn weet te situeren.
Het duurt zo een half uur. Maar nu gaat Snow dit gegeven verder uitwerken, nog
tweeëneenhalf uur lang. Voor mij hoeft het niet meer: de systematische exploratie
van telkens hetzelfde landschap, dat nu eens in een circulaire, dan weer in andere
camerabewegingen altijd maar verder wordt geanalyseerd en theoretisch ontrafeld
en verbrokkeld. Een andere keer kijk ik wel verder. Want onze vriendin Chantal, die
deze film al een paar keer heeft gezien, heeft ons gezegd dat hij iedere keer mooier
wordt.
De eerste beelden van Hitchcocks Marnie zijn een exacte, doch veel scherpere
transpositie van de eerste beelden van The Birds. In The Birds: Tippi Hedren, in een
strak pak, de onwezenlijk blonde haren netjes opgestoken, loopt over straat op heel
hoge naaldhakken. In Marnie: dezelfde Tippi Hedren op een stationsperron, in een
gelijksoortig strak pak, op dezelfde spitse hakken. In The Birds steekt ze een druk
kruispunt over in San Francisco. Het merkwaardige in een film van Hitchcock is,
dat je van in het begin, ook als je nog niets van de film weet, in het eerste beeld al,
alles ziet. Dit is gewoon een druk stadsbeeld; vol redundantie, vol realistische details.
En toch is het eerste wat je ‘ziet’ (bij nadere analyse; aanvankelijk ‘ervaar’ je het
alleen maar): een spel met spitse hakken op vlakken. Door de kleuren - die ook weer
heel realistisch zijn - scherp afgelijnd. Een heel realistisch beeld, dat barst van de
abstractie. Die abstrahering van de verschillende elementen in de ruimteperceptie
blijft mij, achteraf gezien, het meest bij in de reeks films die Hitchcock gemaakt
heeft in de jaren zestig en vijftig, met
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als hoogtepunten Rear Window (1954), Vertigo (1958), North by Northwest (1959),
The Birds (1963), Marnie (1964). Dat wordt me duidelijk nu ik hier in New York
rondloop. Hier heerst een zuivere spanning van vlakken, een tastbaarheid van kleuren,
een lichtverdeling die dingen en mensen als het ware onomwonden ‘dastellt’.
Hoe belangrijk heel die plastische benadering van het leefmilieu is (of hoe belangrijk
het is dat het leefmilieu zich op die manier plastisch meedeelt) blijkt duidelijk uit
Hitchcocks jongste werk Frenzy (1972). Deze film speelt zich volledig af in Londen
en Londen - dat merk je direct in Frenzy - is een Europese stad! Een stad waar het
detail alles overwoekert, waar het perspectief opgeslorpt wordt door een architecturaal
allerlei, de ruimte versnipperd in lichtvlekken. In de letterlijke zin van het woord
‘past’ dit stadsbeeld niet in de visie van Hitchcock zoals die zich de laatste jaren
ontwikkeld heeft in zijn Amerikaanse films. Je ziet niets meer. Je ziet te veel. In zo'n
milieu kan zich ook geen Drama meer afspelen: alles wordt gerelativeerd. Je krijgt
minuscule tafereeltjes. Frenzy verdrinkt in chaotische overtolligheden: hier kan zich
de morele tragedie waar het Hitchcock altijd om te doen is, niet meer ontvouwen. In
plaats daarvan krijg je een beperkt, klein gebeuren, gereduceerd tot een fait-divers.
In Hitchcocks Amerikaanse films gaat het net andersom: ze gaan uit van een
fait-divers, maar dat wordt vanaf het eerste beeld al geabstraheerd en getranscendeerd.
Hier gaat het over iets essentieels, over iets dat ook mij, toeschouwer, rechtstreeks
aanbelangt. Dat is trouwens de simpele verklaring voor Hitchcocks zgn. thrillerof
suspense-effect, dat evenzeer als met een technisch narratief procédé iets te maken
heeft met een ‘morele’ identificatie van de toeschouwer met het hele Hitchcockiaanse
gebeuren. Frenzy is wat doorgaans laatdunkend ‘ontspanning’ wordt genoemd:
afwijking van het essentiële.
Hitchcock moet die dissonant in Frenzy zelf hebben aangevoeld: tot tweemaal toe
tracht hij de versnippering - het fait-divers - opnieuw te centraliseren. Typisch genoeg
gebeurt dat op een plastische manier, de plastische manier die in zijn Amerikaanse
films de constante is. Het zijn twee betekenisvolle sequensen. De eerste, volledig
statisch, komt direct na de eerste belangrijke moordscène. Enkele seconden lang (in
de context lijkt dat eindeloos) zie je de uitgang van een gebouw in een Londense
zijstraat; enkele voetgangers komen voorbij. Een beeld waarin zich niets afspeelt,
maar dat barstensvol spanning zit: zal de moord worden ontdekt (naarbuiten komen)?
Het tweede, even belangrijke moment is een lange, ononderbroken beweging van de
camera, die eerst de trap afkomt, daarna de gang en de uitgang van het huis van de
moordenaar uitrijdt. Het zijn allebei beelden
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die even goed gemist konden worden, maar die abnormaal lang worden gerekt;
dramatisch gezien niet meer dan enkele gedachtenstrepen. Beide momenten zijn door
hun nadrukkelijke aanwezigheid een poging om via de vlakverdeling, de architectuur
van de straat en het gebouw, een lege ruimte op te roepen: de bewust lege ruimte
waarin zich het ethisch-tragische verloop zou kunnen afspelen. ‘L'espace intérieur’
van Racine. Bij Hitchcock valt ze samen met ‘The American Space’: een duidelijk
herkenbare en gedefinieerde ruimte. Wie onderzoekt eens hoé dat precies gebeurt,
hoé Hitchcock de overbekende Amerikaanse stadsbeelden in zijn films integreert en
ze betekenis geeft? Hitchcock: verplichte studie voor architecten en urbanisten!
Om tot die eerste beelden van Marnie en The Birds terug te keren: je kunt ze
omzetten in de ethisch-beladen taal waarin Hitchcock zijn suspenseverhalen neerzet.
De ‘zonde’ die Tippi Hedren bedrijft, bestaat erin: zo arrogant met naaldhakken de
ruimte te doorboren. Dat is overmoed die straf verdient. En als toeschouwer ben je
geroepen om die straf mee uit te zitten.
‘But something should be done. They ought to do something’.
‘What are you going to do?’ she whispered.
Daphne Du Maurier, The Birds.
Het mooie en tevens angstaanjagende filmfabeltje dat The Birds heet, heb ik al
verschillende keren gezien en telkens opnieuw overvalt me een moeilijk te beschrijven
staat van emotie die lang daarna blijft voortduren. Het is een van die films waarvan
ik ervaar dat ze een aan mij persoonlijk gerichte boodschap inhouden. En ik kan die
nooit ten volle ontcijferen. Alles wordt erin gezegd, dat weet ik, de boodschap is
duidelijk. Maar wat moet ik ermee doen? En ik hoor Hitchcock wel fluisteren: ‘Ik
heb ze toch gewaarschuwd, ik heb het hun toch gezegd!’
Het onderwerp is bekend. Op een zekere dag wordt een klein dorpje in de buurt
van San Francisco, Bodega Bay, door vogels overvallen, die de bevolking de oorlog
verklaren. De eerste slachtoffers zijn kinderen. Meteen weet je het: niemand zal aan
deze plaag ontsnappen. Er is geen uitweg en geen weg terug. Eén van de inwoners
zegt op een kritisch moment: ‘We should do something’. Maar dat klinkt
leeg-pathetisch, ridicuul. Er is gewoonweg niets te doen, dat weet je als toeschouwer
en dat weten de mensen van dat dorpje ook. ‘We should have done something’
antwoordt iemand dan. Maar heb ik dat misschien zelf gedacht? Zo ver gaat de
identificatie, dat je de dialoogregels zelf meezegt en zelf mee helpt uitvinden...
In de novelle van Daphne Du Maurier, waar Hitchcock zich voor zijn film losjes
op geïnspireerd heeft, hebben de bewoners van het dorp de hoop dat
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de stadsbewoners een oplossing voor hun problemen zullen vinden. Van de andere
kant zijn ze erg gelukkig met het feit dat ze niet in de stad wonen; daar moet de plaag
nog veel erger zijn, vermoeden ze. Als de BBC - de stem van de stad (het speelt zich
in Engeland af) - op een cruciaal moment stilvalt, is meteen ook hun geloof in de
technische oplossing van de catastrofe de kop ingedrukt.
Hitchcock laat je in het ongewisse of de plaag lokaal of nationaal is. Maar zeker
is dat ze slechts één van de vele mogelijke cataclysmen is. En even doordringend is
het dubbele besef: dat het gevaar heel simpel is (alleen maar vogels) en heel reëel
(ze wordt in de film heel geloofwaardig) én dat het onmogelijk is er een oplossing
voor te vinden. Onze leefwijze is op zo'n voorval niet ingesteld.
In goede Science Fiction literatuur of films moet op zijn minst de catastrofe
geloofwaardig voorgesteld worden. De oplossingen zijn meestal deus ex machina's,
ook als ze van technocratische aard zijn. Ze behoren tot het domein van de fictie:
zijn terecht niet toepasselijk in de praktijk. Helemaal anders is dat in The Birds: hoe
je je verbeelding ook inzet, je ziet geen uitweg. Dat geldt ook voor kleine details op
concreet vlak: zoals het openen of sluiten van een deur. Misschien is het juist omdat
in deze alledaagse dingen geen houvast meer gevonden wordt, dat je het aanvaardt
te geloven dat op een ruimer vlak de gebeurtenissen onoplosbaar zijn geworden...
De uitzonderlijke kracht van The Birds is hier te zoeken: dat zowel de plaag (de
catastrofe) als de oplossingen (of niet-oplossingen) die ervoor gezocht worden, van
een prangende overtuigingskracht zijn. Of op een andere manier beschouwd: de
allegorie wordt rechtstreeks en voortdurend gekoppeld aan concrete handelingen (of
de onmacht om ze uit te voeren of zelfs uit te denken).
The Birds is een gruwelsprookje dat rechtstreeks in het bewustzijn van de
toeschouwer kerft. Wat is er misgelopen, wie heeft wat verkeerd gedaan, wat hadden
we moeten doen? Waarom hebben we tot nog toe verkeerd geleefd? En waarin juist
bestaat dat ‘verkeerde’?
Gaston Bouthoul in L'infanticide différé:
‘In 1886 telde men op één enkele dag 14.000 eekhoorntjes die verdronken waren
in de Ohio, over een lengte van 31 km. De eekhoorns passeerden de rivier over een
lengte van 200 km en de migratie duurde ongeveer een maand. Dat maakt dus
2.800.000 slachtoffers. De afstand die ze in één dag aflegden, schat men op 9 km en
de totale afstand van hun verplaatsing op 250 km. De migrerende populatie moet
dus ongeveer 45 miljoen eekhoorns hebben geteld’.
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Ik hou veel van de Amerikaanse televisie. Ze zegt alles onomwonden, ze toont zonder
de minste scrupules wat ze zelf is. Geen pseudo-houdingen, geen valse
bescheidenheid, geen hoge opvattingen over haar heilige taak. Ook geen hypocrisie
of dubbele-bodem-moraal, zoals bij ons. Onomwonden, wat ze is: pollutie van het
leefmilieu.
Gisteravond, op de tv in de Talk-Show van Dick Cavett, een fel toegejuichte
Margaret Mead. Zij is in Stockholm geweest, op de Internationale Conferentie over
het Milieu, en zegt dat we dringend ‘iets moeten doen’, dat er ‘iets gedaan kàn
worden’. Applaus. Zij spreekt met een hartstochtelijke overtuiging.
Mijn sympathie voor Margaret Mead is gemengd. Ook nu weer maakt ze rake
opmerkingen. Maar wat mij in haar niet bevalt, is dat soort vitaliteit dat zij in haar
doen-filosofie stopt en er ook uit put. We moeten iets doen, maar wat verandert zij
zelf? Je kunt onmogelijk iets veranderen zonder de hele context te veranderen. Dat
zou zij vooral toch moeten weten: een antropologe, die zich dus bezighoudt met de
studie van culturen die ons totaal - in hun totaliteit, in hun gehele samenhang - vreemd
zijn, anders zijn. Zij komt er blijkbaar niet zo gemakkelijk toe dat ook op zichzelf
en haar leefmilieu toe te passen (zie ook haar ontgoochelende gesprekken met James
Baldwin, in A Rap on Race). Het doen dat zij voorstelt, is helemaal bepaald door de
context waarin het plaatsvindt. De gevolgen van de technocratie willen bestrijden in
het kader van die technocratie en door middel van die technocratie, is niets veranderen,
is de dingen alleen maar verplaatsen. De meestal zinloze boodschap van de ecologen.
Hulp verwachten van de BBC in plaats van van God, als we door een vogelplaag
worden overvallen, komt waarschijnlijk op hetzelfde neer.
We zouden een hele reeks nieuwe, andere vragen moeten leren stellen. Dat is niet
gemakkelijk. We hebben het tenslotte nooit geleerd, we weten niet eens hoe ze eruit
zouden kunnen zien. Ons denken en handelen is gecontamineerd: de techniek door
de ethiek, de ethiek door de techniek. Dat zou misschien nog niet zo erg zijn als wij
er ons bewust van waren. Maar het kenmerkende van ons denken is juist dat wij ons
daar niet van bewust zijn. Op die manier denk je bijvoorbeeld dat je door op te treden
in een Dick Cavett Show vecht tegen de pollutie. Terwijl je er in feite aan meedoet.
We komen uit de bioscoop in Kips Bay (NYC), beladen met de verdoemenis van
The Birds, en glijden uit over een zootje vis dat daar per ongeluk op het trottoir is
terechtgekomen. We lopen peinzend terug naar huis, langs een doodse Second Avenue.
We kruisen twee zwarten - ze bekijken ons als vreemdelingen. Een twintigtal straten
verder kruisen we hen opnieuw - kan dat? We bekijken hen als vreemdelingen. Achter
ons, de Empire State Building, scherp afgetekend tegen de nacht.
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Ezra Pound
Apologie voor ‘a poets' poet’
Paul Claes
‘pets-de-loup, sitting on piles of stone books,
obscuring the texts with philology,
hiding them under their persons’
Ezra Pound, Canto XIV

In de golf van commentaren die na de dood van Ezra Pound (1 november 1972) over
de wereld is gerold, zijn heel wat kritische oprispingen meegespoeld. Dat is niets
nieuws voor een dichter die al tijdens zijn leven een fascist en een gek is genoemd.
Toch lijkt het mij een ‘daad van eenvoudige rechtvaardigheid’ in hem een groot
dichter te erkennen1.
Een groot dichter. Het klinkt als een gemeenplaats, maar hoeft dat niet te zijn.
Eigen aan grote dichters is dat zij het idee zelf van wat poëzie is, veranderen.
Homeros, Sapfo, Aischulos, Catullus, Dante, Shakespeare, Rimbaud, Mallarmé lieten
de literatuur anders achter dan zij ze gevonden hadden. Zij schokten de bestaande
schrijf- en leesconventies en vervingen ze door andere. Zo heeft ook Pound de codes
voor de poëzie van de twintigste eeuw opnieuw geformuleerd.
‘Make it new’ - de slagzin die Pound in de mond bestorven lag en die de titel van
een van zijn vele boeken werd, wijst erop dat het hem daarbij niet ging om een
radicale verandering, maar om een transformatie binnen de traditie. Hij wilde de
bedding verbreden, niet verleggen. Pounds werk is een poging om het oude te
valoriseren door het eigentijds te maken. Vandaar zijn belangstelling voor figuren
uit de renaissance, toen ook een vernieuwing vertrok vanuit een herwaardering van
het antieke, en voor iemand als Confucius, die in ideale figuren uit de oertijd zijn
voorschriften belichaamd zag.
Hier ligt een eerste aangrijpingspunt voor kritiek. Tegenstanders verwijten Pound
gebrek aan historische zin. De maker van de Cantos zou in één telescoperende
beweging personen en gebeurtenissen uit de meest uiteenlopende tijdperken en
beschavingen met elkaar vereenzelvigd hebben. Een voortgezette discussie zou al
gauw uitmonden in een dovemansgesprek tussen

1

Belangwekkende studies over Pound werden geschreven door F. Leavis (New Bearings in
English Poetry), M. Butor (Répertoire I), G. Fraser (Ezra Pound), E. Hesse (New Approaches
to Ezra Pound) en door medewerkers van het aan Pound gewijde Cahier de l'Herne. Kort
geleden verscheen een Nederlandse vertaling van enkele Cantos (door H.C. ten Berge en
Rein Bloem).
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hen die de geschiedenis als gelijkenis (Nil novi sub sole) en hen die ze als verschil
(Panta rei) zien: het oude geschil tussen Zenoon en Herakleitos. In een echte
dialectische opvatting moeten echter beide extremen aan hun trekken komen.
Geschiedenis wordt dan een uitproberen van de variaties die binnen de structuur van
de ‘condition humaine’ mogelijk zijn. Pound heeft meer de nadruk gelegd op de
structuur dan op de verandering, maar dat hoeft geen reden te zijn om hem als een
onhistorisch denker af te doen. Toch zien vele critici in het failliet van Pounds leven
een bewijs voor de historische kortzichtigheid die zich ook in zijn poëzieconcept zou
openbaren. De feiten zijn bekend: Pound compromitteerde zich voor en tijdens de
tweede wereldoorlog zo met het Italiaanse fascisme, dat hij wegens hoogverraad
voor een Amerikaanse rechtbank werd gedaagd en slechts door een
ontoerekenbaarheidverklaring aan een veroordeling ontsnapte.
Een verdediging lijkt moeilijk. Pound heeft ons immers zelf een uitweg afgesneden.
Tegenover wie een zuiver esthetische opvatting - een scheiding tussen literatuur en
leven - voorstonden, heeft hij altijd de maatschappelijke rol van de poëzie
onderstreept. ‘Kunstenaars zijn de voelhorens van het volk’, schrijft hij in zijn essay
The Teacher's Mission en in een bespreking van Joyces Ulysses meent hij dat het
woord van de kunstenaar van ‘openbaar nut’ is: ‘We are governed by words, the laws
are graven in words, and literature is the sole means of keeping these words living
and accurate’.
Pounds eerste gedichten zitten nog sterk vast in de laat-Victoriaanse ‘l'art pour
l'art’-sfeer (Swinburne, Rossetti, Morris, Symons): gewild zangerige en zweverig
romantische verzen. In de eerste rijpe bundel Lustra klinkt een heel andere toon.
Smalend luidt het over het ontgoochelde publiek: ‘Is this, they say, the nonsense that
we expect of poets?’ Naast levensmoede estheten en bloedarmoedige aristocraten is
er in deze verzen ook plaats voor de verworpenen dezer aarde: het meisje uit de
theewinkel, de zigeuner, de vrouwen in de voorsteden, vissers. De oude jongedochter
die ‘als een slap stuk zij’ in een Londens park rondhangt, botst er op een bende ‘vuile,
kloeke, niet klein te krijgen kinderen van heel arm volk’. De versmade Whitman
wordt weer in ere hersteld en in een gedicht waarin solidariteit met alle onaangepasten
van de maatschappij wordt betuigd, staat de oproep: ‘Wees tegen alle vormen van
verdrukking’ (Commission).
Ook in Hugh Selwyn Mauberley (1920), een ragfijne portrettering van het
esthetisme en tegelijk een definitieve afrekening ermee, speelt het individuele drama
zich af tegen een sociale achtergrond, in dit geval de walgwekkende dwaasheid van
de eerste wereldoorlog: ‘There died a myriad, And of the best, among them, For an
old bitch gone in the teeth, For a botched civilization’.
Onmiddellijk daarna begint Pound aan zijn levenswerk: de Cantos. Verder
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legt hij zich toe op de studie van monetair-economische en sociaal-politieke
problemen, wat in de jaren dertig leidt tot de publikatie van werken als ABC of
Economics en Jefferson and/or Mussolini. Het is verkeerd, beide activiteiten te
scheiden. De dichter had het bankroet van een beschaving vastgesteld en zocht naar
middelen om ze cultureel en economisch weer op te bouwen. Hier zag hij verder dan
de meeste van zijn tijdgenoten, die de kwaal met een vage broederlijkheid wilden
bezweren (de Vlaamse expressionisten bijvoorbeeld of Jules Romains - geboren in
hetzelfde jaar als Pound - met zijn unanimisme), en rukte aan de wortel van het
kwaad: het kapitalisme. Het woord usura (woeker) klinkt als een vloek op haast alle
bladzijden die hij schreef.
De Amerikaan die in de snobistische literaire kringen van Londen en Parijs niet
had kunnen aarden, vond rust in het fascistische Italië, dat zijn waardering voor het
mediterraan verleden scheen te delen en in het corporatisme een tegengif voor de
liberale economie gevonden scheen te hebben. En met hetzelfde vuur waarmee hij
het mercantiele westen had bestreden, verdedigde hij nu de staatsopvatting van
Mussolini.
Pounds tragedie is dat hij, ofschoon hij de situatie juist diagnostiseerde, toch naar
het verkeerde geneesmiddel greep. We kunnen hem - achteraf - die keuze kwalijk
nemen, maar wat we hem niet kunnen verwijten is lauwheid of baatzucht. Typerend
voor zijn doen is dat hij - erkend dichter - zich in volle tweede wereldoorlog onledig
hield met het uitdelen van pamfletten met daarop door hem in het Italiaans vertaalde
spreuken van... Confucius.
Een eerste weg door Pounds werk is dus de politiek. Lezers die dit ontgaat, lopen
gevaar te verdwalen in de enorme stukken Amerikaanse en Chinese staatsgeschiedenis
van de Cantos. De tweede weg, die ik hierna zal verkennen, is de literatuur.
Voor Pound waren beide één of althans complementair: goede literatuur vrijwaart
de woorden voor de slijtage die ze in het maatschappelijk verkeer ondergaan, terwijl
anderzijds een gezonde maatschappij de voorwaarde voor goede literatuur is. Voor
de eerste gedachte herinner ik aan Pounds uitspraak over het openbaar nut van de
literatuur. De tweede gedachte komt bijvoorbeeld tot uiting in Canto XLV, waar het
kapitalisme verantwoordelijk wordt gesteld voor het teloorgaan van de kunst: ‘with
usura (...) / no picture is made to endure nor to live with / but it is made to sell and
sell quickly / with usura, sin against nature’.
De eenheid van de Cantos - eerder ingewikkelde dan moeilijke poëzie - ligt in het
voortdurend tegenover elkaar stellen van ‘usura’ en ‘kunst’. ‘Usura’ staat hier niet
alleen voor het woekersysteem van de bankiers, maar voor het hele kapitalistische
leefsysteem met zijn bekrompen rationalisme,
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zijn utilitarisme, zijn monotheïstisch fanatisme, zijn koloniaal imperialisme.
Daartegenover is ‘kunst’ de exponent van een niet aan geld gebonden menselijke
creativiteit: geniaal staatsmanschap, contemplatieve levenskunst, mystiek sensualisme,
verdraagzaamheid van het antieke antropomorfisme, het neoplatonische pantheïsme
of het Chinese confucianisme.
Pounds project kon slechts slagen als hij de waarden van de positieve pool ook in
zijn poëzie kon verwerkelijken. Daartoe moest hij een aantal literaire conventies van
zijn tijd opruimen en ze door andere vervangen. De activiteit van de vernieuwer
bestreek drie gebieden, die hij zelf heeft afgebakend in zijn theoretisch werk. In How
to read (1931) stelt hij dat er drie soorten poëzie zijn: melopee, fanopee en logopee
(in het Engels melopoeia, phanopoeia, logopoeia). Hiermee duidt hij poëzie aan
waarin respectievelijk de klank, het beeld en de allusie overweegt.
Dit onderscheid krijgt slechts tegen een linguïstische achtergrond zijn volle
betekenis. De driedeling waarvan sprake verschijnt ook in een taalmodel dat
herhaaldelijk door de Franse criticus Barthes is uiteengezet en dat uiteindelijk
teruggaat op de Deense linguïst Hjelmslev. In een ruimtelijk schema wordt dit als
volgt voorgesteld:
taal
taalgebruik

klank

betekenis
teken

connotatie

Horizontaal lezend herkennen we vooreerst de Saussure's bekende tweedeling
tussen betekenisdrager (klank) en betekenis (inhoud). Beide vormen in het taalgebruik
een onscheidbare eenheid, het teken. Die eenheid wordt daar op haar beurt
betekenisdrager van een betekenis, de connotatie. Een voorbeeld: het woord ‘u’ heeft
in het Nederlandse taalsysteem de klank [y] en de betekenis ‘tweede persoon
enkelvoud of meervoud’, in het Nederlandse taalgebruik ‘betekent’ het daarenboven
dat de spreker zich op een beleefd taalniveau stelt.
In dit model zijn drie elementen van taalcommunicatie vertegenwoordigd: het
medium (taal als klank), de boodschap (taal als betekenis) en de sociale context (taal
als connotatie). Als dusdanig komt het wonderwel overeen met Pounds poëtische
inzichten. Van belang is nog in te zien dat de drie elementen niet afzonderlijk van
elkaar bestaan: verandert men één ervan, dan moeten ook de andere twee veranderen.
Laten we dit in de praktijk van Pounds poëziehervorming nagaan. Die had vooreerst
te maken met de melopee, het gedicht als klank. De vrijwel algemeen aanvaarde
codes van de Victoriaanse poëzie bepaalden dat het lyrisch gedicht strofisch, metrisch
en berijmd diende te zijn. De genreconnotatie
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‘lyrische poëzie’ was dus onverbrekelijk met deze vormrestricties verbonden.
Dit zal door Pound grondig gewijzigd worden. Al in zijn jeugdwerk gebruikt hij
het ‘blank verse’ (rijmloos vers, tot dan toe beperkt tot het drama en de dramatische
monoloog) en verbrokkelt de strofenbouw. Het klassieke vers krijgt de genadeslag
wanneer de metronomische afwisseling tussen beklemtoonde en onbeklemtoonde
lettergrepen vervangen wordt door een natuurlijk ‘muzikaal’ ritme. De geboorte van
het moderne vers wordt ingeschreven in het manifest van het Imagisme (1913), een
literaire groep waarvan naast Pound ook T.E. Hulme, Richard Aldington, H.D., Amy
Lowell, F.S. Flint e.a. deel uitmaakten.
Het gaat hier om meer dan een technische innovatie. Zoals gezegd heeft het
veranderen van één communicatie-element onmiddellijke repercussies op de andere
(McLuhans ‘The Medium is the Message’ is hier de uitdrukking van). Door de poëzie
uit haar metrisch dwangbuis te halen kon de dichter meteen uit andere taalniveaus
putten en zijn verheven mandarijnetaal ruilen voor gewone spreektaal. Die verandering
had op haar beurt weer invloed op de behandelde thema's.
Pound definieert de melopee als een dichtsoort waarin de woorden ‘over en boven
hun betekenis geladen worden met een zekere muzikale kwaliteit die de draagwijdte
of de strekking van de betekenis bepaalt’. Dit past als een handschoen op het werk
van Paul van Ostaijen, wiens merkwaardigste verwezenlijking op dit gebied - toeval
of niet? - ‘Melopee’ heet: het overwegend dactylisch ritme, de herhaalde sonoriteiten
stuwen de lezer van dit gedicht onvermijdelijk naar de gewenste interpretatie.
Pound is een meester van het ritme. In de Cantos, die voortdurend van toonaard
wisselen, behoedt een feilloos oor hem voor misgrepen en ondanks haar muzikaliteit
wordt zijn melopee nooit ‘poésie pure’, klankspielerei. Een jong dichter kan in zijn
werk alles leren wat hij over moderne versificatie weten moet.
De fanopee wordt door Pound omschreven als de projectie van beelden op de
visuele verbeelding. Dit is eerder een programma dan een omschrijving van de
betekenislaag van het gedicht. Tegen de cerebrale poëzie van hun tijd stelden de
Imagisten in hun manifest immers een concrete behandeling van de objectieve en
subjectieve werkelijkheid. De impuls hiervoor kwam van de oosterse poëzie, waarmee
Pound via de geschriften van een Amerikaans kenner van Japanse kunst, Ernest
Fenollosa, in contact kwam. Japanse gedichten als de haikoe en de tanka spreken
emoties nooit rechtstreeks uit, maar suggereren ze door het bij elkaar plaatsen en
‘blenden’ van beelden. Pound neemt die techniek over. ‘As cool as the pale wet
leaves / of lily-of-the-valley / She lay beside me in the dawn’ (Alba): twee beelden,
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elliptisch en allusief, scheppen hier een ruimte waarin alle emotie aan de verbeelding
van de lezer wordt overgelaten.
De vraag of deze techniek ook op langere gedichten toepasbaar was, heeft Pound
beantwoord door het creëren van een nieuwe dichtvorm, de canto. Bij de naamgeving
speelden de honderd cantos van Dantes Divina Comedia mee, die ook anderzijds
model stonden (in Canto I worden de doden opgeroepen, Canto XIV voert ons in de
hel). Primordiaal is een canto echter een gedicht van een zekere lengte waarin een
discursieve of chronologische samenhang vervangen wordt door een juxtapositie
van soms tot taferelen uitgroeiende beelden waartussen verbanden van gelijkenis of
tegenstelling kunnen optreden.
In de Cantos gaat Pound op zoek naar de grenzen van de coherentie. Die is met
veel zoekwerk en vertrouwdheid met zijn andere geschriften in de eerste dertig Cantos
nog wel te vinden, maar vooral in de laatste Cantos bekruipt de lezer het gevoel dat
de eenheid van het materiaal alleen in het associërend ego van de dichter bestaat.
Een kenner als Noel Stock verzucht dat de Cantos geen gedicht voorstellen, maar
een serie onsamenhangende ‘korte gedichten, passages, regels en fragmenten’2.
Zoals gezegd zie ik de fundamentele eenheid van de Cantos in het voortdurend
tegenover elkaar plaatsen van de creatieve waarden en de ontkenning daarvan. Houdt
men dit in het oog, dan wordt Pounds experiment duidelijk. Het gedicht zelf wordt
in zijn overvloed een voorbeeld van de onbelemmerde scheppingsdrang die in het
gedicht wordt verheerlijkt. De kriskras erin opgestapelde brokken werkelijkheid zijn
op zichzelf al een protest tegen het analyserende, vooringenomen,
bewustzijnsafsluitende denken waartegen Pound reageert.
Logopee is de naam die de maker van de Cantos geeft aan het dichterlijk aanwenden
van de connotatie. Hij omschrijft ze als een gebruik van woorden dat rekening houdt
met hun gewoon voorkomen, hun verwachte context, hun gekende betekenis en hun
ironische ondertoon.
Elke taaluiting wordt bepaald door het verwachtingspatroon van haar ontvanger.
Het gewone taalgebruik conformeert zich aan dit patroon (de code), creatief
taalgebruik breekt ermee. De creativiteit van Pounds werk is een gevolg van een
voortdurend afwisselen van taalspelen (waardoor het opgezette patroon telkens weer
wordt vernietigd). Citaten uit vreemde talen en culturen roepen oneindig veel
contexten op en vergen daarom van de lezer een grote mobiliteit van geest. Hieraan,
eerder dan aan eruditie, appelleert de Poundiaanse logopee.
De dichter heeft de allusiekunst als stijltechniek teruggevonden bij de door hem
vertaalde Latijnse auteur Propertius (die ze zelf aan de Alexandrijnen

2

N. Stock, Reading the Cantos, London, 1967, p. 117.
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ontleende) en heeft schrijvers als Joyce en Eliot gestimuleerd bij het toepassen ervan.
Tot de logopee kan men de creatieve vertaling of bewerking rekenen. Pound is daar
een meester in. Zoals bij de antieken en bij renaissance-poëten moet ze bij hem
begrepen worden als een uiting van bewondering én als een poging tot overtreffen
van het origineel. Van talloze oude gedichten (uit Egypte, Hellas, Rome, de Provence,
China) heeft hij zo het stof van de filologie afgeschud3.
Een voorbeeld:
Papyrus

Spring...

Too long...

Gongula...

Laura Riding en Robert Graves hebben dit gedicht genadeloos gekraakt4, blijkbaar
omdat ze niet wisten dat het eigenlijk een vertaald fragment van de Griekse dichteres
Sapfo is, zoals blijkt uit de naam Gongula, een van Sapfo's vriendinnen. Een dergelijk
gedicht werkt op drie niveaus. Als fanopee is het een allusieve evocatie van
liefdesgevoelens die in de lente ontluiken. Naar imagistisch voorschrift zijn alle
overbodige woorden geschrapt, de lezer kan ze zelf aanvullen: de lente is gekomen,
te lang was de winter, Gongula, mijn liefste... Een tweede niveau wordt door de titel
gecreëerd. Daarin wordt de tekst geconnoteerd als een door de tijd aangevreten stuk
papyrus, waarop enkele half vergane woorden de eeuwigheid van menselijke
gevoelens aantonen. Voor wie tenslotte weet dat het om een echte papyrus gaat, is
dit gedicht een eerbetuiging aan een al lang gestorven, maar nog altijd levende
dichteres.
Dit is de manier waarop de allusies en citaten in de Cantos functioneren. Zij zijn
vooreerst op zichzelf betekenisvolle taalfragmenten (notities, wijsheden, uitdrukkingen
- vaak ‘juister’ in een vreemde taal dan in de eigen), daarnaast helpen zij mee de
betekenisstructuur van de Cantos opbouwen en tenslotte verwijzen zij naar de bijna
oneindig uitgebreide beschavingsgeschiedenis waarvan zij aanhalingen zijn. Zo is
de lectuur van de tekst nooit voltooid, omdat hij pas zijn zin krijgt tegen de grotere
tekst van vergane en bestaande cultuuruitingen.
Pound wordt wel eens ‘a poets' poet’, een dichter voor dichters, genoemd. Waarmee
hem wordt verweten dat hij te esoterisch, te moeilijk, te veeleisend voor de gewone
lezer zou zijn. Maar het verwijt kan ook omgekeerd worden. Waarom zouden wij
een dichter vragen zich tot ons peil te verlagen? Vooral als het een dichter is die zo
tegen vooroordelen en sjabloondenken gereageerd heeft als Pound. Is er trouwens
een vleiender uitnodiging denkbaar dan die van een dichter die zijn lezers vraagt
mee dichters te worden?

3
4

Pounds vertalingen werden verzameld in Ezra Pound. Translations. With an Introduction
by Hugh Kenner, New Directions (Paperbook 145), 1963.
Laura Riding - Robert Graves, A Survey of Modernist Poetry, London, 1927, 218.
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De autoritaire persoonlijkheid en haar godsdienstige wereld.
J. Auping
Enige tijd terug werd in de kranten een studie besproken van Dr. A. Lange, De
autoritaire persoonlijkheid en zijn godsdienstige wereld1. Op de achterflap van het
boek werd de suggestieve titel als volgt uitgewerkt: ‘Overeenkomstig de
verwachtingen bleek in de drie groeperingen steeds hetzelfde patroon: hoe kerkelijker
men was des te meer autoritair, rigide, dogmatisch en conservatief’. In een interview
met de auteur nam ‘De Volkskrant’ deze suggestie met een zekere gretigheid over:
‘Over de mensen met de zekerheden... iemand die bv. blijk geeft van een sterke
kerkelijke meelevendheid blijkt een autoritaire persoonlijkheid te hebben’ (8-10-'71).
De vraag die we in deze bespreking willen beantwoorden is, in hoeverre het ook
waar is wat Lange zegt.
We zullen eerst de etiketten ‘autoritair’, ‘rigide’ en ‘dogmatisch’ nader bezien,
vervolgens nagaan hoe sterk de gevonden verbanden zijn en in hoeverre men op
basis van de gegevens in de steekproefjes mag generaliseren over ‘het’ verband
tussen bv. ‘autoritaire persoonlijkheid’ en ‘kerkelijke participatie’.

De etiketten
Onder het etiket ‘autoritair’ blijkt de auteur 18 uitdrukkingen te hebben verzameld
(tabel 10.1), die hij aan de geïnterviewden voorlegde met de vraag of men het er mee
eens was of niet. Iedereen kreeg dus een score op het etiket ‘autoritair’, variërend
van 0 tot 18. Deze uitdrukkingen bleken onderling samen te hangen, een ‘cluster’ te
vormen. Lange heeft echter niet getoetst of deze uitdrukkingen nu ook inderdaad
‘autoritarisme’ uitdrukken. Hij heeft dit etiket ‘autoritair’ er gewoon achteraf
opgeplakt. Hij heeft dus niet onderzocht of het etiket ‘autoritair’ inderdaad geldig
(‘valide’) is, d.w.z. of dit etiket de meest geschikte typering is van zijn verzameling
van 18 items. Vooralsnog weten we alleen dat deze - en de andere - etiketten
uitdrukken wat het subjectieve waarde-oordeel van Lange is over de mensen

1

Dr. A. Lange, De autoritaire persoonlijkheid en zijn godsdienstige wereld, Van Gorcum &
Comp., 1971, 208 pp., f 17,50.
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die de items beamen. Volgens Lange is men bv. ‘autoritair’ als men een afkeer van
demonstraties en rellen heeft; er zijn vier items die een afkeer van demonstraties
uitdrukken, bv. ‘Demonstraties moesten verboden worden, omdat het toch altijd op
rellen beluste jongeren zijn die daaraan meedoen’. Is het wel zeker dat de
anti-autoritaire demonstranten vrij zijn van autoriteitsconflicten? Zou niet een
onverwerkte vaderhaat, en dus vaderbinding kunnen mee-functioneren in
anti-autoritair gedrag? Is het wel zeker dat degenen die demonstraties willen
verbieden, meer autoritair zijn dan degenen die eraan meedoen? Zou er niet in beide
gevallen een niet-verwerkte vaderbinding kunnen functioneren, in het ene geval
vaderliefde en in het andere geval vaderhaat? Met zijn snelle etikettering gaat Lange
aan al deze vragen voorbij. Zijn etikettering is eigenlijk te aprioristisch, te weinig
empirisch, en in die zin dus iets te dogmatisch. Zo verklaart Lange bv. ook een
pro-Amerikaanse houding autoritair en een anti-Amerikaanse houding tot
niet-autoritair: ‘De jongeren die nú tegen Amerika demonstreren, blijken niet te
beseffen dat zij wellicht niet eens geboren zouden zijn als Amerika ons niet in de
tweede wereldoorlog geholpen had’. Zo worden ook mensen autoritair verklaard die
vinden dat ‘Een kind moet eten wat de pot schaft’, dat ‘Orde kunnen houden een van
de belangrijkste eisen (is) die men moet stellen aan een leraar’, dat ‘Filmcensuur één
van de beste middelen is om zedenbederf tegen te gaan’, dat ‘De chef bij conflicten
aan de kant van de directie (moet) staan, anders wordt het helemaal een chaos’ en
dat ‘Het vreselijk naïef (is) te menen, dat arbeiders moeten meedenken in het
bedrijfsbeleid’. In al deze opvattingen steekt iets waars. Ook is het waar dat er soms
een brok emotie mede wordt uitgedrukt die wijst op een zeker gevoel van irritatie
jegens critici met tegenovergestelde opvattingen, zoals bv. in de laatst geciteerde
uitdrukking: ‘... het is vreselijk naïef...’. Maar laten we nu eens de tegenovergestelde
opvattingen beluisteren: ‘Een kind moet eten waar het zin in heeft’. ‘Orde kunnen
houden is in het geheel geen voorwaarde om leraar te zijn’. ‘Filmcensuur is uit den
boze’. ‘Natuurlijk kunnen arbeiders meedenken in het bedrijfsbeleid’. In deze
opvattingen steekt óók iets waars. Beide reeksen opvattingen zijn eigenlijk wat
ongenuanceerd, gelet op de complexiteit van ouder-kind, leraar-leerling, werkgeverwerknemer relaties en dergelijke. Waar de opvattingen wat ongenuanceerd komen
te liggen, kan het voorkomen dat gevoelens van minachting of irritatie zich uiten in
scheldwoorden zoals ‘autoritair’ of ‘naïef’. Dat zoiets in discussies en kranten gebeurt,
valt te verwachten. Blijkbaar kan men van een wetenschappelijk onderzoek soms
niet méér verwachten. Afgezien dan van eventuele methodologische moeilijkheden2.

2

Cf. J. Auping, Een register voor uitdrukkingen van Godservaring, in Bijdragen, 1972, II,
pp. 176-205.
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Van de operationalisering van ‘kerkelijke participatie’ heeft Lange evenmin de
geldigheid getoetst. In dit geval lijkt echter zijn eigen waarde-oordeel minder
vertekenend gewerkt te hebben. We vinden o.a. de volgende items (met tussen haakjes
het percentage katholieken in de steekproef dat er ja op zei): ‘Zou u, indien u kinderen
had, ze laten dopen?’ (81,8%); ‘Zou u ze eerste H. Communie laten doen?’ (78,2%);
‘Zou u, indien u kinderen had, ze 's zondags meenemen naar de kerk?’ (72,7%); ‘Zou
u ze naar een RK school sturen?’ (67,3%); ‘Gaat u meestal op christelijke feestdagen
naar de kerk?’ (54,5%); ‘Gaat u meestal op zaterdagavond of zondag naar de kerk?’
(49,1%); ‘Loopt u wel eens een kerk of een kapel binnen om er te bidden?’ (45,5%);
‘Vindt u dat een jeugdvereniging van een godsdienstig beginsel moet uitgaan?’
(45,5%); ‘Betaalt u de gezinsbijdrage (kerkbijdrage)?’ (40,0%); ‘Heeft u thuis
grammofoonplaten met godsdienstige liederen die u wel eens beluistert?’ (38,2%);
‘Vindt u dat een omroepvereniging van een godsdienstig beginsel moet uitgaan?’
(29,1%); ‘Hebt u een functie in de parochiegemeenschap of werkt u wel eens mee
in uw kerk?’ (27,3%); ‘Bent u geabonneerd op de KRO-gids?’ (23,6%); ‘Vindt u dat
een vakvereniging van een godsdienstig beginsel moet uitgaan?’ (20,0%); ‘Heeft u
op 3 juni j.l. op de KVP gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen?’ (18,2%); ‘Bidt
u wel eens de rozenkrans?’ (16,4%). Het goede van deze operationalisering is ook
dat de complexiteit van kerkelijke participatie erin naar voren komt. Bij de
operationalisering van ‘sociaal-politieke progressiviteit’ is echter, wederom op
willekeurige gronden, slechts één facet in de negen items uitgedrukt, namelijk de
behoefte aan nivellering van inkomens- en vermogensongelijkheid binnen Nederland.
Het item over ontwikkelingshulp dat in het onderzoek van Andries Hoogerwerf,
Protestantisme en progressiviteit (1965), een belangrijk onderscheidend vermogen
bleek te bezitten, is door Lange, die de operationalisering van Hoogerwerf voor het
overige overnam, weggelaten. De gevolgen daarvan zullen we verderop nog
bespreken.

De sterkste van de gevonden verbanden
Hoe sterk zijn nu de door Lange gevonden verbanden? Hij trok uit de bevolking van
Amsterdam-Zuid drie steekproefjes: 55 katholieken, 71 gereformeerden en 56 joden.
De steekproefjes waren niet a-select, want Lange voegde er mensen aan toe die
volgens hem typerend waren. Dat kan eigenlijk niet in een wetenschappelijk
onderzoek, maar laten we eens aannemen dat het de resultaten niet beïnvloed heeft.
Het bleek dat in het katholieke steekproefje 10% van de variatie in ‘autoritarisme’,
13% van de variatie in ‘rigiditeit’, 3% van de variatie in ‘dogmatisme’ en 6% van
de variatie in ‘sociaal-politiek conservatisme’ samenhing met de variatie in ‘kerkelijke
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participatie’. In het gereformeerde steekproefje waren deze percentages respectievelijk
21%, 16%, 12% en 0% en in het joodse steekproefje resp. 10%, 10%, 7% en 11%3.
Wat zegt dit nu over de sterkte van de verbanden in de bevolking van Amsterdam
-Zuid, waaruit de steekproefjes getrokken zijn? Laten we als voorbeeld het verband
tussen ‘kerkelijke participatie’ en ‘autoritarisme’ nemen in de katholieke bevolking
van Amsterdam-Zuid. Op basis van het feit dat in de katholieke steekproef 10% van
de variatie in ‘autoritarisme’ positief samenhing met de variatie in ‘kerkelijke
participatie’ kunnen we met 95% zekerheid zeggen dat in de katholieke bevolking
van Amsterdam-Zuid anno 1970 een variatie van 1% tot 25% van het ene verschijnsel
positief samenhing met de variatie in het andere verschijnsel4. Erg veel weten we
dus niet. Hoe weinig we weten blijkt ook in het geval van de joodse bevolking van
Amsterdam-Zuid. Voor twee onafhankelijke onderzoekjes trok Lange uit deze
bevolking namelijk twee steekproefjes. In het hierboven vermelde geval trof hij
tussen ‘participatie’ en ‘autoritarisme’ een correlatie aan van r = 0,32 (d.w.z.
verklaarde variatie is 10%), maar in het andere steekproefje een correlatie van r =
0,08 (d.w.z. verklaarde variatie is 0,6%).

Kunnen we generaliseren over ‘het’ verband?
Kunnen we nu op basis van de gevonden variaties generaliseren over ‘het’ verband
tussen kerkelijke ‘participatie’ en ‘autoritarisme’, enz.? Vanuit empirisch oogpunt
is dit niet verantwoord. Immers de drie steekproefjes zijn niet representatief voor de
Nederlandse bevolking anno 1970. In 1971 was 33% van de Nederlanders katholiek,
10% gereformeerd, 24% hervormd, 5% van een andere kerk of humanistisch en 27%
gaf op ‘geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwing’ aan te hangen. Lange heeft
dus de hervormden en buitenkerkelijken niet in zijn steekproef opgenomen. Nu is
het duidelijk dat de buitenkerkelijken op de ‘kerkelijke participatie’-schaal de score
0 boeken. We weten echter niet wat de gemiddelde buitenkerkelijke zal scoren op
de schaal voor ‘autoritarisme’ enz.... In het geval van sociaal -politieke progressiviteit
weten we zelfs dat juist de hervormden en de buitenkerkelijken significant
conservatiever waren m.b.t. ontwikkelingshulp, dan katholieken en gereformeerden,
zowel in een onderzoek van Hoogerwerf in 1962 als in een NIPO-onderzoek van
1971. In 1971 moest de5 ont-

3
4
5

Voor het verband tussen correlatie (Lange, tabel 11.1) en verklaarde variatie, zie Hubert
Blalock, Social Statistics (1960, ch. 17).
Voor het verband tussen steekproefgrootte en betrouwbaarheidsmarges in het geval van
correlaties, zie H. Blalock, op. cit., ch. 17.
In een representatieve steekproef van 3007 Nederlanders.
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wikkelingshulp groter worden volgens 54% van de katholieken, 55% van de
gereformeerden, 43% van de hervormden en 41% van de buitenkerkelijken en moest
de hulp kleiner worden volgens 4% van de katholieken, 6% van de gereformeerden,
8% van de hervormden en 8% van de buitenkerkelijken. Volgens de overigen moest
de hulp gelijk blijven. Stel nu dat de gemiddelde buitenkerkelijke niet minder
‘autoritair’, enz. is dan de gemiddelde kerkelijke. Door het weglaten van juist die
respondenten die op de ‘participatie’-schaal 0 scoren en op de overige schalen
normaal, zal er in de steekproeven van Lange een aanzienlijke afwijking (‘bias’)
optreden ten gunste van zijn hypothese over ‘het’ verband tussen kerkelijke
‘participatie’ en ‘autoritarisme’, enz.. Het zou zelfs mogelijk zijn dat er géén of een
negatief verband is.
Al met al zijn er dus twee punten van kritiek op Lange's onderzoek: ten eerste de
willekeurige etikettering, die veeleer Lange's waarde-oordeel uitdrukt dan dat zij
objectief is; en ten tweede de wijze van steekproeftrekken die vermoedelijk een sterke
‘bias’ ten gunste van Lange's hypotheses heeft opgeleverd. Ik wees reeds op de
mogelijkheid van geldige operationalisering. Een alternatieve steekproef zou zijn:
een a-selecte, niet te kleine steekproef uit de Nederlandse bevolking, waarin dus ook
de buitenkerkelijken zijn vertegenwoordigd.
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De macht van Europa*
P.J. Teunissen
Het thema ‘De macht van Europa’ is om twee redenen actueel. In de eerste plaats,
omdat de Europese Gemeenschap sinds de Haagse topconferentie van december
1969 in versneld tempo een macht van wereldbetekenis aan het worden is. Door de
toetreding van Engeland, Ierland en Denemarken is de Gemeenschap de tweede
economische en industriële macht van de wereld geworden1. De Gemeenschap
beheerst ongeveer een derde van de wereldhandel en is daarmee de eerste
handelsmacht van de wereld. Haar invloed breidt zich als een olievlek uit, omdat zij
met een toenemend aantal landen verdragen afsluit: associatieverdragen,
vrijhandelsverdragen, of gewone handelsverdragen, afhankelijk van de politieke en
economische omstandigheden. Recente voorbeelden zijn de vrijhandelsakkoorden
met de overgebleven landen van de Europese Vrijhandelsassociatie en de associatieen vrijhandelsakkoorden met een groot aantal landen van het MiddellandseZeegebied. Aldus vormt de Gemeenschap het centrum van een economische regio,
die zich verder uitstrekt over uiteenlopende gebieden als Groenland, Scandinavië,
het Middellandse-Zeegebied, het Midden-Oosten, Afrika en het Caraïbisch gebied.
Zij omvat een zeer groot aantal voormalige koloniale en semi-koloniale gebieden
van haar lid-staten, benevens bestaande overzeese gebiedsdelen en koloniën (o.m.
Guyana, Martinique, Suriname). Naar verwachting zal thans ook een aantal
Gemenebestlanden een associatie- of vrijhandelsovereenkomst met de Gemeenschap
willen sluiten2.
Mede in verband met deze uitbreiding heeft sinds de Haagse topconferentie

*

1

2

Deze tekst is de uitgewerkte weergave van een inleiding voor een gezamenlijke bijeenkomst
van de VIRO en de Europese Beweging te Scheveningen, op 18 september 1972, in het kader
van de Vredesweek. Voor het onderwerp van belang zijnde gegevens van na die datum zijn
deels alsnog in de tekst verwerkt, deels opgenomen in de voetnoten.
In 1970 bedroeg het bruto nationaal produkt (tegen marktprijzen) van het Europa van de
Negen 626 miljard dollar, dat van de Verenigde Staten 991 miljard dollar. Volgens westelijke
schattingen bedroeg het BNP van de Sovjet-Unie 490 miljard dollar. Zie The Military Balance
1970-1971, van het International Institute for Strategic Studies te Londen, pp. 10-12.
Bij het verdrag van Arusha (1969) zijn reeds drie Gemenebestlanden een
associatieovereenkomst met de EG aangegaan: Kenia, Oeganda en Tanzania.
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ook het streven naar verdieping van de Gemeenschap nieuwe impulsen gekregen.
De douane-unie werd in 1970 voltooid. De Gemeenschap heeft eigen geldmiddelen
gekregen; uiterlijk in 1975 krijgt het Europese Parlement controlerende bevoegdheden
daarop. Overeengekomen is, dat de Gemeenschap in 1980 uitgegroeid moet zijn tot
een economische en monetaire unie. Een belangrijke stap daartoe is de instelling,
vóór 1 april 1973, van een Europees Fonds voor monetaire samenwerking. Sinds de
oprichting van het Comité Davignon3, in 1970, zijn de eerste praktische stappen gezet
op de weg naar een politieke unie. Tenslotte heeft in de afgelopen jaren ook de vraag
naar de Westeuropese militaire samenwerking aan betekenis gewonnen.
Momenteel is van een Westeuropese militaire samenwerking slechts in zeer
beperkte mate sprake. In het kader van de Westeuropese Unie wordt overleg van
algemene aard gepleegd over veiligheidsvraagstukken. In de NAVO is een zgn.
Eurogroep: een enigszins informed overlegorgaan van de Europese NAVO-landen,
uitgezonderd Frankrijk, Portugal en IJsland. West-Europa wil zijn defensie zoveel
mogelijk blijven baseren op militaire samenwerking met de Verenigde Staten, in het
kader van de NAVO. Alleen Frankrijk heeft zich bijna geheel aan de militaire
organisatie van de NAVO - niet aan het Noordatlantisch Verdrag zelf (!) - onttrokken,
omdat het militaire zelfstandigheid wenst. Voorstellen om tot een Westeuropese
militaire samenwerking te komen, zijn daarom tot op heden op niets uitgelopen4.
Niettemin worden de uitbreiding en versterking van de Gemeenschap in Westeuropese
en Amerikaanse politieke kringen algemeen gezien als een weg om in West-Europa
tot meer eenheid te komen in vraagstukken van defensie en veiligheid, tegen de
achtergrond van de wens van de Verenigde Staten naar vermindering van hun militaire
aanwezigheid in Europa en van het op gang komend overleg over veiligheid en
samenwerking in Europa. Daarom moet ook de militaire macht van West-Europa
aan de orde worden gesteld.
- Gerekend naar aantal militairen zijn de landen van de Gemeenschap

3

4

Een praktisch buiten de openbaarheid werkend comité van de directeuren-generaal politieke
zaken van de ministeries van buitenlandse zaken van de lid-staten, onder voorzitterschap
van de Belg Davignon. Het comité heeft reeds op een aantal punten een coördinatie van het
buitenlands beleid tot stand kunnen brengen, o.m. ten aanzien van het optreden van de
Gemeenschap bij het overleg over veiligheid en samenwerking in Europa.
Na het voorstel van Edward Heath, in 1967, voor een Engels-Franse kernmacht die door
beide landen ‘in beheer’ zou worden gehouden in Europa, en de voorstellen van Denis Healey
(Engels minister van defensie voor de Labour-party) voor een ‘Europese kern’ binnen de
NAVO, is de militaire samenwerking o.m. aan de orde gesteld door de Engelse onderhandelaar
Barber bij de opening van de laatste onderhandelingsronde over de toetreding van Engeland
tot de Gemeenschap, op 30 juni 1970.
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gelijkwaardig aan de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie (medio 1971 resp. 2 miljoen,
2,7 mln, 3,4 mln); gerekend naar materieel vormen zij een middelgrote macht5.
- West-Europa heeft in principe de middelen om zich op te werken tot een
middelgrote kernwapenmacht. Het kan dit doen door uitbouw van de kernmachten
van Engeland en Frankrijk en het tot stand brengen van samenwerking tussen beide,
hetzij bilateraal, hetzij in een multilateraal Westeuropees verband6. Het zou kunnen
besluiten deze weg op te gaan indien het zich ernstig in zijn veiligheid bedreigd zou
gaan voelen, bijv. door een eenzijdige verzwakking van de veiligheidsgaranties van
de Verenigde Staten bij een stagnerend overleg over veiligheid en samenwerking in
Europa.
- Frankrijk en Engeland hebben strijdkrachten voor interventies buiten Europa.
Portugal, dat via de achterdeur van een vrijhandelsverdrag met de Gemeenschap
wordt verbonden, voert een koloniale oorlog in Afrika. Het ontvangt daarbij steun
uit de Verenigde Staten en de Gemeenschap, o.m. door leningen en wapenleveranties.
- De landen van de Gemeenschap nemen tezamen bijna een derde van de
internationale wapenhandel voor hun rekening. De Gemeenschap staat in dit opzicht
dus min of meer op gelijke voet met de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie7.
- In Westeuropese politieke kringen - vooral in Frankrijk en Engeland - leeft de
wens naar het behoud van een politieke en militaire wereldrol voor West-Europa8.
Al is er - gezien de problemen en tegenstellingen dienaangaande - nog de nodige
onzekerheid over de toekomst van de Gemeenschap, toch is het duidelijk dat zij grote
mogelijkheden heeft voor een voortgaande accumulatie van macht. Zij kan deze
realiseren naarmate zij meer een eenheid wordt. Dit brengt ons tot de tweede reden
van de actualiteit van ons onderwerp. Er zijn thans in de internationale verhoudingen
een aantal vraagstukken aan de orde die van grote betekenis zijn voor vrede en
veiligheid en waarbij West-Europa betrokken is. Met name moeten worden vermeld:
het overleg

5

6

7
8

Zie o.m. het Strategisch Jaaroverzicht 1971 van het Internationaal Instituut voor Strategische
Studies te Londen, Nederlandse editie in: Internationale Spectator, jaargang XXVI, Nr. 8,
22 april 1972, p. 675 en 676.
Zie voor uitvoerige documentarie en analyses betreffende deze materie: - Andrew J. Pierre,
Nuclear Politics: The British Experience with an Independent Strategic Force 1939-1970,
Oxford University Press, London, 1971.
- Ian Smart, Future Conditional, The prospect for Anglo-French Nuclear Co-operation, The
International Institute for Strategic Studies, London, 1971.
Zie de jaarboeken van het Swedish International Peace Research Institute (SIPRI) te
Stockholm (verschenen vanaf 1969).
Het slotcommuniqué van de EG-topconferentie van 19 en 20 oktober j.l. te Parijs spreekt
van een ‘toenemende verantwoordelijkheid welke Europa in de wereld moet dragen’ (par.
10).
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over veiligheid en samenwerking in Europa; SALT; de crisis in de
ontwikkelingssamenwerking en het internationale monetaire stelsel; de verscherping
van de tegenstellingen tussen blank en niet-blank in Zuidelijk Afrika; de
milieuproblematiek; het conflict in het Midden-Oosten en het conflict tussen de
Sovjet-Unie en China. Deze vraagstukken hangen samen met de omstandigheid dat
wij ons thans in veel opzichten in een overgangstijd naar nieuwe internationale
verhoudingen bevinden. De vraag rijst, hoe de landen van de Gemeenschap zich er
tegenover opstellen. Erkennen zij dat zich spanningen kunnen voordoen tussen primair
Westeuropese belangen en visies en de belangen van de wereldvrede?; dat een
herziening nodig is van het denken over de Westeuropese integratie?
Op dit punt aangekomen, is het noodzakelijk te wijzen op een verschil van opvatting
tussen de critici van de Westeuropese samenwerking en de meeste officiële kringen
in West-Europa over West-Europa's macht. Terwijl de critici bezorgd zijn, dat
West-Europa een nieuwe Supermacht gaat worden9, onderkent men in officiële
kringen wel dat West-Europa's macht is toegenomen, maar men acht de kwalificatie
Supermacht misplaatst en is eerder bezorgd vanwege de tekorten van het
integratieproces. Men acht een versterkte Westeuropese samenwerking noodzakelijk,
omdat in ons werelddeel meer dan elders de nationale kaders ontoereikend zijn
geworden. Een aantal lid-staten van de Gemeenschap - met name de Benelux-landen
en de Bondsrepubliek - wenst bovendien uitbreiding van de bevoegdheden van de
Europese instellingen, om een slagvaardiger beleid van de Gemeenschap en
democratische controle op haar activiteiten mogelijk te maken. De Gemeenschap zal
bijv. alleen een krachtige politiek ten gunste van de ontwikkelingslanden kunnen
voeren, indien zij tot besluitvorming bij meerderheid van stemmen kan komen.
Anders blijft haar macht hoofdzakelijk negatief: het gewicht van negen staten, die
tezamen een derde van de wereldhandel beheersen, maar er door onderlinge
verdeeldheid niet in slagen een reële bijdrage te leveren aan de verbetering van de
internationale economische verhoudingen. Dat deed zich o.m. voor tijdens UNCTAD
III (Santiago de Chili, april/mei 1972). Men wijst er bovendien op, dat de
ontwikkelingslanden zelf gaarne bijzondere economische betrekkingen met de
Gemeenschap aangaan en om onze investeringen vragen. Een recent voorbeeld
hiervan is de wens van Egypte om opgenomen te worden in het stelsel van EG-ver-

9

Zie o.m. de standpuntbepaling van het Interkerkelijk Vredesberaad De toekomst van Europa,
in: Vellig Europa, Cahiers voor Vredesvraagstukken, Nr. 11, uitgave van het Interkerkelijk
Vredesberaad te Den Haag.
De Noorse afwijzing van de EG (bij referendum van 25 sept, j.l.) berustte mede op deze
overweging, die vooral onder de jongeren en in links-politieke kringen aanhang vond. Zij
heeft ook een rol gespeeld in het Deense toetredingsreferendum van 2 oct. j.l..
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dragen met de landen van net Middellandse-Zeegebied. Omdat Israël daar reeds deel
van uitmaakt, is Egypte bereid geweest af te zien van sancties tegen maatschappijen
die deelnemen aan de handel tussen West-Europa en Israël. Inderdaad kan dit
bijdragen tot een ontscherping van het conflict in net Midden-Oosten.
Het belangrijkste is echter, dat er in officiële kringen in West-Europa bezorgdheid
is over een relatieve achteruitgang van West-Europa's macht ten opzichte van de
Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en China, ondanks de versterking van de
Gemeenschap van de laatste jaren.
- De Gemeenschap is niet zodanig geïntegreerd en ontwikkeld, dat zij op dezelfde
wijze als de Verenigde Staten op kan treden als economische supermacht. Zij wordt
door de Verenigde Staten overklast in de wijze waarop deze hun economische
betrekkingen met de Sovjet-Unie en China gaan uitbreiden10. Het tempo waarin de
Verenigde Staten hiertoe overgaan, wordt vooral bepaald door hun economische
belangen (o.m. de dollar-crisis sinds augustus 1971) en hun veiligheidsbelangen (het
bereiken van een regeling in Indo-China; SALT); zij houden minder rekening met
West-Europa dan voorheen11.
- De belangrijkste beslissingen aangaande veiligheid en samenwerking in Europa
worden genomen door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Te wijzen valt o.m.
op het vooroverleg aangaande de onderhandelingen over wederzijdse vermindering
van strijdkrachten en bewapening in Europa; de beslissingen over het doorgaan en
het tijdstip van het multilateraal vooroverleg over veiligheid en samenwerking in
Europa (Helsinki, 22 november j.l.); SALT; het Amerikaans-Russische communiqué
en de Amerikaans-Russische beginselverklaring van mei j.l. (bezoek Nixon aan
Moskou), opgesteld buiten overleg met de NAVO-partners. In deze documenten
aanvaardden de Verenigde Staten voor het eerst de beginselen van vreedzame
coëxistentie als richtlijnen voor de verhoudingen in Europa en voor hun wederzijdse
betrekkingen12. Het beginsel van zelfbeschikking werd echter niet vermeid. Bij zijn
bezoek nadien aan België (9-12 juli j.l.) heeft minister Gromyko duidelijk gemaakt,
dat de Sovjet-Unie er nu van uit gaat dat

10

11

12

Zie bijv. de recente Amerikaans-Russische onderhandelingen over de aankoop van Russisch
aardgas door de Verenigde Staten voor een bedrag van 45,6 miljard dollar; dit zou het grootste
handelsakkoord in de geschiedenis worden.
Tijdens een persconferentie bij gelegenheid van zijn af scheid als ambassadeur van de
Verenigde Staten bij de EG, eind September j.l., heeft J. Robert Schaetzel zich in gelijke zin
uitgesproken en kritiek op zijn regering geleverd.
Het Amerikaans-Russische communiqué vermeldt wel voor Europa het beginsel van de
‘onafhankelijkheid’ van staten, maar is naar zijn formulering ook in dit opzicht geheel
overeenkomstig de verklaringen van de landen van het Warschau-pact over veiligheid en
samenwerking in Europa.
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dit beginsel ook niet zal worden opgenomen in een multilaterale beginselverklaring
over veiligheid en samenwerking in Europa.
Naar mijn mening kwamen de Verenigde Staten in beide documenten terecht in
belangrijke mate tegemoet aan de wens van de Sovjet-Unie naar respectering van
haar invloedssfeer in Oost- en Centraal-Europa. Zelfbeschikking voor de hiertoe
behorende staten, vrij verkeer van personen en vrije uitwisseling van ideeën en
informatie, moeten wel doeleinden van de westelijke politiek zijn, maar vooral
gerealiseerd worden als gevolg van een voortgezet proces van toenadering tussen
Oost en West. Gaat het Westen er echter primair op insisteren, dan riskeert het een
stopzetting van de toenadering in Europa, die binnen de landen van het Warschau-pact
reeds tot spanningen heeft geleid, en het oproepen van - gezien de macht van de
Sovjet-Unie - gevaarlijke situaties in Europa. Het lijkt mij echter niet juist, dat de
Verenigde Staten bij deze politiek buiten hun Westeuropese bondgenoten om hebben
gehandeld.
Veiligheid en samenwerking in Europa zijn steeds meer afhankelijk geworden van
de verhoudingen tussen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en China, daarbij
inbegrepen de onderlinge verwikkelingen tussen deze landen in conflictgebieden als
Indo-China en het Midden-Oosten.
- In West-Europa bestaat tenslotte bezorgdheid, dat ook bij een wederzijdse
vermindering van strijdkrachten en bewapening in Europa de militaire positie van
West-Europa (de NAVO) relatief wordt verzwakt. Ook wordt gevreesd, dat de
Sovjet-Unie via de op te richten organen voor permanent overleg tussen Oost, West
en de Europese neutralen, invloed wil krijgen op de Westeuropese samenwerking.
Hoe moet West-Europa op deze ontwikkelingen reageren? Om een onafhankelijke
politieke en militaire macht te worden, die overwegend op eigen kracht tot regelingen
met de Sovjet-Unie kan komen aangaande veiligheid en samenwerking in Europa zoals de Gaulle wel heeft voorgestaan - zou West-Europa niet alleen tot eigen militaire
samenwerking moeten komen, zelfstandig ten opzichte van de Verenigde Staten,
maar ook zijn militaire uitgaven minstens moeten verdrievoudigen, in het bijzonder
met het oog op de uitbreiding van zijn kernbewapening. Dit is - althans in de huidige
omstandigheden - niet alleen onhaalbaar, het zou ook ernstige gevolgen hebben voor
het overleg over wapenbeheersing, zowel in het kader van SALT als ten aanzien van
Europa.
De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hebben al herhaaldelijk laten weten, dat
de SALT-besprekingen alleen tot reële resultaten leiden als wederzijds het principe
van de strategische pariteit wordt aanvaard. Aan beide zijden wordt deze pariteit
steeds nauwkeuriger omschreven. Hoewel er al een evenwicht in de afschrikking is,
zet vooral de Sovjet-Unie haar strategische
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wapenopbouw voort, omdat de Verenigde Staten over het geheel genomen nog steeds
een voorsprong in de kernbewapening hebben en bovendien uitgewerkte plannen
hebben voor de invoering van supersonische nucleaire bommenwerpers (B-1) en de
verbetering van hun afschrikking ter zee (Trident).
De Amerikaanse Senaat heeft bij de aanvaarding van de SALT-akkoorden het zgn.
Jackson-amendement afgedwongen, volgens hetwelk de Verenigde Staten bij komende
SALT-besprekingen moeten streven naar ‘gelijkheid in niveaux van intercontinentale
strategische strijdkrachten’. Dit betekent een verandering ten opzichte van de lijn
die bij SALT I is gevolgd. De in mei afgesloten akkoorden berustten op de bereidheid
van de Verenigde Staten een numerieke minderheid in intercontinentale
kernwapenraketten (en kernwapenduikboten) te aanvaarden, omdat de Amerikaanse
raketten technisch beter zijn en met meer atoomkoppen uitgerust dan die van de
Sovjet-Unie, terwijl de Verenigde Staten bovendien beschikken over meer strategische
bommenwerpers en over kernwapens in vooruitgeschoven opstelling, waarmee het
grondgebied van de Sovjet-Unie kan worden getroffen (de zgn. forward based systems
in West-Europa, de Middellandse Zee en het Verre Oosten)13.
Bij handhaving van het Jackson-amendement kunnen de Verenigde Staten er naar
alle waarschijnlijkheid niet aan ontkomen, dat de forward based systems - althans
ten dele - moeten worden teruggetrokken. De Sovjet-Unie heeft hier steeds op
aangedrongen en zal er dan slechts temeer reden voor hebben. Hierdoor zullen echter
vragen rijzen met betrekking tot de bondgenootschappelijke verplichtingen van de
Verenigde Staten en de regionale veiligheid in Europa en het Verre Oosten. Het is
niet aannemelijk, dat de Verenigde Staten hier geheel buiten hun bondgenoten om
kunnen handelen. Daarom kunnen deze in dit opzicht dus enige invloed uitoefenen
op het SALT-overleg, al zullen de belangen van de Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie wel praevaleren14.
SALT heeft echter nog meer implicaties. Met het vastleggen van een nucleair
bewapeningsplafond voor de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, op basis van
gelijkheid, gaat zich het probleem van de kleinere potentiële kernwapenlanden

13

14

Zie de toelichting van Dr. H.A. Kissinger, adviseur van president Nixon, op de
SALT-akkoorden van mei j.l. voor het Amerikaanse Congres, d.d. 15 juni j.l., o.m.
weergegeven in Europa-Archiv, Folge 17, 1972, pp. D 418 t/m D 422.
De Westeuropese regeringen hebben duidelijk reserves ten aanzien van een ter discussie
stellen van de forward based systems. Als het echter toch moet gebeuren, dan bij voorkeur
niet in SALT, maar in de besprekingen over wederzijdse vermindering van strijdkrachten en
bewapening in Europa. Afgewacht moet worden of de Sovjet-Unie hiermee instemt, maar
het lijkt niet uitgesloten.
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kunnen blijven uitbreiden en er nieuwe kernwapenlanden komen, kan er op den duur
een situatie ontstaan, waarin deze landen een nucleair evenwicht tussen Verenigde
Staten en Sovjet-Unie kunnen verstoren. Vooral de Sovjet-Unie wordt met dit
probleem geconfronteerd, want de kleinere kernwapenlanden en de meeste potentiële
kernwapenlanden (Israël, India, Japan) liggen bij of aan haar grenzen. Met China
verkeert zij in een ernstig conflict. Blijft het Westen afzijdig bij een gewapend conflict
met China? Komt er een Westeuropese kernmacht? Blijft China afzijdig bij een
onverhoopte oorlog met het Westen? Daarom heeft de Sovjet-Unie laten weten, dat
haar bereidheid om zich beperkingen ten aanzien van de kernbewapening op te leggen
mede afhangt van de bereidheid van andere landen dan de Verenigde Staten om dit
ook te doen, en van het klimaat in de internationale verhoudingen: Staat dit het nemen
van risico's ten gunste van wapenbeheersing toe?
Bij de SALT-akkoorden van mei j.l. heeft de Sovjet-Unie reeds aan de Verenigde
Staten meegedeeld, dat zij het haar toegestane maximum van 62 moderne
kernwapenduikboten naar verhouding zal overschrijen, indien de NAVO-landen
gezamenlijk meer dan 50 moderne kernwapenduikboten bouwen (de V.S. hebben er
41, Engeland 4 en Frankrijk wil er momenteel 5 hebben). De Verenigde Staten hebben
dit voorshands afgewezen. Het lijkt echter waarschijnlijk, dat de Sovjet-Unie bij
komend SALT-overleg op haar eis zal insisteren en dat zij het overleg over de
strategische nucleaire wapenbeheersing in een ruimer kader wil gaan voeren dan
SALT alleen, indien het Westen blijft weigeren Frankrijk en Engeland op te nemen
in de nucleaire vergelijking met de Sovjet-Unie. Ook hier leidt het
Jackson-amendement slechts tot een toespitsing van de problemen. Misschien wil
de Sovjet-Unie dan een nucleair overleg met de Westelijke Grote Drie. Vooral
Frankrijk zou dit willen, maar het zou de wapenbeheersing bemoeilijken.
Daarnaast zij gewezen op de campagne die de Sovjet-Unie sinds het 24e
partijcongres van de CPSU (maart/april 1971) - in samenhang met SALT - voor een
wereldontwapeningsoverleg voert, waarin een speciale plaats zou zijn ingeruimd
voor de kernwapenlanden. Ondanks de positieve reacties van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties op het voorstel, zijn de kansen op
totstandkoming van dit overleg klein, mede gezien de houding van China. Het zou
zeker niet tot snelle resultaten leiden. Daarom is ook niet in te zien, hoe de Sovjet-Unie
bereid zou zijn een bewapeningsplafond in Centraal-Europa te aanvaarden, laat staan
belangrijke verminderingen van strijdkrachten en bewapening, indien West-Europa
zijn nucleaire bewapening significant verhoogt, of effectief verzet biedt tegen
terugtrekking van de Amerikaanse forward based systems in Europa.
De SALT-akkoorden hebben de bestaande kernmachten van Engeland en
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Frankrijk niet aangetast; eerder is hun positie iets verbeterd (vooral door het
Amerikaans-Russisch akkoord over de beperking van de anti-raketwapens). Ook
hebben SALT en het Amerikaans-Russisch wapenoverleg in het algemeen de
mogelijkheid van een Westeuropese kernmacht niet ‘in de kiem gesmoord’. Maar
wel is er in het wapenoverleg tussen beide landen een trend - eigenlijk al vanaf het
begin van de zestiger jaren - om de nucleaire bewapening in Westeuropese handen
klein te houden. Een zich verenigend West-Europa zou een complicerende factor
kunnen worden in de betrekkingen tussen Oost en West, indien het zich geen, of
onvoldoende beperkingen in zijn kernbewapening zou willen (laten) opleggen. Gelet
op de houding van Frankrijk, is dit gevaar niet denkbeeldig15.
Gezien de voortgang in het overleg over veiligheid en samenwerking in Europa
(w.o. de kwestie Duitsland) en het overheersende belang van SALT, is het daarom
noodzakelijk, dat West-Europa afziet van pogingen om alsnog politieke en militaire
onafhankelijkheid te verkrijgen en primair streeft naar verbetering van de betrekkingen
tussen Oost en West via het aan de gang zijnde overleg, ook al kan men stellen dat
dit risico's met zich brengt en het definitief opgeven van oude machtsposities.
De vraag, hoe versterking van de Westeuropese samenwerking zich voor het
overige verhoudt tot ontspanningspolitiek en overleg over veiligheid en samenwerking
in Europa, is niet gemakkelijk te beantwoorden, al is er de laatste tijd wel meer
duidelijkheid gekomen. In de Scandinavische landen, in Oost-Europa en bij de linkse
oppositie in West-Europa bestaat vrees voor blokvorming en verstarring van de
verhoudingen in Europa door een wedijver in integratie tussen EG en COMECON.
De landen van het Warschau-pact blijken echter steeds meer bereid te zijn de EG te
aanvaarden, mits deze niet discriminerend optreedt. Op 20 maart j.l. verklaarde
partijleider Brezjnev voor het 15e congres van de vakbewegingen van de Sovjet-Unie:
‘De Sovjet-Unie miskent geenszins de werkelijke situatie in West-Europa, waaronder
ook het bestaan van economische groeperingen van kapitalistische landen als die
van de “Gemeenschappelijke Markt”. Wij

15

In het begin van de eerste ambtsperiode van president Nixon werd Westeuropese
samenwerking op het gebied van de kernbewapening in Amerikaanse regeringskringen wel
positief beoordeeld. Men krijgt thans de indruk, dat de Verenigde Staten de mogelijkheden
daartoe nog wel willen open laten, maar binnen grenzen, zodat in ieder geval het
SALT-overleg niet in gevaar wordt gebracht. De Verenigde Staten onderkennen daarbij dat
de Sovjet-Unie ook thans nog wil voorkomen dat de Bondsrepubliek op enige wijze toegang
tot het kernwapen krijgt. Van belang is ook, dat de Engelse regering, gewend rekening te
houden met de Verenigde Staten, haar optie op een vijfde kernwapenduikboot nog steeds
niet heeft gerealiseerd.
Waarschijnlijk komt er over deze problematiek meer duidelijkheid in SALT II en in 1974,
wanneer aan de orde komt of en zo ja, hoe de Engels-Amerikaanse samenwerking op het
gebied van de kernbewapening wordt voortgezet.
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volgen de activiteiten van de “Gemeenschappelijke Markt” en haar ontwikkeling
met aandacht. Onze betrekkingen met de leden van deze groeperingen zullen natuurlijk
er van afhangen, in hoeverre zij van hun kant de realiteiten in het socialistische deel
van Europa, in het bijzonder de belangen van de lid-staten van COMECON, erkennen.
Wij zijn voor gelijkberechtigdheid in de economische betrekkingen en tegen
discriminatie’. In deze uitspraak ligt overigens nog geen bereidverklaring om
betrekkingen met de EG als zodanig aan te gaan.
Een stap verder gaat de Russische auteur N.N. Inozemtsev, hoofd van het Instituut
voor Wereldeconomie en Internationale Betrekkingen te Moskou, in een studie over
de internationale betrekkingen in Europa in de jaren '7016. Hij oppert de mogelijkheid
van ‘nieuwe vormen van multilaterale betrekkingen’ tussen de EG en ‘de socialistische
gemeenschap’, het best tot stand te brengen in het kader van een Europees
veiligheidssysteem. Zijn betoog lijkt daarom neer te komen op opname van EG en
COMECON in een stelsel van veiligheid en samenwerking in Europa. Inozemtsev
gaat niet in op de vraag, of naast de Ministerraad ook de Europese Commissie namens
de EG zou mogen optreden. Dit wordt echter - gezien het verzet daartegen van
Frankrijk - door de EG zelf niet verlangd17. Het betoog van Inozemtsev lijkt daarom
zeer wel te verenigen met het officiële EG-standpunt.
Bij zijn bezoek aan Frankrijk, in oktober j.l., heeft de Poolse partijleider Gierek
zich zeer positief over betrekkingen tussen de EG en COMECON uitgelaten, zonder
er overigens een concrete vorm voor aan te geven, althans in het openbaar. De
Oosteuropese landen in het algemeen willen nauwere betrekkingen met de
Gemeenschap, mede om hun achterstand in dit opzicht ten aanzien van de DDR te
verkleinen18. Wel willen zij zich daarbij de mogelijkheid van bilaterale
overeenkomsten met de Gemeenschap en met afzonderlijke landen van de
Gemeenschap voorbehouden.
Van belang is voorts, dat Bondskanselier Brandt voortdurend heeft beklemtoond,
dat versterking van de Westeuropese samenwerking noodzakelijk is

16
17

18

Studie ten behoeve van een bijeenkomst van Europese instituten voor internationale
betrekkingen te Varna (Bulgarije, 4 en 5 oktober 1972).
Tijdens de bijeenkomst van de EG-ministerraad van 20 en 21 november j.l. is besloten dat
bij het overleg over veiligheid en samenwerking in Europa voor zover nodig namens de
Gemeenschap het woord gevoerd zal worden door de vertegenwoordiger van het land dat
optreedt als voorzitter van de EG-ministerraad. Een vertegenwoordiger van de Commissie
zal in de wandelgangen bij het overleg aanwezig zijn.
Ook na het basisverdrag tussen Bondsrepubliek en DDR van 8 november j.l. geldt de handel
tussen beide landen als ‘innendeutsche Handel’. Daardoor behoudt de DDR haar vrije toegang
tot de Gemeenschap en is praktisch een bijzonder geassocieerd lid ervan.
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voor het welslagen van zijn Ostpolitik. Dit standpunt wordt door de EG-landen
gedeeld. Toch heeft ook hij een spanningsverhouding tussen beide onderkend. Reeds
als minister van buitenlandse zaken heeft hij een conceptie van de Westeuropese
samenwerking ontwikkeld, die - althans onder de huidige omstandigheden realistischer is dan het federalistische denken tout court dat in ons land overheerst.
Brandt dacht in termen van een confederale samenwerkingsstructuur, met op het
economisch vlak federale elementen, die in te voegen zou zijn in een stelsel van
veiligheid en samenwerking in Europa. In deze visie wordt gestreefd naar een
evenwicht tussen beide19. Een dergelijke samenwerkingsstructuur is thans bovendien
niet alleen realistischer in verband met de anti-federalistische opvattingen in Engeland,
Frankrijk en Denemarken - die zich opnieuw hebben doen gelden tijdens de
topconferentie van de Gemeenschap te Parijs, in oktober j.l. - maar ook vanwege de
betrekkingen tussen West-Europa en de Verenigde Staten. Daarbij spelen economische
en militaire factoren - in onderling verband - een rol.
Omdat de Gemeenschap de eerste handelsmacht van de wereld is, zou het zeer
vanzelfsprekend zijn, als zij een eigen munt zou hebben. Uit de onderhandelingen
over de Europese monetaire unie blijkt echter voortdurend, dat daartegen niet alleen
belemmeringen van intern-politieke aard bestaan - de onmogelijkheid van voldoende
coördinatie van de economische en monetaire politiek van de lid-staten en de
onhaalbaarheid van besluitvaardige Europese monetaire instellingen - maar dat ook
overwegingen van externpolitieke aard problemen oproepen. Voor Frankrijk zou de
Europese munt instrument zijn van een tegen de dollar gerichte politiek. De andere
EG-landen willen echter geen maatregelen nemen die tot een verzwaring van de druk
op de dollar kunnen leiden en daardoor de economische betrekkingen tussen
West-Europa en de Verenigde Staten, die nog steeds problematisch zijn, verder
belasten. Zij vrezen dat dit de solidariteit in de NAVO aantast. Ook kan het leiden
tot een verscherping van de economische concurrentie tussen West-Europa en de
Verenigde Staten ten opzichte van de landen van het Warschau-pact en daardoor de
westelijke eenheid bij het overleg over veiligheid en samenwerking in Europa schaden.
De Gemeenschap kan dus ook in monetair en economisch opzicht nog te weinig een
eigen identiteit ontwikkelen.
De betrekkingen tussen West-Europa en de Verenigde Staten blijken belangrijk
te zijn gewijzigd sinds de vijftiger jaren. Destijds steunden de Ver-

19

Zie o.m. Brandt's boek Friedenspolitik in Europa, Frankfurt am Main, 1968, en de analyses
van Wolfgang Wagner: Aussenpolitik nach dem Regierungswechsel in Bonn, in
Europa-Archiv, 1969, Folge 22, pp. 775-786; Voraussetzungen und Folgen der deutschen
Ostpolitik, in Europa-Archiv, 1970, Folge 17, pp. 627-638.
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enigde Staten het Europese federalisme krachtig. Minister Dulles dreigde in 1953/4
zelfs met een ‘agonizing reappraisal’ van de bondgenootschappelijke betrekkingen
als er geen Europese Defensiegemeenschap zou komen. Momenteel is de Amerikaanse
houding tweeslachtig en zonder duidelijke concepties. De Verenigde Staten zijn nog
wel overtuigd van de noodzaak van een toenemende Westeuropese samenwerking,
maar zij zijn tegelijk bezorgd voor de mogelijke gevolgen ervan op het monetaire
en economische vlak en ten aanzien van de kernbewapening. Veel minder dan vroeger
is hun praktische politiek op bevordering van de Westeuropese samenwerking gericht.
Tot op zekere hoogte kan men stellen, dat de houding van de Verenigde Staten
tegenover de Gemeenschap overeenstemming is gaan vertonen met die van de
Sovjet-Unie. Reeds in het begin van de jaren zestig uitten Heldring en Van der Beugel
hun twijfels aan de destijds wijd verbreide opvatting, dat er tussen een zich verenigend
West-Europa en de Verenigde Staten, als twee gelijkwaardige machten de ‘zuilen’
van een Atlantisch Deelgenootschap vormend (zgn. halter-theorie), een
vanzelfsprekende en duurzame belangengemeenschap zou zijn. Zij kregen steeds
meer gelijk.
Ook met het ontwikkelingsvraagstuk staan we voor een nieuwe situatie. Steeds
duidelijker wordt, dat het in een diepgaande crisis verkeert. Volgens recente gegevens
van de Wereldbank bedroeg de Schuldenlast van de ontwikkelingslanden in 1970
70 miljard dollar en blijft deze voortdurend stijgen, zodat de gedachte van
terugbetaling illusoir wordt. Ook blijft de kloof tussen arme en rijke landen toenemen.
Het belangrijkste is echter, dat binnen de meeste niet-socialistische
ontwikkelingslanden20 de kloof tussen rijk en arm groter wordt, waarbij de massa's
van de bevolking ook in absolute zin armer worden20a. In deze landen is 'n overwegend
westers georiënteerde, met moderne technologie werkende en elitaire
ontwikkelingspolitiek gevoerd. De invloed van het westelijke bedrijfsleven werd
niet wezenlijk aangetast; integendeel, dit slaagde er veelal in zijn invloed te versterken
en nationale industrieën uit de markt te dringen. De ontwikkelingspolitiek werd
onvoldoende gericht op het produktief maken van de massa's der bevolking; benutting
van hun niveau van technische vaardigheid; onttrekking van de eigendom der
produktiemiddelen aan binnenlandse en buitenlandse economische en politieke elites
en nationalisatie of herverdeling ervan onder de bevolking; produktie van goederen
voor nationaal verbruik. De economische politiek bleef sterk gericht op export naar
het Westen. Dit schermde

20

De socialistische ontwikkelingslanden zijn er in het algemeen beter in geslaagd de verschillen
in welvaart te nivelleren. Een uitzondering vormt Joego-Slavië, waarvan het zuidelijk deel
buitengewoon achtergebleven is.
20a Cf. in dit nummer Paul Ammann, Met Brazilië gaat het goed, met het volk slecht, pp. 323
en 324.
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echter zijn markten af tegen goedkope industriële produkten, verstrekte minimale
hulp en voerde ten opzichte van de ontwikkelingslanden een verdeel-en-heerspolitiek,
die vergemakkelijkt werd door een gebrek aan solidariteit van deze landen zelf. De
oude koloniale structuren zijn in veel opzichten blijven bestaan, maar wij staan nu
voor een crisis waarin het buigen (van de verpauperde massa's) of barsten wordt21.
Het falen van de ontwikkelingsstrategieën tot nu toe is voor wat het Westen betreft
niet alleen toe te schrijven aan een gebrek aan bereidheid bij de bevolking om een
minder snelle welvaartsgroei te aanvaarden en aan weerstanden tegen
maatschappelijke en politieke hervormingen (o.m. internationale hervorming van
het ondernemingsrecht en controle op het internationale bedrijfsleven), maar vooral
aan onwil tot overdracht van macht aan de ontwikkelingslanden, als elementen in
de opbouw van een internationale rechts- en welvaartsorde. Een rechtvaardige
verdeling van de welvaart is immers onmogelijk zonder herverdeling van economische
en politieke macht. Wat dit betreft kan men het Westen en de landen van het
Warschaupact, met name de Sovjet-Unie, over één kam scheren. Zij maken zich
schuldig aan ‘apartheidspolitiek’ op wereldschaal. Het ligt echter voor de hand dat
wij speciaal op de verantwoordelijkheid van de Gemeenschap wijzen, vanwege de
historische banden en de schuld van de lid-staten van de Gemeenschap ten opzichte
van de ontwikkelingslanden, en omdat de Gemeenschap een zeer grote - zij het niet
beslissende - invloed ten goede aan kan wenden. Het Europa van de Negen omvat
ongeveer 40% van het afzetgebied van de ontwikkelingslanden; het geeft ongeveer
de helft van de bruto kapitaalstroom aan de ontwikkelingslanden; het gaat speciale
economische betrekkingen onderhouden met ongeveer 50 ontwikkelingslanden
wanneer de ontwikkelingslanden van het Gemenebest op grote schaal om
associatie-overeenkomsten met de EG gaan vragen22. Wordt de huidige crisis in de
ontwikkelingssamenwerking - o.m. tot uiting gekomen in het

21

22

Zie voor analyses van officiële zijde: - De toelichting van minister Boertien
(ontwikkelingssamenwerking) bij de begroting van buitenlandse zaken voor 1973. Volgens
de minister zijn de plannen voor het Tweede Ontwikkelingsdecennium eigenlijk nu al
achterhaald. Hij wijst op de toenemende belangstelling voor de ontwikkelingspolitiek van
China.
- De rede van Robert McNamara van 25 sept. j.l. voor de jaarvergadering van IMF en
Wereldbank. McNamara acht een nieuwe ontwikkelingsstrategie nodig om ontwikkeling en
sociale rechtvaardigheid met elkaar in overeenstemming te brengen. Daarin moet een centrale
plaats toekomen aan politieke en maatschappelijke hervorming, waarvoor hij een aantal
richtlijnen aangeeft.
Tijdens de EG-topconferentie van Oktober j.l. heeft de Nederlandse regering een duidelijk
pleidooi voor de ontwikkelingssamenwerking gehouden, in belangrijke mate afgestemd op
de aanbevelingen van UNCTAD. Niettemin was ook dit gebaseerd op de gedachte van de
toegenomen macht en verantwoordelijkheid van de Gemeenschap en niet op de gedachte van
overdracht van macht.
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mislukken van UNCTAD III - niet opgelost, dan valt een ernstige verstoring van de
internationale verhoudingen te vrezen23.
Als nieuw probleem doemt in dit verband op, dat de uitbreiding van de handel
tussen Oost en West, in net kader van de toenadering van de laatste jaren, veel sneller
verloopt dan de uitbreiding van de handel tussen Noord en Zuid. De nog bestaande
ideologische verschillen blijken in dit opzicht van secundaire betekenis te zijn.
West-Europa moet trachten een dergelijke ontwikkeling zoveel mogelijk tegen te
gaan. Dit is één reden om te bevorderen dat instellingen voor permanent overleg
tussen Oost, West en de Europese neutralen over veiligheid en samenwerking in
Europa zoveel mogelijk moeten functioneren in het kader van de Verenigde Naties
en de daarmee verbonden wereldorganisaties. Een tweede reden is, dat op deze wijze
zoveel mogelijk wordt tegengegaan, dat China buiten de toenadering tussen Oost en
West wordt gehouden en deze tegenwerkt. Een derde - lange-termijn - reden is, dat
vredesopbouw in principe steeds in het kader van de Verenigde Naties moet
geschieden.
In Zuidelijk Afrika valt momenteel een toespitsing van het conflict tussen de blanke
en de niet-blanke bevolking waar te nemen. Bij de negers en kleurlingen in
Zuid-Afrika is sprake van een politieke bewustwording, die volgens de Zuidafrikaanse
autoriteiten niet meer in de hand te houden is. In Rhodesië leidde het onderzoek van
de commissie-Pearce (eind 1971/begin 1972) naar de opvattingen van de bevolking
over het Engels-Rhodesisch ontwerp-akkoord over de herziening van de Rhodesische
grondwet ten gunste van een meerderheidsregime, in enkele maanden tijds tot een
massaal verzet onder de bevolking en het ontstaan van de African National Council,
onder leiding van bisschop Abel Moezorewa. In Portugees-Afrika hebben de
bevrijdingsbewegingen de macht over belangrijke delen van het grondgebied veroverd,
vanwaaruit zij gewapende en politieke strijd voor de onafhankelijkheid voeren. Het
proces van bewustwording en machtsvorming door de negerbevolking en kleurlingen
wordt gestimuleerd door de landen van de derde wereld in de Verenigde Naties, de
communistische landen, de Wereldraad van Kerken en een aantal westelijke landen,
waaronder de Scandinavische landen en ten dele ook Nederland. Blijven de blanke
overheersers weerstand bieden, dan zijn gewapende conflicten op nog grotere schaal
dan thans te verwachten. De bevrijdingsbewegingen beschikken in ruime mate over
wapens, via de landen van het Warschau-pact, China en een aantal landen van de
derde wereld. Wil het Westen in dit conflict

23

Zie in dit verband ook de dissertatie van Dr. W.D. Verwey, Economic Development, Peace
and International Law, Assen, 1972.
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vruchtbaar kunnen bemiddelen, dan moet het zich thans achter de onderdrukte
bevolking stellen en trachten invloed of zelfs druk op Portugal, Rhodesië en
Zuid-Afrika uit te oefenen om haar werkelijke zelfbeschikking te geven. De resolutie
van de Veiligheidsraad van 22 november j.l., waarin Portugal wordt uitgenodigd om
zelfbeschikking te geven aan zijn overzeese gebiedsdelen en onderhandelingen te
beginnen met ‘werkelijke vertegenwoordigers’ van de bevolking van deze gebieden,
is een goede stap in deze richting, evenals de onderhandelingen van
VN-secretaris-generaal Waldheim met Zuid-Afrika over Namibië. Het westelijke
beleid is echter nog niet ondubbelzinnig, want de betrokken regimes blijven steun
krijgen uit het Westen. Het overgrote deel van de buitenlandse investeringen in
Zuidelijk Afrika - motor van de economie - komt uit West-Europa; voor Zuid-Afrika
alleen bedraagt het ruim 75%. Ook dit geeft de Gemeenschap en haar lid-staten een
mogelijkheid om invloed ten gunste van verandering uit te oefenen. Zij zouden
moeten trachten deze aan te wenden, in aanmerking nemend de oproep van het
Centrale Comité van de Wereldraad van Kerken (tijdens zijn vergadering te Utrecht
van 18-27 augustus j.l. te Utrecht). Ook zouden de wapenleveranties aan de drie
blanke regimes moeten worden stopgezet.
Als conclusie kan gesteld worden, dat de tijd voorbij is waarin wij onder leiding van
de Verenigde Staten en met hun actieve medewerking konden bouwen aan een
federaal West-Europa, waarvan wij konden menen dat het als democratische
welvaartsstaat model zou kunnen staan voor de rest van de wereld. De politieke en
militaire structuren van Europa, ook van West-Europa, gaan steeds meer bepaald
worden in het kader van het overleg tussen Oost en West.
De Koude Oorlog is voorbij; de mogelijkheden voor vredesopbouw op ons
continent zijn reëel geworden. Maar de gedachte dat toenadering tussen Oost en West
zonder meer in het belang van de wereldvrede is, is achterhaald. Het conflict tussen
de Sovjet-Unie en China kan er scherper door worden, de kloof tussen arme en rijke
landen groter, de dominantie van Noord over Zuid krachtiger. De dekolonisatie is
niet voltooid, noch politiek noch economisch, hetgeen oorzaak is van scherpe
conflicten en stagnatie in de internationale samenwerking (vgl. de tegenstellingen
tijdens de milieuconferentie van de Verenigde Naties te Stockholm, juni 1972). Er
is een crisis in de ontwikkelingsproblematiek opgetreden, die de internationale
verhoudingen ernstig kan gaan belasten.
Al deze verschijnselen spelen een rol in de spanningen en tegenstellingen die zich
sinds de zestiger jaren in onze samenleving en politiek voordoen. Zowel de
Westeuropese samenwerking als de bevordering van de vrede
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vragen daarom nieuwe benaderingen en denkkaders. In de meeste delen van de wereld
is sprake van een toenemend verzet tegen het bestaande stelsel van internationale
verhoudingen en hun verworteling in de interne verhoudingen binnen de staten. Er
doen zich tegenkrachten van onderop gevoelen: intellectuelen, jongeren, kerken,
maatschappijkritische stromingen, bevrijdingsbewegingen; ook de vredesbewegingen
maken hier deel van uit. Zij streven naar rechtvaardiger verhoudingen in de wereld.
Voor de regeringen en het internationale bedrijfsleven is het moeilijk deze tot stand
te brengen, omdat zij moeten werken in structuren van competitie en conflict. Actieve
medewerking van de publieke opinie is nodig.
Daarom is het van essentieel belang, hoe de regeringen en het bedrijfsleven zich
opstellen tegenover de krachten die zich vanuit de publieke opinie zelf tegen de
verhoudingen in de wereld doen gelden. In dit verband zij gewezen op het
opmerkelijke feit, dat juist typische vertegenwoordigers van de wereldorganisaties,
zoals U Thant, Waldheim, Prebisch en McNamara bij het kritische deel van de
publieke opinie steun hebben gezocht voor hun beleid. Ook dan zullen er nog wel
spanningsverhoudingen tussen de officiële kringen en deze kritische stromingen
blijven. Blijft er echter een polarisatie zonder meer, dan vrees ik voor de vrede.
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Politiek Overzicht de maand november
Internationale samenwerking
Verenigde Naties
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft deze maand weer haar
vaste nummertje weggegeven tegen de koloniale politiek van Portugal. Ditmaal in
de vorm van een resolutie, waarin de leiders der bevrijdingsbeweging in Angola,
Guinea en Mozambique als de rechtmatige vertegenwoordigers van de bevolkingen
dezer gebieden worden aangemerkt. Portugal, dat in de regel zijn schouders over dit
soort resoluties van de Verenigde Naties ophaalt, heeft er ditmaal echter bij monde
van ministerpresident Caetano ongewoon scherp op gereageerd. Vermoedelijk omdat
de stemming over deze resolutie in vergelijking met alle voorafgaande stemmingen
over hetzelfde onderwerp een lichte doch duidelijke verschuiving ten nadele van
Portugal te zien gaf. Frankrijk met name stemde ditmaal niet meer tegen en dat zint
Portugal niet.

Samen tegen vervuiling
250 vertegenwoordigers van 91 landen hebben veertien dagen lang in Londen overlegd
over de wijze waarop door internationale samenwerking de vervuiling van de zee
kan worden tegengegaan. In grote lijnen zijn zij het eens geworden over een conventie,
waarbij het dumpen van radio-actieve stoffen, biologische en chemische
oorlogsmiddelen, ruwe olie, enkele insecticiden en duurzame plasticgoederen in de
zee volstrekt wordt verboden. Andere, minder gevaarlijke stoffen als arsenicum,
lood, koper en fluoriden mogen alleen met speciale vergunning in de zee worden
geloosd. De contracterende partijen verplichten zich in deze conventie bovendien
ieder voor zich in hun eigen wetgeving alles te doen om te verhinderen, dat de zee
stortplaats wordt voor stoffen die de gezondheid van de mens, het leven in de zee
zelf en het gebruik van de zeewegen kunnen bedreigen. Op de dag van de sluiting
der conferentie hadden 57 landen de conventie getekend. Anderen wachtten nog op
de officiële vertalingen van de tekst der conventie.

Europese Gemeenschap
De ministers van Buitenlandse zaken der E.E.G.-landen hielden in Den Haag een
voorbespreking over het te voeren beleid op de Europese Veiligheidsconferentie in
Helsinki. Bijzonderheden over deze bespreking zijn niet bekend gemaakt. De Britse
Labourpartij heeft bekend gemaakt, dat zij uit protest tegen de aansluiting van
Engeland bij de EEG geen afgevaardigden naar het Europese Parlement zal sturen.

Europese Veiligheidsconferentie
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Veel verder dan de gebruikelijke openingsschermutselingen zijn de 35 landen die
aan de Europese Veiligheidsconferentie in Helsinki deelnemen, tegen het eind van
de maand nog niet gekomen. Die openingsschermutselingen gingen o.a. over de
vraag welke taal men moest gebruiken om de alfabetische volgorde van de
deelnemende landen vast te stellen. De beide Duitslanden wilden met alle geweld
naast elkaar zitten; in het Engels kon dat niet; in het Frans wel, dus werd het Frans.
Daarbij eiste Engeland, dat het niet als ‘Royaume Uni’ tussen Roemenië en de Heilige
Stoel terecht zou komen doch als ‘Grande Bretagne’ zou worden aangeduid. - Veel
belangrijker echter waren de openingsinterventies van Roemenië over de regeling
van de te
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volgen procedure. Roemenië stelde zich op het standpunt, dat het hier een conferentie
geldt van ieder voor zich souvereine Staten, die ieder voor zichzelf kunnen spreken
en beslissen ongeacht allerlei bindingen die zij met andere Staten hebben aangegaan.
Geen enkele Staat mag zich dus het recht aanmeten om voor anderen te spreken of
te beslissen. Besluiten van de conferentie kunnen dus slechts met algemene stemmen
worden genomen. Dit standpunt - in de procedureregels door de conferentie aanvaard
- toont duidelijk hoezeer de Oosteuropese landen erop gebrand zijn hun eigen stem
op deze conferentie te laten doorklinken. Daarmee brengen zij de twijfel van de
westerse landen of deze hele conferentie niet als een truc van Sovjet-Rusland moet
worden opgevat, enigszins aan het wankelen. Te meer omdat Rusland zijn misnoegen
over het optreden van Roemenië niet onder stoelen of banken heeft gestoken.

Bilaterale samenwerking
- West- en Oost-Duitsland hebben hun onderhandelingen over een normalisering van
hun wederzijdse betrekkingen in de loop van deze maand afgesloten met de opstelling
van een verdrag, waarvan de ratificatie werd bepaald op ná de Bondsdagverkiezingen
in West-Duitsland. Nadat deze verkiezingen te zijnen gunste uitvielen heeft
Bondskanselier Brandt bekend gemaakt, dat hij het verdrag in Oost-Berlijn zal gaan
tekenen. Daarmee schijnt nagenoeg geruisloos een der moeilijkste problemen uit de
na-oorlogse wereldpolitiek opgelost: de verdeling van Duitsland. Een heuglijk feit
bovendien omdat in de gesloten overeenkomst twee broederlanden, het ene
aangesloten bij de NATO, het andere aangesloten bij het Warschau-pact, elkaar weer
hebben gevonden. Er zal uiteraard nog wel enige tijd overheen gaan eer alle details,
met name over de vrije keuze van vestiging voor alle Duitsers, geregeld zullen zijn,
doch de eerste stap is gezet. De eerste stap ook naar een toelating van de beide
Duitslanden tot de Verenigde Naties.
- De Verenigde Staten en Cuba hebben onderhandelingen geopend over de
bestrijding van de hand over hand toenemende vliegtuigkapingen. Reeds vanaf 1970
hebben de Verenigde Staten tevergeefs pogingen gedaan om tot dergelijke
onderhandelingen te geraken doch nu heeft Cuba, dat langzamerhand schoon genoeg
krijgt van zijn image als toevluchtsoord voor vliegtuigkapers en nauwelijks meer
raad weet met al deze kerels, zelf het initiatief genomen, zulks naar aanleiding van
de meest recente kaping door een drietal notoire misdadigers, die Cuba om asiel
verzochten. Cuba sleepte ze ditmaal voor de rechter en zij werden veroordeeld. De
onderhandelingen met de Verenigde Staten lopen via de Franse ambassade in
Washington, die de belangen van Cuba in de Verenigde Staten behartigt. In de
Verenigde Staten leeft de hoop, dat deze contacten zoiets zullen worden als de
ping-pong match, die de eerste stap vormde naar een normalisering der betrekkingen
van de Verenigde Staten met communistisch China.
- Indonesië en Frankrijk zijn dichter tot elkaar gekomen door een officieel bezoek
van President Soeharto aan Parijs. Ook andere EEG-landen werden door Soeharto
bezocht. Kennelijk wenst Indonesië toenadering tot de Europese Gemeenschap.
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Internationale conflicten
Vietnam
Nog steeds heeft Persident Nixon het akkoord met Noord-Vietnam, dat de vrede in
dit deel van Oost-Azië zou herstellen, niet getekend. President Thieu van
Zuid-Vietnam blijft bezwaren opperen hoewel hij, door geleidelijk zijn volk
psychologisch op een wapenstilstand voor te bereiden, blijk geeft in te zien, dat hij
uiteindelijk het akkoord zal moeten aanvaarden. Intussen gaan de Amerikaanse
bombardementen met dezelfde hevigheid voort, stuurt Amerika grote ladingen
wapentuig naar Zuid-Vietnam
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samen met adviseurs, die nu van de grote wapensfabricerende bedrijven worden
gerecruteerd en geen militaire adviseurs doch burgers zijn, en is Kissinger nog steeds
druk in de weer met nieuwe besprekingen in Parijs. Bij deze besprekingen schijnen
nieuwe moeilijkheden te zijn opgedoken met als gevolg nieuw uitstel van het akkoord.
Bij een nauwkeurige vergelijking van de tekst van dit akkoord met voorstellen die
enkele jaren geleden door Noord-Vietnam werden gedaan is de Amerikaanse pers
tot de conclusie gekomen, dat alle concessies daarin door Amerika zijn gedaan; geen
enkele door Noord-Vietnam.

Het Midden-Oosten
Israël heeft opnieuw toegeslagen tegen een van zijn Arabische buurlanden. Ditmaal
Syrië. In tegenstelling tot de acties echter, die het gedurende de maand oktober
ondernam in Libanon, waar het Israëlische leger ongehinderd Palestijnse kampen
kon aanvallen en het Libanese leger zich afzijdig hield, kwam het op de hoogvlakte
van Golan ditmaal tot een regelrecht treffen tussen het Israëlische en het Syrische
leger, Israël beriep zich ter verdediging van zijn actie ook nauwelijks meer op de
Palestijnse guerilla-activiteiten doch liet duidelijk uitkomen, dat het Syrië zelf wilde
treffen als zijnde het enige Arabische land, dat zijn les niet had geleerd uit de oorlog
van 1967; het enige land, dat na deze oorlog zijn leger op oorlogssterkte had
gehandhaafd, voortdurend paraat om Israël aan te vallen. Syrië beantwoordde de
Israëlische aanval met een beroep op de andere Arabische Staten de oorlog weer te
hervatten. Hoewel deze andere Staten weinig blijk gaven van haast om Syrië militair
te hulp te komen meende Israël toch de aandacht van de Verenigde Naties te moeten
vestigen op het gevaar, dat met name Egypte bij het Suez-kanaal de strijdbijl weer
zou opgraven. Egypte stelde daar een aanklacht tegen Israël wegens agressie tegen
Syrië tegenover en verbond daaraan de eis Israël uit de Verenigde Naties te stoten.
Intussen werd bekend, dat Syrië samen met Lybië en Egypte een samenzwering
binnen het Jordaanse leger aanmoedigde en financierde in de hoop na het welslagen
van een aanslag op het leven van koning Hoessein Jordanië als republiek weer in het
gareel van de pro-Palestijnse en anti-Israëlische politiek te krijgen. De samenzwering
werd echter tijdig ontdekt en een aanslag mislukte. Langzamerhand vraagt de
buitenwereld zich echter af of de politieke samenwerking tussen de Arabische landen
nog wel zo hecht is als deze landen het willen doen voorkomen en of het leiderschap
van de Arabische wereld na de dood van Nasser niet geleidelijk Egypte uit te vingers
begint te glijden in de richting van de jonge koning van Saoudi Arabië, die als een
doorgewinterd zakenman met de oliemaatschappijen onderhandelt en uit zijn
participatie in de concessies een fortuin verzamelt, dat Saoudi Arabië langzamerhand
tot de economisch machtigste der Arabische Staten maakt.

Nationale politiek
Nederland
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- De verkiezingen. Langzaam en keurig netjes is Nederland in de loop van de maand
warm gelopen voor de verkiezingen van 29 november. Met plakkaten, terwille van
de milieuvervuiling gedwee aangebracht op de daartoe van overheidswege beschikbaar
gestelde borden dan wel uitdagend doch niettemin vreedzaam opgehangen achter de
ramen van particulieren die, naar Nederlandse aard, nodig hun politieke credo moesten
belijden. Met opwekkend bedoelde doch vaak vervelende partijprogrammaatjes voor
radio en televisie. Met eindeloze televisiediscussies - een specialiteit van Hilversum.
En met vergaderingen, die aanvankelijk slechts handjesvol mensen trokken doch
later aanzwollen vooral rondom kandidaten die meer dan anderen uitblonken door
duidelijkheid en die tot nut en vermaak van volle zalen recht van de lever spraken.
Voor de tweede maal kreeg Nederland vervolgens tijdens deze campagne een
‘schaduwkabinet’ gepresenteerd door de
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Partij van de Arbeid samen met haar bondgenoten, ‘D.'66’ en de ‘Politieke Partij
Radicalen’. Aangezien deze ‘progressieve drie’ zich hermetisch hadden afgesloten
voor iedere samenwerking met de confessionele middengroep presenteerden zij dit
schaduwkabinet a priori als een minderheidskabinet.
De verkiezingen brachten uiteindelijk enkele belangrijke wijzigingen in de
samenstelling van de Tweede Kamer. Die wijzigingen blijken duidelijk uit een
vergelijking van het aantal kamerzetels, door de drie belangrijkste groepen behaald
in de jaren 1967, 1971 en 1972:
1967

1971

1972

P.v.d.A.

37

39

43

D.66

7

11

6

P.P.R.

-

2

7

Links

44

52

56

K.V.P.

42

35

27

Anti-Rev.

15

13

14

Christ. Hist.

12

10

7

Midden

69

58

48

V.V.D.

17

16

22

D.S. 70

-

8

6

Rechts

17

24

28

Daarnaast kwamen er nog 18 leden in de Tweede Kamer, verdeeld over 6 partijen.
Van deze 18 leden mocht men er 9 (de communisten en PSP) rekenen tot de
linkerzijde en 9 beschouwen als min of meer neigend naar rechts.
Duidelijk blijkt uit deze cijfers, dat ook de Nederlandse politiek niet aan een zekere
polarisering is ontkomen. De linkse groep heeft sedert 1967 twaalf zetels gewonnen;
de rechtse groep elf. De confessionele middenpartijen hebben er sedert 1967
een-en-twintig verloren. De kiezers van deze middenpartijen zijn duidelijk naar links
en naar rechts aan het afvloeien.
Uit diezelfde cijfers zou men kunnen opmaken, dat het persoonlijk élan, het
charisma van de politieke leider, dat in de Nederlandse politiek slechts uiterst zelden
een rol heeft gespeeld, weer aan het opduiken is. Even schéén het op te duiken toen
Mr. van Mierlo in 1966 met zijn ‘D.66’ voor de dag kwam en in 1971 speelde zijn
persoonlijkheid nog duidelijk in de kaart van deze partij. Zijn aantrekkingskracht is
echter thans gevoelig getaand, vermoedelijk omdat hij zelf zijn imago als een jonge,
frisse recht-door-zee-gaander heeft geschaad door zijn gemanoeuvreer naar een
bondgenootschap met de Partij van de Arbeid, wier principieel socialistische
gerichtheid lang niet al zijn aanhangers beviel. Opvallend is inderdaad, dat de drie
recht-door-zee-kandidaten, die aan deze verkiezingsstrijd hebben deelgenomen,
Biesheuvel, de Gaay Fortman en Wiegel, alle drie winst hebben geboekt. Kwam dit
alleen door hun persoonlijkheid of ook doordat bij hen persoonlijkheid en

Streven. Jaargang 26

duidelijkheid hand aan hand gingen? De commentatoren zijn daar nog niet over
uitgepraat.
Evenmin waren zij aan het eind van de maand uitgepraat over de vraag: wat nu?
De cijfers tonen duidelijk aan, dat geen van de drie groepen, links, rechts of midden,
over een meerderheid van de 150 kamerleden beschikt. Ware een coalitie tussen links
en de confessionele middengroepen mogelijk, dan zou Nederland een uitzonderlijk
sterke regering kunnen krijgen; deze mogelijkheid is echter door de Partij van de
Arbeid vastberaden afgewezen. Een coalitie van rechts met de confessionele
middenpartijen zou slechts de kleinst mogelijke meerderheid opleveren en bovendien
de middengroepen in een kamp drijven waar zij zich eigenlijk niet bijster gelukkig
voelen. Druk speculeerde men daags na de verkiezingen nog over de mogelijkheden
van een minderheidskabinet, een extra-parlementair kabinet en een nationaal kabinet.
Algemeen verwachtte men een moeilijke formatieperiode.
- Het sociaal akkoord, waarbij werkgevers en werknemers zich wederzijds
verplichten samen de strijd tegen de inflatie aan te binden door matiging van
prijsstijgingen en looneisen, is nog steeds niet getekend. De vakbonden legden hun
onderling dispuut bij en verklaarden zich tot tekenen bereid, vooral toen van
regeringszijde een prijsstop werd afgekondigd. Die prijsstop echter vormde voor de
werkgevers en de middenstanders een onoverkomelijk bezwaar. Na de afkondiging
daarvan dreigden nu zij het akkoord niet te ondertekenen.

België
Val van de regering
Zonder voorafgaande consultatie van kamer en senaat en zonder dat de pers
ingelicht was over de stand van de onderhandelingen, deelde premier Eyskens op
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22 november het parlement het ontslag van de regering mee.
Staking bij ACEC
Enkele duizenden arbeiders betoogden te Gent om aandacht te vragen voor hun
onzekere situatie gekenmerkt door vele gedwongen werkloosheidsdagen en de vele
afdankingen in de conjunctuurgevoelige sector van de uitrustingsgoederen. Zij wezen
op de negatieve effecten van reorganisatie en rationalisatie van de ondernemingen
voor de arbeidersgroep waarvan zo vaak gezegd wordt dat zij niet risicodragend is.
Nationale tewerkstellingsconferentie
Gezien de blijvende werkloosheidsplaag in België had op 27 november op aanvraag
van de vakbonden een nationale tewerkstellingsconferentie plaats. Door de val van
de regering nam de regeringsafvaardiging in stilzwijgen deel aan de gebeurtenis. Het
was de eerste maal dat de holdings aanwezig waren. Zoals te voorzien stelden zij
zich op het standpunt van de rentabilitiet van de investeringen, terwijl de vakbonden
vooral om overheidsinvesteringen vroegen, omdat naar hun oordeel de privésector
hier in gebreke blijft. Hoewel 30% van de tewerkgestelden vrouwen zijn, was van
vakbondszijde geen enkele vrouw afgevaardigd.

Verenigde Staten van Amerika
Met overweldigende meerderheid heeft het Amerikaanse volk president Nixon voor
een tweede termijn van vier jaren in zijn ambt herkozen. Het kostte Nixon weinig
moeite om deze overwinning te behalen; hij hoefde er het Witte Huis nauwelijks
voor te verlaten. Zijn tegenspeler, senator McGovern, kreeg, geheel overeenkomstig
de uitslagen van de opiniepeilingen, geen schijn van een kans zulks ondanks het feit,
dat uit die opiniepeilingen eveneens bleek, dat de meerderheid van het Amerikaanse
volk Nixon eigenlijk niet mag. Commentatoren schrijven deze merkwaardige situatie
toe aan een zekere huivering bij het Amerikaanse volk om de opperste macht in
handen te leggen van iemand, wiens persoonlijkheid wel sympathiek aandoet en
wiens ideeën ook wel aanslaan bij een onderstroom van idealisme, die nog steeds in
de Amerikaanse psyche aanwezig is, maar wiens hervormingsbeloften nog te vaag
bleven om er de draagwijdte van te kunnen overzien. Liever nog maar vier jaar
voortsukkelen met een Nixon, wiens goede en kwade eigenschappen men
langzamerhand wel kent, dan zich in een avontuur storten met een hervormer van
wie men niet weet hoe ver hij uiteindelijk zal gaan.
Dat het Amerikaanse volk Nixon met gemengde gevoelens heeft herkozen blijkt
duidelijk uit het feit, dat de president er niet in slaagde zijn partij in het Congres en
in de Senaat een graantje van zijn succes te laten meepikken. Hij blijft in het Congres
met een Democratische meerderheid opgescheept.
Inmiddels heeft hij in een interview zijn program voor de eerstkomende vier jaren
bekend gemaakt. Hij wil:
- in de eerste plaats een eind maken aan de oorlog in Vietnam;
- daarbij in de tweede plaats aansturen op een machtig defensief establishment,
dat de Verenigde Staten een leidende rol in de wereld verzekert;
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- vervolgens de federale bureaucratie en het federale budget zodanig besnoeien,
dat gedurende zijn tweede ambtsperiode geen nieuwe belastingverhogingen nodig
zullen zijn;
- tenslotte een soort morele kruistocht gaan voeren tegen de
verwordingsverschijnselen in de hedendaagse Amerikaanse samenleving, die het
resultaat zijn van al te grote lankmoedigheid over de hele linie, een kruistocht, erop
gericht het Amerikaanse volk weer verantwoordelijkheidsbesef en zelfdiscipline bij
te brengen.
Tegelijkertijd heeft hij een groot aantal van zijn directe medewerkers in het Witte
Huis ontslagen. Hij kon moeilijk anders. Deze medewerkers hebben hem tijdens de
verkiezingscampagne danig in opspraak gebracht door allerlei corrupte, mala fide
en zelfs ronduit criminele praktijken, gericht tegen de Democratische partij. Een
onderzoek naar deze praktijken heeft hij tot dusverre nog op de lange baan kunnen
schuiven in de hoop dat hij een in meerderheid Republikeins Congres achter zich
aan zou slepen, maar nu dit niet is gelukt kan hij een grondig onderzoek door het
Congres niet langer meer tegenhouden; de Democraten zijn vastbesloten die
corruptiezaken tot op de bodem uit te zoeken en in het oproepen en horen van getuigen
heeft het Congres ver-reikende bevoegdheden. En als de jongens die hij nu ontslagen
heeft, doorslaan, staat hij er niet al te mooi op met zijn ‘morele kruistocht’.
Uit zijn program blijkt overigens wel,
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dat hij er niet progressiever op is geworden.

West-Duitsland
De verkiezingen van 19 november hebben kanselier Willy Brandt een ruime
meerderheid in de Bondsdag opgeleverd. Deze uitslag kwam in tweeërlei opzicht als
een verrassing. Brandt kondigde zijn voornemen om deze verkiezingen uit te schrijven
aan toen de verdragen, die de vrucht vormden van zijn verzoeningspolitiek tegenover
het Sovjet-blok, met niet meer dan de kleinst mogelijke meerderheid door de
Bondsdag werden aanvaard. Men meende toen algemeen, dat hij zijn hoogste troeven
had uitgespeeld en dat hij, gezien het povere resultaat van zijn binnenlands beleid
met name ten aanzien van de inflatie, de kiezers met lege handen tegemoet zou
moeten treden. De Ostpolitik echter blééf troef en Brandt bleek daar nog meer van
achter de hand te hebben. Vlak voor de verkiezingen sloot hij met Oost-Duitsland
de onderhandelingen af over een basisakkoord tot normalisering der betrekkingen.
De C.D.U. verklaarde, dat een door haar gevormde Regering dit verdrag niet zou
tekenen. De kiezers wilden het blijkbaar anders. De tweede verrassing lag in het feit,
dat de liberalen tegen alle verwachting in niet onder de rode streep van 5% der
stemmen terecht kwamen waardoor zij helemaal uit de boot van de Bondsdag zouden
zijn gevallen, doch integendeel aanzienlijke winst boekten. Winst, waarvan de kiezers
wisten, dat zij Brandt ten goede zou komen omdat de liberalen zich tijdens de
verkiezingscampagne met handen en voeten aan de S.P.D. hadden gebonden. De
S.P.D. is nu de grootste partij van West-Duitsland en beschikt samen met de liberalen
over een ruime meerderheid.
Daaruit blijkt in feite een zeer belangrijke verschuiving. Voor het eerst sedert de
tweede wereldoorlog is de socialistische partij de grootste van West-Duitsland. Bij
de eerste verkiezingen kon zij ternauwernood 8 miljoen stemmen verwerven (28%);
thans haalde zij meer dan het dubbele van dit aantal. Dit betekent, dat Brandt erin is
geslaagd haar imago van onvaderlandslievendheid en van onbekwaamheid tot het
dragen van regeringsverantwoordelijkheid af te schudden; zij draagt meer het karakter
van een brede volkspartij dan van een principieel-marxistisch-socialistische partij.
Haar bondgenootschap met de liberalen versterkt dit nieuwe imago.
De C.D.U. bleef niets anders over dan zijn wonden te likken, doch die wonden
dichtten zich in de loop van de maand november nog niet. Zij werden integendeel
zorgvuldig opengehouden door Franz Josef Strauss, de leider van de Beierse C.S.U.,
de bondgenote van de C.D.U.. Strauss eiste een grondige herziening van het beleid
der C.D.U., hetgeen in feite neerkwam op een aantasting van Barzels leiderschap.

Frankrijk
President Pompidou heeft voor de derde maal sedert zijn optreden een reis gemaakt
naar Afrika voor een bezoek aan enkele voormalige Franse koloniën, die thans als
zelfstandige Staten in een soort monetair-economisch Gemenebest met Frankrijk
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zijn verbonden. Deze veertien Staten staan allemaal bij Frankrijk in de schuld en
Pompidou heeft ter gelegenheid van zijn reis thans meegedeeld, dat hij hen
gezamenlijk een miljard francs van deze schuld kwijtscheldt. Dat is ongeveer een
kwart van het geheel. Pompidou ging er daarbij van uit, dat het bestaan van die
schulden in het algemeen de belangrijkste rem vormt op de vooruitgang van de
ontwikkelingslanden. Wat zij aan voortgaande ontwikkeling winnen zien zij als
rentebetalingen weer over de grens verdwijnen. De staatsschulden draineren hun
economie. De Afrikaanse Staten willen echter meer. Zij willen, zoals generaal
Eyadéma, president van Togo, bij de ontvangst van Pompidou in Lomé verklaarde,
een herziening van de monetaire verdragen, waarbij Frankrijk de koers van hun franc
op twee Franse centimes garandeert. Op grond van het feit dat hun dollarreserves in
de loop van de laatste jaren aanzienlijk zijn toegenomen, vragen zij een opwaardering
van deze koers. Pompidou schijnt daar niet bijster veel voor te voelen en wees er in
Togo op, dat de dollarreserves, waarop de Afrikaanse Staten zich beroepen, alleen
konden worden gekweekt dank zij de Franse garanties.

Canada
De officiële uitslag van de verkiezingen, die op 30 oktober plaatsvonden, zal pas
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op 5 december bekend zijn. Een Sinterklaasverrassing kan dit niet meer opleveren.
Na een kleine correctie kwam wel vast te staan, dat Trudeau's liberalen en zijn
tegenspelers, de conservatieven, beiden over evenveel zetels (109) in het parlement
kunnen beschikken. Trudeau heeft echter besloten ondanks zijn duidelijke nederlaag
niet overeenkomstig de in Canada evenals in Engeland gevolgde traditie aanstonds
na de verkiezingen af te treden doch daarmee tot 5 december te wachten. Dit biedt
hem ruimschoots gelegenheid om zich te bezinnen op een voor Canada gloednieuwe
situatie, waarin de vorming van een regering alleen mogelijk is door het aangaan van
een coalitie. Canada heeft nog nooit een coalitieregering gehad. Trudeau heeft in de
loop van de maand november druk onderhandeld met de nieuwe partij van de
Democraten, met wier steun hij een meerderheid kan verwerven. Beiden zien dit
bondgenootschap als in hun belang aangezien zij zich geen van beiden gebaat achten
met nog weer eens nieuwe verkiezingen in het nabije verschiet.

Chili
President Allende heeft het stakingsconflict, dat voor de economie van zijn land
noodlottig dreigde te worden, opgelost door drie militairen in zijn kabinet op te nemen
en één van hen, generaal Carlos Prats, opperbevelhebber van het leger, met de
portefeuille van Binnenlandse Zaken te belasten. Prats heeft het vertrouwen van de
stakende groepen weten te winnen en Chili de rust geschonken, waarin het zich op
de verkiezingen van maart 1973 kan voorbereiden.

Argentinië
De voormalige dictator van Argentinië, Juan Perón, is na een afwezigheid van 17
jaren uit zijn laatste ballingsoord, Madrid, via Rome naar zijn land teruggekeerd,
zulks na daartoe verkregen toestemming van het militair bewind onder leiding van
President Alejandro Lanusse. Zijn terugkeer verliep weliswaar niet geheel geruisloos
maar liep door de uitgebreide voorzorgsmaatregelen die de regering had getroffen,
niet uit de hand. Het zag er aanvankelijk naar uit, dat Perón nauwelijks een kans zou
krijgen om met zijn aanhangers in contact te komen; naderhand echter werd hem de
gelegenheid geboden om met de vertegenwoordigers van alle partijen op enkele na
te overleggen over een nationale bundeling van politieke krachten. Lanusse scheen
dit ook in zijn eigen belang te achten. Wat Perón echter voor zichzelf met deze
besprekingen hoopt te bereiken was aan het eind van de maand nog allerminst
duidelijk.

Ierland
Ierland is in de loop van deze maand eensklaps nauw betrokken geraakt bij de
moeilijkheden in Noord-Ierland. De ongeregeldheden, die daar nog steeds voortgingen,
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dreigden ook in Dublin de kop te gaan opsteken zulks naar aanleiding van de arrestatie
van een der IRA-leiders, MacStiofain, die in een interview met de Ierse radio tot
geweld had opgeroepen. MacStiofain werd als lid van een verboden organisatie door
de Ierse rechter tot de minimum straf veroordeeld die op overtreding van dit verbod
staat, een half jaar. Aanstonds na zijn arrestatie was MacStiofain echter in
hongerstaking gegaan en toen hij voor de rechter verscheen gaven de doktoren hem
nog maar enkele dagen te leven. Hij wierp zich als martelaar voor de Ierse zaak in
Noord-Ierland op en prompt kwam zijn aanhang in beweging. Een poging om hem
met wapengeweld uit het ziekenhuis te bevrijden mislukte, doch het werd wel dreigend
onrustig in de straten van Dublin. Hij is inmiddels naar een streng bewaakt militair
ziekenhuis overgebracht.
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België
De regeringscrisis
Toen wij vorige maand schreven dat alles grondig scheef zat op het politieke vlak,
zat iedereen zowat te wachten op de val van de regering. Toen deze niet onmiddellijk
volgde, berekende men dat het iets voor na de eindejaarsfeesten zou worden. Zo
kwam de ontknoping op 22 november tenslotte nog als een verrassing.
De aanleiding was de Voerkwestie en de afbakening van het Brussels gewest. De
CVP was van oordeel dat de maat vol was en liet dit weten. De socialisten reageerden
hier uitbundig gelukkig op: zij konden zeggen dat de CVP-broeders (‘De Saeger en
zijn beulknechtjes’, schreef J. Van Eynde in Volksgazet) Eyskens hadden gehalsrecht.
Ook de PSC waste de handen in onschuld: zij hadden het niet hoeven te doen!
Waarschijnlijk waren de politici zich er niet van bewust hoe deze onverkwikkelijke
poppekast naar het publiek overkwam.
In de loop van de volgende dagen gaf Houben zijn ontslag als voorzitter van het
CVP-PSC overlegorgaan. Deze traditionele figuur, symbool van de eenheid van de
christelijke democratie, nam het niet dat de twee jonge voorzitters hem bedankten
voor zijn bereidwillig aanbod, in hun naam te onderhandelen bij de vorming van de
nieuwe regering. Vermoedelijk wordt dit het eind van de dubbelzinnigheid waarmee
CVP en PSC een partijeenheid simuleerden telkens wanneer dit hun belangen diende.
Nog voor het eind van de week werd Jos De Saeger door de koning tot informateur
benoemd met een ietwat ongewone opdracht: nl. de voorwaarden te onderzoeken die
kunnen waarborgen dat een regering duurzaam de communautaire problemen zal
oplossen. Terwijl nu De Saeger alle partijen polst naar hun standpunt en bereidheid
tot medewerking, worden twee vragen druk besproken:
1. Zal men de regering uitbreiden of niet, of zal men een buitengouvernementele
meerderheid zoeken in het kader van een soort communautair pact?
2. Heeft het zin op dit ogenblik de communautaire problemen af te zonderen van
de andere politieke en sociaal-economische vraagstukken?
Als struikelblok voor de CVP - BSP coalitie wordt nu het ontbreken van de vereiste
twee derde meerderheid sterk beklemtoond. Dit inspireert het zoeken naar uitbreiding
van de regering naar drie partijen (Pan, het satirisch weekblad, gewaagt reeds van
een ‘omnipartite’). In principe lijkt geen enkele partij weerhoudend. Alhoewel de
eerste reactie van de BSP negatief was, lijkt haar stilzwijgen nu eerder op een laten
vergeten van onbesuisde uitlatingen van het eerste ogenblik. Nochtans zijn de
meningen hierover verdeeld. Wanneer het inderdaad zo is dat de aangelegenheid
louter communautair is en alleen over taalafbakeningen gaat, dan lijkt het zinnig om
deze zaak vooraf en met nationale samenwerking uit de voeten te helpen. Bekijkt
men het echter anders, dan vreest men de implicaties van het louter communautair
benaderen van deze impasse. Zoals wij reeds vroeger schreven, gaat het om veel
meer dan commu-
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nautaire verdeeldheid. Het gaat vooral om het verwezenlijken van een nieuw
machtsevenwicht, nu het vroegere machtsevenwicht verstoord werd door de
regionalisering. Het gaat om de beslissingsorganen en de machtsverhoudingen in de
drie op te richten gewesten en in de twee taalgemeenschappen Vlaanderen en Wallonië
tussen conservatieven en progressisten, tussen centralisten en federalisten, tussen
christenen en vrijzinnigen, tussen de politici van de verzuiling en die van het
pluralisme, tussen de oude generatie en de opkomende nieuwe generatie.
De hervorming is te ingrijpend om ze aan taalpartijen over te laten! Dit is dan ook
de stelling die slechts aarzelend veld wint: de arbeidersbeweging en de vakbonden
moeten tot het inzicht komen dat zij aan de discussie moeten deelnemen met een
duidelijk standpunt betreffende de democratische opbouw van de nieuwe instellingen
met het oog op de sociaal-economische politiek die naderhand via deze structuren
zal moeten worden gevoerd. Maar ondertussen zei voorzitter Houthuys nog dat het
ACV in deze politieke crisis geen standpunt zou innemen!
Van deze regeringscrisis voorspelt men dat ze een paar maanden gaat duren.
Wellicht komen er toch nog verkiezingen van, aangezien de CVP noch op Brussel
noch op de Voer wil toegeven. Maar de traditionele partijen weten best waarom zij
met hand en tand verkiezingen zullen weren. De aard van de inzet belooft hun geen
stemmenwinst. Geeft niet, speculeren sommigen, laat de taalpartijen maar winnen
en dan regeringsverantwoordelijkheid nemen. Dan valt ze vanzelf als eenheid door
de mand. Misschien komt er daarna kans voor een nieuwe opstelling en een
hergroepering op andere krachtlijnen dan die in de huidige Belgische partijen
historisch gegroeid zijn.

ACV en Maatschappelijke Zekerheid
Er heerst heel wat onbehagen rond de maatschappelijke zekerheid in België. Dit
onbehagen slaat eigenlijk niet zozeer op wat de maatschappelijke zekerheid doet iedereen is het erover eens dat er veel is gerealiseerd - maar veeleer op wat ze zou
kunnen doen en niet doet.
De maatschappelijke zekerheid (MZ) beheert een enorm kapitaal. Tot nu toe is zij
in feite een verdelingsmechanisme. Die ene keer dat voorgesteld werd het overschot
van de kinderbijslagen in infrastructuurwerken te investeren, ontstond al onmiddellijk
een homerische ruzie. Oorspronkelijk was het de bedoeling langs de MZ een
herverdeling van de inkomsten te realiseren. H. Deleeck heeft aangetoond dat daar
in het huidige stelsel niets van terecht komt. En dan? Het stelsel veranderen of er
zich bij neerleggen?
De MZ werd opgebouwd binnen de werknemersgroep: voor en door arbeiders en
beambten. Later groeide de idee om hetzelfde te doen voor andere groepen zoals de
zelfstandigen, en tenslotte werd de vraag gesteld waarom de hele bevolking niet van
dezelfde voordelen zou kunnen genieten.
Het tekort in bepaalde sectoren, dat enorme proporties aanneemt, doet van-
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zelfsprekend ongerustheied ontstaan rond de financiering en het in de hand houden
van de uitgaven.
Tenslotte is er de vaststelling dat de MZ een machtsinstrument is geworden voor
degenen die haar beheren. Soms heeft men de indruk dat bepaalde sectoren helemaal
anders georganiseerd zouden kunnen worden, maar dat de drang tot zelfhandhaving
van bepaalde organisaties die zichzelf hebben uitgebouwd als gelduitdeler, een rem
vormt op elke poging om de zaken fundamenteel anders aan te pakken.
Het Algemeen Christelijk Vakverbond (A.C.V.) heeft een congres gehouden over
de MZ. Tegenover de zo juist opgesomde deelproblemen werden ook een reeks
deel-antwoorden gesteld. Het A.C.V. ziet in de MZ klaarblijkelijk geen uitdrukkelijk
politiek instrument, door de overheid te hanteren in een langetermijnpolitiek voor
de hele bevolking. De MZ is veeleer een instrument voor de vakbeweging zelf, om
een bestaansminimum en een gewaarborgde levens-standaard te verzekeren aan de
werknemersgroep. De idee dat dit moet gebeuren door de solidariteit binnen de groep
blijft centraal staan en wordt nog aangescherpt. Een andere financieringswijze voor
het geheel dan een heffing op de lonen wordt afgewezen, en het A.C.V. wil de
werkgevers buiten de beheers-organen van de MZ, juist omdat het om lonen gaat,
die dus alleen van de werknemers zijn.
Het A.C.V. zegt dat het de illusie heeft opgegeven dat langs de MZ een herverdeling
van de inkomsten zal gebeuren. Dat is de taak van de overheid langs een
inkomenspolitiek. De MZ kan alleen binnen de eigen groep inkomens compenseren,
door de plafonds voor de bijdragen af te schaffen en de uitkeringen te regelen met
minima en maxima. Deze uitkeringen zouden opgetrokken moeten worden tot 70%
van het gederfde inkomen, altijd met inachtname van een maximum.
Dezelfde solidariteitsgedachte speelt niet tegenover andere groepen dan de
werknemers. Het A.C.V. is principieel wel voorstander van een veralgemeende MZ
voor heel de bevolking, maar dan op voorwaarde dat iedere actieve betaalt volgens
zijn inkomen. Die waarborg kan met het huidige belastingstelsel echter niet geboden
worden. Enkel de arbeiders hebben een ‘glazen portemonnee’ - de anderen frauderen.
In een veralgemeend stelsel zouden de werknemers dus mee moeten betalen voor
anderen, zoals de zelfstandigen, en dus ook meer moeten bijdragen dan nu. En daar
voelt het A.C.V. niets voor. Geen sprake dus van fiscalisering van de bijdragen, en
geen sprake van een veralgemeend stelsel.
Enkel de gezondheidszorg wil het ACV voortaan langs de belasting op het inkomen
financieren, wat tevens betekent dat de financiële zorgen volledig aan de staat worden
overgelaten. De motivering klinkt nogal eigenaardig, omdat wat over de MZ werd
gezegd nu ineens niet meer geldt voor de ziekteverzekering, en omgekeerd. Maar
het Verbond van de Belgische Nijverheid (V.B.N.) en de socialistische vakbond
(A.B.V.V.) vertelden vroeger al dat ze van de
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miserie met de ziekteverzekering wilden verlost worden, en dat is het werkelijke
argument.
Zo wat van op afstand gezien doet een congres van een vakbond over de MZ
eigenaardig aan. Er worden verbeteringen aan het stelsel voorgesteld die zeker
behartenswaardig zijn. Arbeiders, beambten en ambtenaren hoeven niet fundamenteel
meer ongerust te zijn. Als hun iets overkomt, dan blijft hun een redelijk, aan de
welvaartsstijging gekoppeld inkomen verzekerd. Maar de vakbonden vinden het toch
zo vanzelfsprekend, zo evident, dat re naar de toekomst toe wordt voortgedacht in
de termen van hun verleden, dat men er ongerust bij wordt. De uitgangspunten van
het verleden wegdenken en vervangen door nieuwe wordt gewoon ‘onmogelijk’
verklaard. ‘Tabula rasa’ bestaat niet.
De vakbeweging bestempelt zichzelf op die manier als volstrekt reformistisch.
We mogen vast op hen rekenen om correcties aan te brengen binnen het bestaande
bestel, maar problemen die binnen dat bestel niet kunnen worden opgelost, dat is
niets voor de vakbond. Het ontbreekt hun hiervoor aan iedere vorm van fantasie,
omdat ze geen enkel risico durven nemen om ook maar het geringste voordeel te
laten verloren gaan dat ze voor hun mensen hebben verworven.
3.12.'72
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Van Haagsche tot Haagse
In het landschap van 's-Gravenhage is de Haagse Comedie even onmisbaar als het
Binnenhof. En voor sommigen even vermolmd en achterhaald. Toch is het
toneelgezelschap pas een kwart eeuw oud. Of reeds een kwart eeuw. Stedelijke
gezelschappen hebben geen lang leven; terwijl in de grote buursteden recent de
staande gezelschappen onder de druk van conjunctuur en doctrine zijn bezweken,
blijft de Haagse Comedie pal. Dat heeft verblijdende en deprimerende aspecten. En
omdat de jongens van deze troep dat zelf ook wel inzien, is het feest naar aanleiding
van het 25-jarig bestaan nogal nuancerend uitgevallen. De theatergeschiedenis van
Nederland heeft er, naar een ideetje van Max Wagener (directeur Nederlands Centrum
I.T.I.), in ieder geval een aardig boekje aan overgehouden1.
P.H. Dubois heeft de taak toegewezen gekregen met vaardige pen het ontstaan,
de opgang, de verkalking en de verjonging, het wel en wee bijgevolg te beschrijven.
Hij doet zijn keurige best om de inhoud en de expressie van de Haagse Comedie te
plaatsen als onlosmakelijk verbonden met het zijn en het voelen van de
stadsgemeenschap zelf. Van E. Verkade (De Haghespelers, 1908), via C. Van der
Lugt Melsert (Hofstad-Toneel, 1917-'38), over D. Verbeek (Residentie-Toneel,
1938-'47), ziet hij een continue ontwikkeling. En als in 1947 wijlen Cees Laseur met
de opdracht voor wat de Haagsche Comedie zal worden, wordt belast, zal deze alle
voorradige elementen bundelen en er het stijlhuis uit opbouwen dat thans het vaste
begrip uitmaakt van een vakkundig, beschaafd, rustig maar kunstbewust, open en
alert gezelschap. De huisstijl wordt door Dubois wat aseptisch-klinisch opgevangen
in een formule: ‘de expressie van een bij uitstek moderne gevoeligheid ten aanzien
van de realiteit, gevoeligheid namelijk voor het uitzonderlijke van elk individu en
elke situatie’ (10-11). Het blijft toch te veel een slogan; de concrete vorm en de ideële
mentaliteit vind je in dit motto toch te weinig terug. Dubois doet echter voorbeeldig
werk door op ingehouden toon afstandelijk het gaan en verdwijnen van figuren en
behoeften op te tekenen, zonder de stem te verheffen, zonder pleidooien te houden,
zonder een vuist te maken. Dit historische gedeelte is een nette kroniek, en de
incidentele fouten bij het wat onwennig citeren van voorbeelden in andere dan Haagse
theatertoestanden bevestigen het inteeltkarakter van deze verantwoorde navelkijkerij.
Je kunt je afvragen of S. Carmiggelt de meest aangewezen persoon is om op
(ongetwijfeld thee-)visite te gaan bij Paul Steenbergen, het levende image van deze
Haagse Comedie, en tussen 1960 en 1971 haar directeur, nadat hij deze functie van
1950 tot 1960 met C. Laseur reeds gedeeld had. Carmiggelt stelt in elk geval geen
moeilijke vragen, uit onvermogen of uit onwil. Maar hij is er wel de fijne

1

25 jaar Haagse Comedie. Jubileum-uitgave 1947-1972, Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage
- Rotterdam, 1972, 142 pp., f 1,10.
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heer voor om Steenbergen als het ware bij zich op schoot te nemen en hem tot
prikkelende volzinnen te stimuleren. Geen kwaadaardige, geen nonsensicale, geen
zweverige, maar lieve en toch pertinente, verduidelijkende en toch niet defensieve,
evaluerende en bijgevolg noodzakelijke. Steenbergen oog in oog met zichzelf, zij
het schuin loensend naar het legioen betweters dat hem een visie en een houding zou
voorschrijven. Af en toe toch wegglijdend in een wat mysterieuze taal. Zoals wanneer
hij zichzelf probeert te etiketteren als acteur: ‘Ik ben geen man van grote contrasten.
Ik ben geen olieverfman, als Van Dalsum. Ik ben aquarellist. Ik zal een drama nooit
met grote effecten doen. Ik kan misschien wel stil huilen. Maar alsjeblieft geen
neuzensnuiterij!’ (29). Zoals wanneer hij terugschrikt voor de behoefte van jongere
acteurs om er bewust achter te komen wat en waarom ze als toneel-mensen op een
gegeven ogenblik bezig zijn iets te doen; dan is Steenbergen bang dat ze ‘het mystieke
waardoor het toneel des toneels is, er uit zullen halen. Je moet ook aan je ziel ruimte
laten dingen te doen die je niet beredeneren kunt. Maar die zo uit je komen!’ (30).
Hella Haasse heeft Ida Wasserman opgezocht ‘op zoek naar de mens achter het
imago’ (33). Zij gaat er blijkbaar van uit dat ze met een exotisch wezen te maken zal
krijgen en ze doet ontwapenend-verwonderd als ze er toch achter komt dat er een
mens voor haar zit, meer nog, een vrouw. Ze verwacht dat ze ook bij Ida thuis een
kunst(mat)ige mise-en-scène zal treffen en ze wordt warempel nerveus als dit niet
het geval blijkt te zijn. En dan lopen de psychologische categorieën er met Hella
vandoor: de soberheid van de woning wordt gesublimeerd tot de bodem zoniet het
principe van Ida's theatrale wezen: ‘dat waar het om gaat wordt niet omlijnd of
onderstreept, maar uitgespaard’ uit ‘geraffineerde terughoudendheid’ (34).
J.P. Bresser heeft de nieuwe actualiteit, directeur Carl Van der Plas, toegestaan het
verleden van deze 25 jaren te verbinden met de toekomst. Terecht beklemtoont hij
de ‘dikke lijn Steenbergen’ als ‘streven naar kwaliteit, continuïteit brengen in het
repertoire zonder in oppervlakkigheden te verzeilen en met het oog gericht op het
publiek, zodat men wéét wat er gebeurt’ (46). Onnodig een verontschuldigende of
toch vergoelijkende ondertoon gebruikend, heeft hij het over evolutie, over vernieuwen
zonder verbreken, over voortborduren op tradities. Hij lijkt tegen de rest van
Nederland aan te praten en de defensieve vibraties in zijn zinnen verraden toch
enigszins een wat wankele zekerheid, een behoefte om een zelf toch ook betwijfelde
opstelling alsnog recht te praten. Het is overigens toch wel frappant dat vaak het
Haagse publiek wordt ingeroepen als een zin- en gehaltebepalende factor (en dat zal
ongetwijfeld wel terecht gebeuren), maar dat precies dit publiek op toch opvallende
wijze buiten de vlugge radiografie van het gezelschap werd gehouden. Precies dat
lijkt me de meest bejaarde factor te zijn in de opzet van het hele boekje. Waar
intelligente verantwoording van het eigen doen (en het vele laten) wordt uitgebracht,
blijken vooral de verzwegen aspecten in belangrijke mate de offside-momenten uit
te maken. Ook deze stilte is welsprekend.
Dit gelegenheidsboekje wil uiteraard nergens een monument worden. Het wordt
echter evenmin een wat stil moment waarop de drukke lieden nu eens rustig
overpeinzen waar al dat theatergedoe nu precies op slaat. Als de laatste zin is gezegd,
als de weemoedige blikover-de-schouder vertederend ook langs de vele pagina's
foto's is gegleden, gaat iedereen fijn weer aan de slag. En dat raden ze ongetwijfeld
ook de gretige lezer aan.
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Toch blijf je met vragen zitten. Ongewild legt dit gezelschap zich in de gesprekken
toch neer bij zijn onontwijkbare reputatie. Is de Haagse Comedie inderdaad zo braaf
en lief, zo zonder risico, zo naloperig? Er zijn terecht grondige bedenkingen mogelijk.
Als de werkprincipes van beheersing en tucht onverzwakt worden aangehouden, dan
heeft dat minder met een artistieke schuchterheid te maken dan precies met een
theatrale efficiency. De niet te loochenen neiging tot relati-
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veren, tot schaduwgroei, tot temperen en vervagen, is een esthetisch werkbeginsel.
De wereld met haar mensjes wordt voor de duur van één avond teruggebracht tot
wezenlijke dimensies. De realiteit blijkt te bestaan uit details, uit franjes, uit
vraagtekens, niet uit een echoloze zekerheid. Dat kun je onmogelijk goed-burgerlijk
blijven noemen. Het uitgesproken Haagse gehalte, dat inderdaad een tijdlang identiek
kon worden geacht met de gehandschoende society-sfeer en de ‘sorry’-stijl, is
mettertijd toch een niet-angstig maar bepaald wel consequent vragenstellen aan het
ik en de samenleving geworden. Nog steeds wordt de voorstelling wel opgevat als
‘de barrière, waarachter het gezelschap zich verschanst (houdt)’ (zoals André Rutten
het heeft uitgedrukt. De botsing tussen acteur- en regisseur-toneel (meer dan een
esthetisch manoeuvre inderdaad een generatieoptiek) is geen technisch
meningsverschil maar een wezenlijke verschuiving van de intentie en de finaliteit
van het theater. Het stijlrecept is in deze interne evolutie in belangrijke mate
achterhaald door de leden van het gezelschap zelf. Het poëterige, het stilerende, het
edele in de expressie, het genuanceerd-frivole, het grillige, het onbelangrijke in de
thematiek, hebben deze vernieuwde Haagse Comedie toch het bewustzijn bijgebracht
dat ook in Den Haag de tijd niet stil blijft staan. Op dat verleden kun je niet bouwen.
Klassiek toneel is niet langer een affichesieraad maar een wezenlijke confrontatie.
Stijl spelen maakt radeloos als er geen visie onder steekt. Deze visie is langzaam
binnen het bereik gekomen.
Het is zeker niet een star standpunt dat - zoals bij vele maatschappelijk-bewogen
theaterlui - onveranderlijk in elke nieuwe produktie wordt geprojecteerd, vrij potig,
in het betere geval over de basis heen gesmeerd maar er vrij zelden organisch mee
vergroeid. De Haagse visie - en daar alleen kan hun toekomst van leven - is niet
categoriek, ze vertrekt vanuit een actueel bewustzijn en dringt dan door het tijdspatina
heen om een duurzame essentie te ontdekken, bloot te leggen en te begrijpen. Het
kan een garantie zijn voor alvast nog een kwart eeuw.
C. Tindemans

Pius XII en Hitler
Welke rol heeft Paus Pius XII gespeeld in de Tweede Wereldoorlog? Heeft hij
inderdaad, zoals enkele schrijvers de laatste jaren hebben beweerd, tegenover het
Duitse staatshoofd, Adolf Hitler, de diplomatieke voorzichtigheid boven alles gesteld
en zich zorgvuldig onthouden van alles wat deze hystericus zou kunnen prikkelen?
Dit is namelijk wat prof. Harold Deutsch in zijn boek The Conspiracy against Hitler
in the Twilight War stelt. Met de ‘twilight war’ bedoelde Deutsch de periode heel in
het begin van de oorlog tussen de inval in Polen in de zomer van 1939 en de opening
van het offensief in het Westen in de lente van 1940, toen de oorlog op een laag pitje
bleef. In die tijd zou er vanuit het Vaticaan heel voorzichtig gepoogd zijn de Britse
Regering te interesseren voor een complot van de Duitse generaals tegen Hitler. Zo
voorzichtig echter, dat de Engelse Regering deze poging onmogelijk als serieus kon
beschouwen. En dat zou alles zijn wat Pius XII gedurende deze periode ondernam.
Waar ging dit nu eigenlijk over?

Streven. Jaargang 26

In september 1939 werd een zekere Joseph Müller, een katholiek advocaat uit
München, door een groep hoge officieren uitgenodigd naar Berlijn te komen en deze
officieren - alle verbonden aan de contra-spionagedienst van het leger - verzochten
hem naar Rome te gaan om namens hen de Paus te verzoeken rechtstreeks contact
tussen hen en Engeland te leggen. Zij wilden het Hitler-régime omverwerpen.
Müller trad in Rome in contact met een der vertrouwensmannen van de Paus, Pater
Leiber, en met Mgr. Kaas, voor de Nazi-tijd voorzitter van de katholieke
Centrum-partij in Duitsland. Pater Leiber zag niet veel in deze hele zaak. Zéker niet
voor de Paus. Een zo voorzichtig diplomaat als Pius XII zou zich wel wachten om
zich in te laten met een complot van officieren tegen een met het Vaticaan altijd nog
officieel ‘bevriend’ staatshoofd. Mgr. Kaas onder-
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nam zelf een poging, maar hij was van veel te geringe statuur om iets te bereiken.
Intussen grepen geruchten over een naderend offensief in het Westen om zich heen.
Pater Leiber werd ongerust en besloot er tenslotte tóch maar eens met Pius XII over
te spreken. Tot zijn stomme verbazing ging de Paus zonder enige aarzeling
onmiddellijk op de zaak in. Door het getreuzel van Leiber en Kaas pas drie maanden
nadat Müller voor het eerst in Rome was aangekomen. Na zich uitvoerig te hebben
laten inlichten liet Pius op 12 januari 1940 de Britse gezant bij zich komen om hem
in te lichten. Deze poging echter liep aanstonds spaak. Een der Britse kranten hoorde
van het onderhoud en publiceerde het feit dat de Britse gezant bij de Paus was
geroepen, nog vóórdat het rapport van deze diplomaat zijn regering in Londen had
bereikt. De Franse regering maakte zich meteen ongerust dat de Paus in het
bondgenootschap tussen Engeland en Frankrijk aan het stoken was. Engeland suste
zijn bondgenoot en deed het rapport van zijn gezant bij het Vaticaan met een
dooddoenertje af. En dat was volgens Deutsch het einde van een goed bedoelde maar
weinig om het lijf hebbende poging van Pius XII.
Nu zijn echter onlangs uit de Britse staatsarchieven documenten tevoorschijn
gekomen, waaruit blijkt, dat deze episode nog een belangrijk vervolg had, waar
professor Deutsch geen kennis van droeg. Volgens de samenvatting die Le Monde
van deze documenten gaf, liet Pius XII zich door de teleurstellende reactie uit Londen
niet ontmoedigen. Hij bleef zich op de hoogte houden van wat er in Duitsland gaande
was en toen hij op een gegeven ogenblik vernam dat generaal Beek aan de leiding
stond van het officieren-complot, besloot hij opnieuw een poging te doen. Generaal
Beck was namelijk de enige van de hem genoemde officieren die hij persoonlijk nog
kende uit de tijd toen hij nuntius was in Berlijn, en hij achtte deze man zeer hoog.
Pius XII ontbood dus de Britse gezant ten tweeden male; ditmaal in het grootste
geheim, en deelde hem zijn nieuwe bevindingen mee. Van dit tweede onderhoud
wist Deutsch niets af. Het vond plaats op 7 februari 1940 en ditmaal onderkende de
Britse gezant, Osborne, die de zaak de eerste keer óók niet helemaal au sérieux had
genomen, de ernst, waarmee de Paus sprak. Hij rapporteerde ook in die geest aan
Londen en ditmaal ging het Britse kabinet ook dieper op de zaak in. Pius XII kreeg
een antwoord waarin bereidwilligheid werd uitgesproken om met de conspirerende
officieren in contact te komen. Een vredesvoorstel hield dit antwoord nog niet in,
maar het sloot de mogelijkheid niet uit om daarmee voor de dag te komen zodra de
samenzwerende officieren op een wat meer overtuigende manier de ernst van hun
bedoelingen te kennen hadden gegeven. Pius XII achtte dit antwoord voldoende om
verder te gaan. Hij deed wederom via Müller de samenzweerders een boodschap
toekomen, waarin hij de inhoud van Lord Halifax' voorzichtig antwoord weergaf en
daar als zijn persoonlijke mening aan toevoegde, dat als de heren nu snel tot handelen
overgingen, bevredigende vredesvoorwaarden van de Geallieerden mochten worden
verwacht.
Dat hij, dit alles ondernemende, een uitermate gevaarlijk spel speelde, interesseerde
hem niets. Degenen die hem van nabij in deze hele zaak meemaakten, hadden niets
anders dan de grootste bewondering voor de moed die hij hierbij aan de dag legde.
Uiteindelijk liep ook zijn tweede poging in het zand. De generaals wisten hun
voornemens niet waar te maken.

Streven. Jaargang 26

Dit had voor het verdere optreden van Pius XII tot gevolg, dat latere pogingen om
zich voor de vrede in te zetten geen gehoor meer vonden. Men haalde er in Londen
de schouders over op.
Men wist echter in Londen zeer goed hoe Pius XII over Hitler dacht. De toenmalige
staatssecretaris van het Vaticaan, Mgr. Montini, thans Paus Paulus VI, stelde
onverholen duidelijk: ‘De wereld zou er heel wat beter aan toe zijn als zij verlost
was van deze gesel’.
Het is voor de historie wel zaak van deze aanvulling van Professor Deutsch’ relaas
goede nota te nemen.
Hans Hermans
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid
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Witsch, Köln, 1972, 102 pp., geïll., DM. 14,-.
Verdoorn, Dr. J.A. - Arts en oorlog. 2 dln. - Uitgeverij Lynx, Amsterdam, 1972,
926 pp., f 45,-.
Wienold, Hans - Kontakt, Einfühlung und Attraktion. - Enke, Stuttgart, 1972,
135 pp., geïll., DM. 19,80.

Carl R. Rogers en Barry Stevens
Intermenselijk
(Alpha-boek), NVSH, Den Haag, 1972, 264 pp., f 19,75.
Dit boek heeft meerdere dimensies. De kern ervan zijn zeven artikelen van de
Amerikaanse psychologen Rogers, Gendlin, Shlien en Van Dusen. Barry Stevens,
een reeds oudere doktersweduwe, koos die bijdragen omdat ze uitdrukken wat zij
zelf heeft doorgemaakt als ontwikkeling. Haar commentaar eromheen is een stuk
levensverhaal waarmee zij zeer velen van dienst hoopt te zijn. Haar thesis: de mens
heeft voldoende juist oordeel over wat voor hem goed of verkeerd is en moet zich
durven laten leiden door dit persoonlijk oordeel om een onafhankelijke rijpe persoon
te zijn. Naargelang de instelling van de lezer kan dit werk een verhandeling zijn over
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humanistic psychology en client-centered therapy of een bezinningsboek. Iedereen
zal het vanuit eigen ervaringen duiden, zich eraan moeten confronteren, ermee
worstelen. Want de thesis wordt consequent toegepast: de auteurs stellen hun
ervaringen, ideeën, hypothesen ter beschikking opdat de lezer ze zou toetsen,
aannemen, verwerpen of corrigeren naar eigen oordeel en nood. De artikelen
behandelen een nieuwe kijk op doel en methodes van psychotherapie. Maar Barry
Stevens’ randbemerkingen geven er een ruimer kader aan, laten er bijbetekenissen
van zien die de lezer helpen zichzelf te leren kennen en spontaner te leven. Ze
bekrachtigen in de lezer zowel zijn zelfstandigheid als zijn gerichtheid op anderen.
De titel Intermenselijk mag men niet opvatten als ging het om een tractaat over het
bevorderen van communicatie.
Misschien komt men al lezend in de verleiding het boek te zien als een stuk
maatschappijkritiek. Maar dan kan men aan de diepere inhoud voorbijschieten. Het
gaat Barry Stevens erom duidelijk te maken dat zij een persoon wenst te zijn die in
zichzelf de oriëntatie en vrijheid vindt om over zichzelf te reflecteren en te beslissen,
maar ook om anderen tegemoet te treden en van anderen liefde te ontvangen zonder
aan beinvloeding onderworpen te zijn. Dit is uiteraard gezonde maatschappijkritiek.
Het boek als geheel is een bekentenis dat psychiatrie niet zo'n vaste grond onder
de voeten heeft als haar beoefenaars willen la-
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ten voorkomen. Barry Stevens zegt het ronduit (pp. 195-196). Maar in de bijdragen
van de psychologen is het tussen de regels eveneens te lezen. Dit is een negatieve
formulering van wat Rogers bepleit: dat de psycholoog/psychiater veel meer zichzelf
moet zijn (met een persoonlijke waardenschaal) in de behandeling van cliënten, en
zich onafhankelijker moet opstellen t.o.v. alle ‘scholen’. Wie dit werk zonder
technische kennis van de psychologie lezen wil, zal misschien enige moeilijke
passages in de koop moeten nemen om met genoegen te mijmeren - en hopelijk niet
te piekeren - over veel verkwikkende wijsheid. Hij kan er willekeurig gedeelten uit
kiezen, overdenken, herlezen en uitproberen.
G. Boeve

Abraham H. Maslow
Motivatie en persoonlijkheid
Lemniscaat, Rotterdam/Denis, Borgerhout, 1972, 463 pp., BF. 400.
De thesis die Maslow uitvoerig argumenteert is: ‘Aan de gangbare motivatietheorieën
van Freudianen en de behavioristen moeten we een correctie aanbrengen door aan
te nemen dat ongemotiveerde handelingen voorkomen’. Maslow ziet bewijzen van
niet-gemotiveerd handelen hoofdzakelijk in de meest gezonde mensen, zij die zover
in hun fundamentele behoeften aan veiligheid, gemeenschap en achting bevredigd
zijn, dat ze zichzelf expressief uitleven. Dit uitleven is niet meer een nastreven van
bevrediging, maar een spontaan genieten van vervulling. Ook in kunst, spel en
persoonlijke stijl ziet Maslow bevestigingen van zijn theorie. In het ‘Ten geleide’
stipt Prof. H.C.J. Duijker de verdiensten en tekorten van Maslows visie aan. Het
werk is inderdaad niet op alle punten even overtuigend. Bepaalde gedeelten steunen
op degelijke observatie en studie, andere zijn slechts ontwerpen van ideeën of
richtingen waarin Maslow verdere studie wenst. Jammer genoeg zijn er ook pagina's
waar Maslow te veel vragen en halve antwoorden a.h.w. op een hoop gegooid heeft;
soms kon hij niet aan de verleiding weerstaan zijn ‘ontdekking’ tot in het absurde
door te trekken (b.v.: verveling is een gevolg van hyperbevrediging van een
fundamentele behoefte). Verbazend is dat zeer elementaire inzichten uit de filosofie
hier met nadruk verdedigd worden als waren ze totaal nieuw. Wel is Maslow er zich
van bewust dat de psychologie nu via inducerende weg tot conclusies komt die de
filosofie sinds lang naar voren heeft gebracht; maar blijkbaar is hij niet voldoende
bekend met die filosofie of vertrouwt hij haar niet helemaal. Bij onze waardering
voor Maslows studie, die vele psychologen tot een verruimde kijk mag brengen,
signaleren we als bijzonder belangwekkend het hoofdstuk 15, waarin de verhouding
tussen maatschappijverbetering en individuele steun en die tussen technische
psychotherapie en goede intermenselijke verhoudingen behandeld worden.
G. Boeve

Etienne Verhoeyen, e.a.
Gezin, kommune en maatschappij
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NVSH, 's-Gravenhage, 1972, 155 pp..
Chris Loones bundelt een greep documentatie- en discussiemateriaal dat omvat: 1.
Magda Michielsens’ overzichtelijke schets van Wilhelm Reich's ideeën uit zijn
voor-Amerikaanse periode; 2. een relaas over het leven en vooral de opvoeding in
een Berlijnse commune (1967-1968); 3. Géza Kirchknopfs oppervlakkig ontwerp
voor de ontwikkeling van gezin tot commune; 4. zijn eigen kritiek hierop en die van
Etienne Verhoeyen; 5. een kritische nabeschouwing over de Berlijnse communes
door Heide Berndt; 6. een voorstel van discussie-elementen door Etienne Verhoeyen.
Het relaas over de communes komt niet uit boven het anekdotische, ook al worden
er allerlei ideologische beschouwingen russen geweven. Het is namelijk verrassend
hoe vaak die beschouwingen ofwel omkeerbaar zijn ofwel in tegenspraak met andere
ideeën binnen hetzelfde relaas. Omkeerbaar is b.v. de bewering dat het burgerlijke
gezin frustraties veroorzaakt. Een voorbeeld van tegenspraak is: de commune zoekt
de bevrediging van onze behoeften te organiseren (p. 44) maar ze verwijt anderen
dat ze slechts ageren voor de bevrediging van hun eigen behoeften (p. 45). In het
derde en vierde deel van dit relaas zijn wel een aantal leerrijke ervaringen gegeven.
Maar Heide Berndt wijst er terecht op dat ze slechts de buitenkant raken van de echte
vraag om het gezin. Met name wordt met geen woord gerept over de mogelijkheid
als paar een diep-menselijke relatie te verwerven. H. Berndt wijt dit aan een te zwakke
persoonlijkheid bij de communeleden (p. 135), die blijkbaar telkens afhaakten wanneer
de relatie om een echt loslaten van zichzelf ging vragen. Dit kernprobleem van de
overgave - die o.i. de doorslaggevende factor is in het al of niet verwekken van
frustraties bij de kinderen - komt evenmin voor in de overigens waardevolle
discussiestof van het zesde deel van dit boek.
Geert Boeve
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Sociale Wetenschappen
Brown, Norman O. - Leven tegen dood. - Ambo, Bilthoven, 1972, 431 pp., f
25,-.
Goffmann, Erving - Verhalten in Sozialen Situationen. - Bertelsmann, Gütersloh,
1972, 226 pp., DM. 19,80.
Lindsay, John V. - Städte brauchen mehr als Geld. - Bertelsmann, Gütersloh,
1971, 180 pp., DM. 18,80.
Michielse, Drs. H.C.M. - Kultuur als instrument van de heersende macht. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972, 149 pp., f 12,50.
Moore, W.G. - Volcanoes. - (New visual geography), Hutchinson, London /
Denis, Borgerhout, 1972, BF. 100.
Moore, W.G. - Glaciers. - (New visual geography), Hutchinson, London / Denis,
Borgerhout, 1972, BF. 100.
Poll, K.L. - De beklemde elite. - Meulenhoff, Amsterdam, 1972, 192 pp., f 14,50.
Schegget, Dr. G.H. ter - Het geheim van de mens... - Wereldvenster, Baarn,
1972, 146 pp., f 12,50.
Schenda, Rudolf - Das Elend der alten Leute. - Patmos, Düsseldorf, 1972, 222
pp., DM. 16,-.
Sociale wetenschappen nù. - Kv3, Gottmer, Haarlem, 1972, 152 pp..
Thung, Mady en Anneke H. Schipper-Van Otterloo - Kerkelijke verandering. Samsom, Alphen a.d. Rijn, 1972, 218 pp., f 24,50.

Dr. J.A. Verdoorn
Arts en Oorlog
Medische en sociale zorg voor oorlogsslachtoffers in de geschiedenis van
Europa.
Inleiding in de medische polemologie.
Twee delen; duizend bladzijden.
Lynx, Amsterdam, 1972, f 45,-, met een voorwoord van Prof. Mr. B.V.A. Röling.
Dit grote werk geeft in historisch perspectief de wisselwerking tussen de ontwikkeling
van de militaire vernietigingstechnieken en van de geneeskundige verzorging, vooral
van militaire slachtoffers. Het gaat van de Grieken tot in onze tijd. Daarbij komen
medisch-technische, epidemiologische, politieke, biografische en medisch-ethische
gezichtspunten aan de orde. Documentatie is zeer gedegen. We komen beroemde
namen tegen zoals Larreij en Henri Dunant, naast vele minder bekende. De schrijver
heeft een sterk gevoel voor het anekdotische en het detail. Zo bevat het boek een
vijfhonderd citaten, die (bijna) allemaal achterin keurig zijn vertaald. Verder
afbeeldingen van werken bv. naar Goya en Käthe Kollwitz, maar ook foto's van
Hiroshima en Dien Bien Phoe.
De schrijver constateert, dat veelal in de geschiedenis ex-soldaten, vooral als ze
verminkt zijn, een ellendig bestaan leiden. Hij verwacht een tegenwicht tegen de
massale vernietiging van onze tijd van de artsen vanwege de principiële tegenstelling
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tussen het doden of tenminste verwonden door de militair en het genezen of tenminste
helpen door de arts. De verklaring van de relatieve onverschilligheid van de meeste
medici tot nu toe evenals van hun organisaties zoekt de schrijver in gebrek aan kennis.
Deze beschouwingen vormen slechts een klein deel, 50 bladzijden, maar ze lijken
het belangrijkste van het hele boek. De schrijver citeert met instemming Sidel, die
zich voorstelt dat het mogelijk is dat de gehele artsenwereld zou weigeren mee te
werken aan het oorlogsbedrijf. Ook Röling wordt geciteerd in zijn appèl aan de
zwijgende medici. Oorlog is een ziekte, zegt Dr. Verdoorn, en voor ziekte zijn
praeventieve maatregelen te treffen. Op p. 810 e.v. komen even wapenproduktie,
groei der wereldbevolking en nationalisme aan de orde, evenals de verschuivingen
in de inhoud van de begrippen vrijheid en democratie in de westerse wereld. Maar
politieke, sociologische, economische, biologische, ja ook polemologische analyses
ontbreken eigenlijk. Voor de polemologie in engere zin verwijst de schrijver naar de
desbetreffende literatuur, o.a. van Röling. Zo is het boek met al zijn interessante
wetenswaardigheden toch geen echte inleiding tot de (medische) polemologie
geworden. Anderzijds beperkt het boek zich niet tot Europa, maar geeft het ook
actueel materiaal over Korea en Zuid-Oost-Azië.
Een kleine onjuisheid: het internationale Rode Kruis doet in Noord-Vietnam maar
bitter weing, de W.H.O. evenmin (p. 755); in tegenstelling tot de suggestie van de
schrijver. De stijl is goed, gedegen zoals het hele boek. We krijgen de bekende
uitspraak van Von Clausewitz te horen over de oorlog als voortzetting van de politiek
met andere middelen maar niet die van Frederik de Grote tegen zijn soldaten: ‘Hunde,
wollt Ihr ewig leben?!’. Toch is analyse van deze anti-humanitaire tendens ook
polemologie. Maar en diepte en breedte mag men haast niet in een boek van één
schrijver verwachten.
Een boek waaruit veel geciteerd zal worden.
J.H. van Meurs

Dr. H.A. Visscher
Het Nederlandse landschap
Een typologie ten behoeve van het
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milieubeheer
(Aula), Utrecht/Antwerpen, 1972, 155 pp., krtn. foto's, f 12,50.
Het Nederlandse landschap mag zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling
verheugen en terecht. De hiermee samenhangende steeds toenemende stroom van
publikaties over dit onderwerp richt zich veelal op een der vele facetten en/of
problemen van het landschap in ons land. Visscher beoogt daarom met deze studie
een beeld te geven van het Nederlandse landschap als totaliteit. Hij wil zijn boek
gekwalificeerd zien als een integrale studie. In de inleiding behandelt de auteur op
overzichtelijke wijze een aantal aspecten van het milieubeheer. Daarna wordt het
ontstaan en de huidige differentiatie in het landschapsbeeld vrijwel chronologisch
behandeld. Eerst komen daarbij de verschijnselen ter sprake die hun ontstaan danken
aan de min of meer natuurlijke processen en vervolgens worden die
landschapselementen behandeld die door de mens werden gecreëerd.
Het totaal overziende kan gesteld worden dat de inhoud van dit boek een
systematische inventarisatie biedt. Naar mijn mening echter is de schrijver er niet in
geslaagd een wetenschappelijk verantwoorde typologie van het Nederlandse landschap
te ontwerpen, hetgeen toch blijkens de ondertitel van het werk zijn bedoeling is
geweest. Dit falen vindt zijn oorzaak in enerzijds de onzorgvuldigheid in het hanteren
van begrippen (het begrip landschap wordt nergens afdoende gedefinieerd) en
anderzijds in het gebrekkige toepassen van de nu eenmaal noodzakelijke
classificatiebeginselen.
Onze conclusie is daarom, dat het boek in zijn afzonderlijke delen een bruikbaar
overzicht verschaft, doch als integrale studie mislukt is.
A.G.J. Dietvorst

Kirche und Entwicklung in Ekuador und Kolumbien
Pesch-Haus Verlag, Mannheim/Ludwigshafen, 1972, 97 pp., DM. 4,80.
Van dit soort overzichtelijke boekjes moesten er over meer over ontwikkelingslanden
ter beschikking staan. De titel dekt niet helemaal de inhoud. In werkelijkheid wordt
een overzicht gegeven van de hele politieke toestand in de beide landen. De houding
van de kerk wordt in het kader daarvan gesignaleerd. Wat de toestand van het land
betreft, moeten wij constateren dat dat voor de schrijvers in de eerste plaats een
politiek vraagstuk is: de landen zijn niet in de eerste plaats onderontwikkeld maar
onvrij.
C.J. Boschheurne

Nigel Grant
Onderwijs en opvoeding in Rusland
(Aula), spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 206 pp., f 6,50, BF. 106.
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Ieder schoolkind in Rusland heeft zich te richten naar twintig standaardregels, die
het van buiten moet kennen. Die twintig regels omvatten natuurlijk bepalingen dat
het ijverig moet studeren, dat het op tijd in de les moet zijn, zijn leerboeken moet
meebrengen en zo. Allemaal normale disciplinezaken. Maar zij schrijven óók nog
andere dingen voor. Rechtop zitten tijdens de les; opstaan als de directeur of de leraar
de klas binnenkomt; opstaan als men de leraar antwoord geeft; directeur en leraren
met een beleefde buiging begroeten als men hen tegenkomt; beleefd zijn tegen zijn
ouders en zijn ouders gehoorzamen en helpen bij de zorg voor kleinere broertjes of
zusjes; geen ruwe uitdrukkingen gebruiken en niet roken; attent en zorgzaam zijn
voor oude mensen. Men wrijft zich de ogen uit als men dit alles leest. Kom daar in
Nederland eens om! De kritische leraren, die zo hoog opgeven van hun sympathie
voor alles wat achter het ijzeren gordijn gebeurt, zouden iemand die zulke regels
voorstelde, de ogen uit het hoofd krabben.
Maar gekheid op een stokje: zo zijn de regels van het streng gedisciplineerde
onderwijs in de Sovjet-Unie. Een onderwijs erop gericht de volgzame staatsburger
te scheppen, de burger die van zijn land houdt, zich beijvert om het zo ver mogelijk
te brengen, zodat hij zijn land op de best mogelijke manier kan dienen en zich voor
de eer van zijn land inzet zoals hij als kind al - volgens de twintigste en laatste regel
- zich geheel moet inzetten voor de eer van de school.
Het onderwijs in de Sovjet-Unie heeft zich uiteindelijk in de richting van een sterke
centralisatie en uniformiteit ontwikkeld; een uniformiteit bevorderd door de
overtuiging dat alle kinderen potentieel gelijk zijn en dezelfde ontwikkeling kunnen
ondergaan als zij maar willen. De studie van Grant over dit onderwijssysteem, zijn
theoretische grondslagen en zijn ontwikkeling in de loop der jaren is voortreffelijk
gedocumenteerd en werpt een bijzonder interessant licht niet alleen op dit
onderwijssysteem zelf, maar ook op de samenleving waarvoor het functioneert.
Meer dan uit menige staatkundige of politieke studie blijkt hieruit de geest van
Rusland - die is heel wat sympathieker dan uit menig andere studie naar voren komt.
Hans Hermans
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Biografie
Diana, terroriste voor een betere wereld. - Kosmos, Amsterdam/Antwerpen,
1972, 172 pp., f 12,50.

C.J. Ligthart
De Nederlandse Jezuietengeneraal Jan Philip Roothaan
* Amsterdam 23-11-1785, † Rome 8-5- 1853. Een antwoord op de vraag
‘Wat is een jezuiet?’.
Dekker & Van de Vegt, Nijmegen, 1972, 288 pp., ill., f 15,-.
In dit helder gecomponeerde en smakelijk uitgegeven boek wordt duidelijk dat
Roothaan een groot man is. Zolang een wetenschappelijke biografie van deze persoon
nog op zich laat wachten - en het zal nog heel wat tijd vragen alle kwesties waarmee
hij te maken heeft gehad, te bestuderen - is deze levensbeschrijving, die zich op veel
bronnenstudie baseert, uiterst welkom.
Het accent van dit werk ligt minder op de betekenis van Roothaan voor de kerk
van zijn tijd dan op de betekenis van de vele crises van die kerk voor Roothaan. Dit
boek, op de eerste plaats geschreven voor hen die Roothaan vereren (het Pater-Roothaan-Genootschap te Amsterdam) of zich door hem willen laten inspireren, geeft
derhalve vooral de geschiedenis van een geestelijk leven. Het is de geschiedenis van
een man met grote gaven (talenkennis, kosmopolitische geest, ijver, beminnelijkheid,
nuchterheid) die staande blijft in ernstige crises (jezuietenvervolgingen overal,
revolutie in Rome) door een groot geloof en echte kerkelijke gezindheid.
De auteur vergeet niet in het kort de kritiek te vermelden die meestal ten aanzien
van Roothaan wordt geuit: zijn conservatisme. Een antwoord op die kritiek geeft hij
helaas nauwelijks. Toch zou een onderzoek daarnaar de moeite waard zijn: het is de
vraag of die kritiek eigenlijk wel houdbaar is.
De ondertitel: ‘Een antwoord op de vraag: Wat is een jezuiet?’ is misschien niet
al te gelukkig. Men zal de onbepaalde lidwoorden zeer moeten onderstrepen; Roothaan
is niet het enige type jezuiet, maar dat hij ten volle jezuiet geweest is (met zeer grote
verdiensten voor zijn orde) mag niemand ontkennen.
Marcel Chappin

Geschiedenis
Boase, T.S.R. - Death in the Middle Ages. - Thames and Hudson, London /
Denis, Borgerhout, 1972, 144 pp., BF. 285.
Bowen, E.G. - Britain and the western seaways. - Thames and Hudson, London,
/ Denis, Borgerhout, 1972, 196 pp., BF. 485.
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Brugmans, Prof. Dr. H. - Geschiedenis van Amsterdam, I. Middeleeuwen
1100-1544. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 318 pp., ill., f 17,50,
paperback f 12,50.
Haley, K. - The Dutch in the seventeenth century. - Thames and Hudson, London,
/ Denis, Borgerhout, 1972, 216 pp., BF. 330.
Kidder, J. Edward - Early Buddhist Japan. - Thames and Hudson, London /
Denis, Borgerhout, 1972, 212 pp., BF. 485.
Lammers, F.J. - Wilhelmina Moeder des Vaderlands. - Hollandia, Baarn, 1972,
96 pp., ill., f 19,50.
Masson, V.M. - Central Asia. - Thames and Hudson, London / Denis, Borgerhout,
1972, 219 pp., BF. 485.
McKee, Alexander - De race naar de Rijnbruggen 1940-1944-1945. - Hollandia,
Baarn, 1972, 414 pp., f 24,50.
Oechslin, Werner - Bildungsgut und Antikenrezeption des frühen Settecento in
Rom. - Atlantis, Zürich, 1972, 210 pp., SF. 42,-.
Panorama van Brugse geschiedschrijving sedert Duclos. - Gidsenbond van
Brugge, 1972, 310 pp..
Siberschmidt, Max - The United States and Europe. Rivals and partners. Thames and Hudson, London / Denis, Borgerhout, 216 pp., BF. 190.

Heinrich August Winkler
Mittelstand, Demokratie und National-Sozialismus
Die politische Entwicklung von Handwerk und Kleinhandel in der
Weimarer Republik. Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1972, 307 pp., DM.
34.
De middenstandsgroepen worden vaak beschouwd als de referentiegroep van het
Nationaal-Socialisme. Veelal wordt dit verklaard met de verwijzing naar de autoritaire
traditie en sociale en psychische consequentie voortvloeiend uit de benarde
economische situatie, speciaal ten tijde van de grote economische crisis van 1929.
Maar bij analyse van de economische gevolgen van de grote crises, direct na 1918
en 1929, blijkt dat de kleine ondernemers minder ernstig
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getroffen zijn dan algemeen werd aangenomen. Hierdoor komt de ‘politieke paniek’
van de middenstand in een ander licht te staan. Volgens Winkler is de politieke onrust
binnen deze sociale groepering verklaarbaar vanuit het ‘instinctieve gevoel’ dat het
kleinbedrijf geheel zou worden prijsgegeven aan de macht van de grote
ondernemingen en dat de bescherming tegen deze grote ondernemingen beduidend
minder zou zijn ten tijde van de republiek van Weimar. Deze bescherming gold in
eerste instantie de georganiseerde arbeiders, zo meende men. Hieraan dient te worden
toegevoegd dat het economische maar ook het sociale aandeel van de middenklasse
tussen 1919 en 1933 in de Duitse samenleving achteruit liep.
De weerstand tegen de erkenning van deze tendensen bepaalde hoofdzakelijk de
ideologie van de ‘petit bourgeoisie’: ‘Über der Partei das Vaterland’ was de leuze
die ten tijde van het Keizerrijk het verzet tekende tegen de imperialistische politieke
wensen van het Groot-Kapitaal.
Het einde van het Keizerrijk betekende voor de Middengroepen tevens het einde
van de acceptatie van de ‘Obrigkeitsstaat’ naar ‘wilhelminische’ snit.
Volgens de bekende sociaal-historicus Arthur Rosenberg ging de Duitse middenstand
tijdens de revolutionaire proletarische beweging van 1919 samen met de
arbeidersbeweging. Deze samenwerking zou volgens Rosenberg beëindigd zijn
doordat de socialisten niet in staat bleken de sociale omwenteling te volvoeren.
Winkler daarentegen meent, dat de door Rosenberg geconstateerde zwaai naar links
niet verklaarbaar is op grond van enige acceptatie van het socialisme, maar dat de
middenstandsgroeperingen zich verzetten tegen invoering van het algemeen kiesrecht,
waarbij de radenstruetuur een alternatief ten gunste van de belangenbehartiging voor
de middenstand leek te bieden. Bovendien tekent zich al kort na de
november-gebeurtenissen een contra-revolutionaire beweging af, die een herstel
wenste van de maatschappelijke verhoudingen onder een ‘Obrigkeitsstaat’. Volgens
Winkler werd het subjectieve anti-kapitalisme van de neringdoenden overheerst door
dominante ressentimenten ten aanzien van het socialisme, waardoor de radicale
sentimenten na de novemberrevolutie al in een vroeg stadium van de Republiek van
Weimar in rechtse politieke stellingname gekanaliseerd werden. De tussen 1919 en
1933 ondernomen pogingen om een zekere mate van democratisering binnen de
economische sector tot stand te brengen, mislukten praktisch volledig. Hierdoor werd
tevens de politieke democratic minder aantrekkelijk. Bovendien was de plotselinge
breuk met de ‘Obrigkeitsstaat’ verantwoordelijk voor het voortbestaan van de
anti-democratische tendensen. Disharmonie beheerste de ervaringswereld van de
middenstander, wat zich tevens uitte in de politieke eisen. De belasting werd als
onrechtvaardig beleefd, terwijl tevens werd aangedrongen op beperking van de
overheidsuitgaven, anderzijds eiste men financiële steun voor de middenstand en
een actief overheidsingrijpen bij ongeoorloofde concurrentie.
‘Wir brauchen wahrhafte Führung, Diktatur der rigorosen Sparsamkeit, der
unpopulären Sachlichkeit’ waren de leuzen. De politieke woordvoerders van de
middenstand gingen er bij deze en dergelijke eisen vanuit dat in een komende
krachtige regering de ‘produktieve standen’ een directe toegang tot de macht dienden
te verkrijgen. In de partij-politieke strijd richtte de Deutsche Demokratische Partei
zich als middenstandspartij zowel tegen het groot-kapitaal als tegen de georganiseerde
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arbeiders, waardoor een politieke brug mogelijk werd naar de NSDAP van Adolf
Hitler.
Ook ideologisch was de weg geëffend door het afwijzen van de traditionele liberale
visie binnen delen van de middenstand: het liberalisme zou niet geleid hebben tot
een maximale ontplooiing van het individu, tot persoonlijke vrijheid, maar tot een
strijd van allen tegen allen. Het verwerpen van dit vrijheidsideaal maakte een
renaissance van de conservatieve middenstandsopvattingen mogelijk waarin gezin,
arbeid en staat een overzichtelijke burgerlijke samenleving garandeerden.
Het herstel van deze en vergelijkbare opvattingen werd mede mogelijk door de
rechtse persconcentratie van Hugenberg. Hierdoor werd de politieke meningsvorming
in sterke mate in rechts-conservatieve zin beïnvloed en kon de NSDAP een
sleutelpositie innemen.
F. Nieuwenhof

Hans Günter Hockerts
Die Sittlichkeitsprozesse gegen katholische Ordensangehörige und Priester
1936 / 1937
Eine Studie zur nationalsozialistischen Herrschaftstechnik Und zum
Kirchenkampf
(Veröffentlichungen der Kommission für
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Zeitgeschichte bei der Katholischen Akademie in Bayern. Reihe B:
Forschungen. Band 6).
Matthias Grünewald Verlag, Mainz, 1971, XXV en 224 pp., DM. 35,-.
Na de aanvankelijk redelijke verstandhouding tussen de Katholieke Kerk in Duitsland
en het nationaal-socialistische regime, bleek al snel hoe ondanks concordaat de
fundamentele tegenstelling tussen twee levensbeschouwingen spanningen moest
oproepen. Wat men ook kan zeggen over de houding van katholieken, leiders en
gelovigen, ten aanzien van het Derde Rijk: de totalitaire machtsaanspraak van het
regime sloot de aan de Kerk inherente onafhankelijkheid uit.
Waar ‘gelijkschakeling’ van de Kerk niet mogelijk bleek (mensen als Preysung,
Von Galen etc. leenden zich daartoe niet) moest het regime overgaan tot een
rechtstreekse aanval. Enige treurige zedendelicten - voornamelijk voorgekomen in
enkele gemeenschappen van lekebroeders - boden een uitstekende gelegenheid. De
Processen, als zodanig volgens regels en recht gevoerd, - zij het dan dat zij op bevel
van Hitler tweemaal stopgezet werden wegens politieke redenen, een treffend bewijs
dat het gedaan was met de rechtsstaat in het Derde Rijk - werden op bevel van
Goebbels in alle persorganen zodanig verslagen dat er een algemeen gevoel van
verontwaardiging over alle geestelijken zou ontstaan. Tot in de details werd van dag
tot dag geregeld hoe en wat er in de kranten moest verschijnen. Dat daarbij de
waarheid niet in ere gehouden hoefde te worden, behoeft geen betoog; maar door
zich te overschreeuwen werd het doel niet bereikt. Er is geen aanwijsbaar toenemende
onkerkelijkheid wegens het zogenaamde algemene zedenverval van de katholieke
geestelijkheid.
De kerkelijke leiders hebben deze lastercampagne niet onbeantwoord gelaten; in
memoranda werd bij Goebbels zelf geprotesteerd, op preekstoelen oogstten priesters
duidelijk bijval in hun daar uitgesproken verzet. Enige massale katholieke
manifestaties in betreffende maanden toonden duidelijk hoezeer het kerkvolk zijn
bisschoppen en priesters trouw bleef. De ‘Kirchenkampf’ was verloren voor Hitler.
In de toekomst zijn het afzonderlijke belijdende katholieken die vervolgd worden.
De oorlog heeft op een heel andere manier tenslotte de Kerk aangetast en heel andere
problemen opgeroepen (Jodenuitroeiïng), maar dat valt buiten de opzet van deze
studie.
Marcel Chappin

Friedrich Katz
The Ancient American Civilisations
Weidenfeld and Nicolson, London, 1972, 386 pp., £ 4,75.
De drie grote culturen die de Spaanse conquistadores in de nieuwe wereld aantroffen,
die der Azteken in Mexico, die der Maya's in Guatemala en die der Inca's in Peru,
zijn door de geschiedschrijvers lange tijd als min of meer geïsoleerde historische
curiositeiten behandeld. Zij wisten er ook anders geen weg mee. Zij beschikten
nauwelijks over andere bronnen dan de verslagen en de verhalen van de Spaanse
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veroveraars zelf, die er ook niet veel meer in zagen dan curiosa en zich de tijd niet
gunden en op een enkele uitzondering na ook de intellectuele ondergrond misten om
dieper in de geheimen van deze culturen door te dringen. Hoe oud zij waren, hoe zij
waren ontstaan, of zij door andere culturen waren voorafgegaan, of zij enige binding
hadden met de Indiaanse cultuur in het algemeen en of die Indiaanse cultuur op haar
beurt enige binding had met de cultuur in andere delen van de wereld, dat waren
allemaal vragen waarop de historici het antwoord schuldig moesten blijven eenvoudig
bij gebrek aan gegevens. Zij wierpen wel theorieën op over de Indianen als
afstammelingen van de Egyptenaren of van de dertien verdwenen stammen van Israël
of als overlevenden uit continenten die in de Stille Oceaan verzonken waren, maar
het is tenslotte de enorme vooruitgang van de archeologie geweest, die al deze
theorieën als evenzoveel fantasie-verbeeldsels heeft ontluisterd en feiten aan het licht
heeft gebracht die het mogelijk maakten om - zij het nog altijd met uiterste
voorzichtigheid - een meer wetenschappelijk gefundeerd antwoord op die vragen te
geven.
Het eerste nieuwe licht is op deze oude Amerikaanse culturen geworpen door het
opgraven van hun eigen monumenten, die het verrassend hoge beschavingspeil dat
zij bereikten, aan het licht brachten. Maar daar is het niet bij gebleven. Over heel
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika zijn de archeologen bezig geweest en zijn zij nog
voortdurend bezig naar de oorsprong van de Indianen en naar de ontwikkeling van
hun cultuur en van hun gemeenschapsleven te speuren. Daarbij komen zij tot steeds
meer verrassende ontdekkingen, die hen in staat stellen bij stukjes en beetjes een
totaalbeeld te geven over de geschiedenis van Amerika voordat Columbus er voet
aan wal zette.
Een boek dat boeit van het begin tot het eind.
Hans Hermans
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D.M. De Petter
Naar het metafysische
(Filosofie en Kultuur, nr. 16), De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1972, 169 pp., BF. 195.
Dit is de cursus van metafysiek zoals hij gegeven werd door iemand wiens naam
alleen reeds, voor de wijsbegeerte in Vlaanderen, een begrip is geworden. De postume
uitgave is bezorgd en kort ingeleid door G.A. De Brie. Ze bevat een historische
inleiding op het probleem van de metafysica, dan twee langere kritische bezinningen
resp. op het kantianisme en de fenomenologie en op het scholastisch essentialisme,
die geleidelijk en benaderend tenslotte de enig mogelijke weg vrijmaken naar het
metafysische en de Godsbevestiging. Dit laatste gedeelte beslaat maar een twintigtal
blz., zodat de titel van het werk uitstekend de inhoud weergeeft. Het is een doorlopend
kritisch viseren en intenderen van de grond van alle werkelijkheid. Wat iemand
vooral hierbij bewondert, is de onverbiddelijke kritiek en de niets ontziende analyse
waarmee dit wijsgerig denken alle ‘denkmaaksels’ ontmaskert, om alleen en
uitsluitend het werkelijke van het werkelijke zelf na te jagen. Vijand nummer één
van deze kritiek heet conceptualisme, begrippencultus ten koste van de werkelijkheid
van de zijnsact; even groot is parallel de reactie tegen abstractionisme,
representationisme, rationalisme, essentialisme en überhaupt tegen elke vorm van
antropologisch dualisme. Wat de positieve kant van deze metafysische denkweg
betreft, is duidelijk de invloed merkbaar van Heideggers zijnsdenken, van Lavelle's
existentiële ontologie en van de zijnsmetafysica van de latere Thomas van Aquino.
Het is wel heel jammer dat de betreurde auteur niet de gelegenheid heeft gehad een
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zo rijke en overtuigende denkweg tot een harmonieuze synthese uit te werken. Zoals
de tekst er nu ligt, zijn sommige uitspraken zo massief en sommige aanvallen zo
ongenuanceerd, dat menig pijnlijk misverstand mogelijk wordt, als men niet
voortdurend de context onder ogen houdt. Een intelligent en piëteitvol lezer zal
evenwel niet graag dit levend contact missen met een groot denker en een echt
filosoof.
A. Poncelet

Rudolf Carnap
Schijnproblemen in de filosofie
Boom, Meppel, 1971, f 8,50.
Dit eigenlijk maar heel kleine werkje, 54 kleine bladzijden, is sinds zijn verschijnen
een van de grote klassieke werken van de filosofie geworden. In feite is het het
evangelie van de verificatietheorie. Duidelijk is nu wel dat de schrijver tot zijn
standpunt over de kennis alleen kon komen doordat hij alleen wetenschappelijke
kennis als kennis beschouwde en alleen de natuurwetenschappen als wetenschappen.
C.J. Boschheurne

Prof. Dr. H. de Vos
Beknopte geschiedenis van het begrip natuur
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 78 pp.., f 12,50.
Een korte historische schets van de ontwikkeling die het begrip natuur in de westerse
wereld heeft meegemaakt. Bedoeling is wat helderheid te scheppen in het veelzinnige
gebruik en moeilijkheden te voorkomen in wijsgerige en populaire discussies. Met
grote stappen gaat de S. door de geschiedenis en geeft zijn informatie die door de
beknoptheid van het werkje heel beperkt moet blijven. Op bepaalde plaatsen wijst
de Groningse hoogleraar op het gevaar natuur en het object van de natuurwetenschap
te verwarren, maar hij is daarin niet altijd consequent, mede waarschijnlijk onder de
invloed van de geciteerde werken van Van Meisen en Delfgaauw. In dit verband is
het bijzon-

Streven. Jaargang 26

406
der jammer, dat het begrip ‘natuurverontreiniging’ onbesproken blijft.
J.H. Nota

Albert Stuttgen
Kriterien einer Ideologie Kritik
Matthias Grünewald Verlag, Mainz, 1972, 144 pp., DM. 16,50.
Schrijver probeert een uiteenzetting te geven van de verschillende opvattingen van
de term ideologie. Al deze opvattingen verwerpt hij om dan een eigen opvatting te
poneren, die hij echter niet geheel duidelijk kan maken. Het gevaar is dat bij het
spreken over dit woord van een beschrijvende definitie eigenlijk geen sprake meer
kan zijn, omdat in de laatste jaren alle schrijvers die het woord gebruikt hebben,
impliciet of expliciet van een stipulerende definitie zijn uitgegaan. Het erge is dat
het eerste het meest gedaan wordt zodat andere schrijvers die het ideologie-begrip,
dat ergens impliciet aanwezig is, gaan beschrijven, menen een beschrijvende definitie
opgesteld te hebben. De enige oplossing is dat wij enerzijds alle impliciete definities
achterhalen en anderzijds het gebruik van de term gaan vermijden.
C.J. Boschheurne

Hans Friedrich Steiner
Marxisten - Leninisten über den Sinn des Lebens
Eine Studie zum kommunistischen Menschenbild
Driewer Verlag, Essen, 1970, 400 pp., Paperback DM. 19,80.
De publikatie van Steiner vormt een belangrijk document voor niet-slavisten die
toegang willen tot de recente ontwikkelingen binnen de ideologie van het
Marxisme-Leninisme in de Sovjet-Unie. Steiner heeft zich uitdrukkelijk tot
Sovjetrussische filosofen beperkt zoals B. Grigorian, V.P. Tugarinov en P.M. Egides,
waardoor o.m. Kalokofski en Adam Schaff buken beschouwing blijven.
De dood van Stalin en de daarop volgende verslapping van het dogmatisme voerden
tot heroriëntatie op de marxistische uitgangspunten van de ideologie. In dogmatische
zin werd de individuele zingeving gekoppeld aan de opbouw van de socialistische
samenleving. Hierin komt voor het eerst in de filosofische vakbladen verandering
door een bijdrage van V.P. Tugarinov ‘over de waarde en het leven en de cultuur’
(in 1960). Volgens Tugarinov ontleent het leven de zin aan het leven zelf, het verlies
van het leven sluit immers het ‘genieten van andere waarden’ uit. Maar dit leven
krijgt een grotere waarde, wanneer het voor de mens als denkend wezen een zin
krijgt. Deze ‘zin’ wordt gevonden binnen het spanningsveld tussen persoon en
samenleving: de zin van de menselijke existentie is dus voor Tugarinov gedefinieerd
als persoonlijke en als maatschappelijke waarde. P.M. Egides daarentegen verbindt
de vraag naar de zin van het leven met de objectief maatschappelijke betekenis van
de zin van het individuele leven, waardoor hij de subjectieve betekenis aan de inhoud
van het begrip ‘zin’ onttrekt. Het probleem van de Sovjet filosofie blijkt het
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formuleren van een objectieve zin van het individuele leven, zonder daarbij de mens
uitsluitend te verklaren vanuit zijn functioneren binnen te samenleving. In een latere
fase formuleert Egides de vraag naar de ‘zin’ van het leven als de vraag naar de
zedelijke aspecten van de basisproblemen der filosofie - de ethiek volgt uit een
wetenschap der normatiek (opgevat als kennen van zedelijk gedrag) die samen met
de kennis van de oorzaken voor dit gedrag leidt tot een wetenschap over de mens als
persoonlijkheid. Bij deze en dergelijke pogingen de zin van het leven te
herinterpreteren binnen het ideologische kader, doet zich direct de vraag voor naar
het herstel van de theorie-praxis relatie. A.F. Okulov formuleerde n.a.v. het 20e
partijcongres (1956) het volgende: de actuele problemen van de communistische
opbouw zijn nu tot centrale Problemen voor filosofische arbeid geworden. Er dienen
wetmatigheden geformuleerd te worden voor het scheppen van een
materieel-technische basis voor de opbouw van het communisme, waarbij tevens
wegen aangegeven moeten worden voor de ontwikkeling van de maatschappelijke
betrekkingen in communistische zin en de opvoeding van de mens in de toekomst.
Nu blijkt volgens Okulov dat het probleem van de communistische opbouw bestaat
uit de tegenspraak tussen een technisch-maatschappelijke basis, die leidt tot materiële
vooruitgang, en de nog steeds ontoereikende communistische maatschappelijke
betrekkingen. En dit probleem zou slechts opgelost kunnen worden door de
ontwikkeling van een ‘nieuwe’ communistische antropologie. Bij het voorafgaande
is de volgende kanttekening te plaatsen: De zin van het leven wordt blijkens de Sovjet
filosofen nog steeds verbonden met een ‘rationeel’ gedrag in samenlevingstermen.
Het is opvallend dat daardoor wederom een aantal ‘belevingsaspecten’ of ‘gevoelens’
t.a.v. de zingeving aan het individuele leven niet als basiselemenien van de zin-geving
worden erkend.
F. Nieuwenhof
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Theologie
Cornfeld, Gaalyahu und G. Johannes Botterweck - Die Bibel und ihre Welt. Bd
1, II, III, A - Kal. - Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1972, per deel
DM. 7,80.
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Hans Küng
Waarom priester? Een handreiking
Romen, Roermond, 1972, 97 pp., f 9,90.
Dit boekje van de bekende Tübinger theoloog beantwoordt geheel aan de
verwachtingen die de ondertitel wekt: het biedt een prettig leesbare pastorale hulp
aan de vele priesters die momenteel naar hun identiteit zoeken (en aan diegenen die
misschien graag priester zouden willen worden, maar niet goed weten waaraan ze
dan beginnen). De schriftuurlijke grondslag voor zijn theologische overwegingen
zoekt K. vooral in de brieven van Paulus, die hij als prototype ziet van kerkelijk
leiderschap. Juist in dit verband spreekt hij liever niet van ‘ambt’ en ‘priesterschap’,
maar van ‘dienst in leidinggeven en voorgaan’; ‘dienst’ overigens die begrepen dient
te worden als verwerkelijking van een volmacht vanwege de Heer en vrije genadegave
van de Geest; daarom ook weer ‘dienst’ aan Christus én dienst aan de gemeente. In
korte trekken wordt ook de ontwikkeling van dit schriftuurlijke gegeven in de
geschiedenis der kerkelijke geloofsbezinning en de dogmatische formuleringen
daarvan geschetst. Met name worden de beschouwingen van het 2e Vaticaans Concilie
met die van Trente vergeleken. In de hedendaagse ontwikkeling wil K. geen opheffing
zien van het gezag in de priesterlijke bediening, maar wel meent hij dat het dienend
karakter van dit gezag in de democratische structuren in onze samenleving
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mogelijkheden en kansen ontdekken kan en moet. Küng zou Küng niet zijn, wanneer
hij ons niet met enige theoolgische vragen liet zitten; maar deze lijken van zo
ondergeschikt belang in de totale opzet van zijn boekje, dat wij de auteur alleen maar
dankbaar kunnen zijn voor dit essay, dat - naar mijn smaak - een oprecht getuigenis
is van zijn geloof in de eigen roeping.
S. Trooster

Jean Radermakers
Au fil de l'Evangile selon Saint Matthieu. 1. Texte; 2. Lecture continue
Institut d'Etudes Théologiques, Heverlee-Louvain, 1972, 96 + 400 pp.,
BF. 390.
Het valt bepaald niet gemakkelijk, onder de vele bestaande evangeliecommentaren,
er aan het ontwikkeld lezerpubliek één aan te bevelen, die het juiste midden zou
weten te houden tussen kritisch vakmanschap en goedkope vulgarisatie, tussen
doorgedreven techniciteit en een al te oppervlakkig ‘inleiden tot de lezing van...’.
Het hier besproken boek nochtans lijkt ons deze gulden middelmaat wel heel dicht
te benaderen, zowel door zijn degelijke informatie, zijn vertrouwdheid met de
bestaande problematiek, als door zijn synthetische greep op het onderwerp en het
aanwenden van de eigentijdse taal, waarin mensen van nu zich herkennen, elkaar
kunnen verstaan en vooral zich kunnen openstellen voor de openbaring. De
commentaar zoals hij hier voorligt is de (sterk bijgewerkte) neerslag van een door
professoren en Studenten samen een heel semester lang op het Matteüsevangelie
toegepaste seminariemethode. Veel aandacht werd hierbij besteed aan de specifiek
exegetische tekststudie, maar men bleef tegelijk ook open voor de theologische en
pastorale dimensies van het Woord Gods in deze tijd. Vandaar de bekommernis om
een meer synthetische presentatie van de teksten - met de sterke structuurstudie die
zulks veronderstelt - en het thematiseren van de motieven rondom het ge-
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loof, de Kerk, de sacramenten en de liturgie. Het werk verschijnt in twee delen: het
eerste is een nieuwe vertaling van de Griekse tekst in het Frans, waarbij niet zozeer
naar een literair verantwoorde weergave werd gestreefd als naar een zo nauwgezet
mogelijk aansluiten bij de letter van het Grieks; dit om het contact met de
oorspronkelijke tekst zo sterk mogelijk in de commentaar te laten doorwerken. Het
tweede deel is een doorlopende commentaar op de tekst, waarbij afwisselend Jezus'
optreden in woord en daad wordt verklaard. Zin en nut van deze vernieuwende
Matteüscommentaar menen we met volgende drie kenmerken te mogen karakteriseren:
het werk spreekt de gelovige christen van nù aan, het raakt zijn totaalmenselijke
gevoeligheid, en het ontwikkelt in hem de zin voor de levende Kerk.
L. Monden

Reiner Strunk
Politische Ekklesiologie im Zeitalter der Revolution
(Gesellschaft und Theologie, Systematische Beiträge), Chr. Kaiser Verl.,
Müunchen / Matthias-Grünewald Verl., Mainz, 1972, 328 pp., DM. 20,-.
Deze dissertatie onderzoekt enige pogingen, in de eerste helft van de 19e eeuw
ondernomen, om de sociale en politieke verantwoordelijkheid van de Kerk te
omschrijven. De radicale scheiding van Kerk en Staat in de tijd der verlichting had
aanleiding gegeven zich op dit probleem te bezinnen. Achtereenvolgens worden de
geschriften van Novalis, F. Schleiermacher, G. Menken, F.J. Stahl en A. Vilmar,
allen auteurs van reformatorischen huize, onder de loep genomen. Het belang van
een dergelijke studie lijkt mij vooral hierin gelegen, dat zodoende aangetoond wordt
dat de hedendaagse vraagstelling van een ‘politieke theologie’ werkelijk niet van
vandaag of gisteren is; waardoor het onverantwoord wordt van deze stroming in de
moderne theologie een mode te maken. De serieuze studies van b.v. een J-B. Metz
en J. Moltmann verdienen dit op zich genomen al niet; maar een studie als deze toont
duidelijk aan, dat hier sprake is van een heel wat dieper-liggend probleem dan in z.g.
bij-de-tijdse, maar al te oppervlakkige toepassingen wordt gesuggereerd. Anderzijds
worden de hedendaagse onderzoekingen door deze studie ondersteund. Naar mijn
smaak daarom een belangrijk boek, dat als dissertatie echter niet voor de eerste de
beste lezer toegankelijk lijkt.
S. Trooster

Jean Colson
Paul apôtre martyr
Le Seuil, Paris, 1971, 338 pp..
Drie Paulusbiografieën verschenen in de loop van deze laatste maanden: die van G.
Bornkamm, die van O. Kuss en het onderhavige werk van J. Colson. Terwijl
Bornkamm indruk maakt door een sterk kritische houding tegenover de gegevens
uit het boek der Handelingen, anderzijds toch weer de historische waarschijnlijkheid
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en theologische draagwijdte van vele gebeurtenissen uit Paulus' leven toelicht, valt
Colson vooral op door de vlotte, onderhoudende toon waarop hij zijn boek schrijft,
zijn voorkeur voor de dramatische - soms anekdotische - presentatie en zijn vaak
kritiekloze houding tegenover zijn bronnen. Talrijke affirmaties, die meer de vrucht
zijn van een dramatiserende geest dan het resultaat van wetenschappelijke navorsing,
maken dat het werk aan de eisen van de gezonde kritiek niet beantwoordt. Toch zal
het wellicht veel gelezen worden, door een publiek dat zijn eisen niet hoog stelt en
graag op een gemakkelijke manier wordt geïformeerd.
J. De Gendt

M. Didier, e.a.
L'évangile selon Matthieu
Rédaction et théologie
(Biblioth. Eph. Theol. Lovan., 29), Duculot, Gembloux, 1972, 428 pp., BF.
750.
De Leuvense bijbeldagen boden in de afgelopen jaren, op het gebied van de
nieuwtestamentische exegese, bijzonder interessante programma's aan: ‘Van Jezus
tot de evangeliën: geschiedenis, traditie en redactie’ (1965, verschenen in 1967); het
Lucasevangelie (1968); het Mattheüsevangelie (1970, hierbij besproken); het
Marcusevangelie (1971). Van het Matteüsevangelie benaderen een vijftiental bijdragen
de essentiële problemen: tekstkritiek; literaire kritiek (de aangewende bronnen);
Matteüs als redactor, zowel op literair als op theologisch gebied; zijn christologie,
zijn Kerkbeeld, zijn ethiek, zijn verwachting van de eindtijd, het profetisme in de
Kerk. Een bundel rijke studies die op de eerste plaats wel exegeten en theologen zal
interesseren. Hopelijk laten de volumes over Lucas en Marcus niet te lang op zich
wachten: zo zullen we, na een meer synthetisch werk (1965), mogen beschikken over
een stevige trilogie die ons in contact zal brengen met de specifieke, eigentijdse
problematiek van de evangeliën.
J. De Gendt
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Godsdienst
Buskes, Dr. J.J. - Het humanisme van God. - Ten Have, Baarn, 1972, 203 pp.,
f 17,50.
Eigentijdse vormen van kerk-zijn. - (kerkopbouw vandaag en morgen), De
Horstink & Kaski, Amersfoort, 1972, 80 pp., f 8,90.
Groot nieuws voor U. (Het nieuwe testament in de omgangstaal). - Katholieke
Bijbelstichting / Ned. Bijbelgenootschap, Boxtel /Amsterdam, 1972, 572 pp., f
9,90.
Jüngel, Eberhard - Predigten. - Chr. Kaiser, München, 19702,143 pp., DM.
15,80.
Klink, Dr. J.L. - Kind op aarde. - Ambo, Bilthoven, 1972, 247 pp., f 12,50.
Krogmann, Angelica, Hrsg. - Mit Gedichten beten. - Furche Verlag, Hamburg,
1972, 216 pp., DM. 7,80.
Penkala, Maria - Reïncarnatie en preëxistentie. - Ankh Hermes, Deventer,
1972, 192 pp., f 19,50.
Penning de Vries, Dr. P. - Op u gemunt. - Gottmer, Nijmegen, 1972, 252 pp.,
f 15,-.
Ramdas Dwani - God ervaren. - Ankh Hermes, Deventer, 1972, 233 pp., f 24,-.
Vandaag lezen wij (3 dec. 1972-1 dec. 1973). - Ned. Bijbelgenootschap, Haarlem,
1972, f 1,-.

Dr. G. Puchinger
Zending en ontwikkeling
Meinema, Delft, 1972, 373 pp., f 17,90.
De auteur heeft zich geleidelijk aan gespecialiseerd in het samenstellen van dit soort
publikaties: door middel van interviews een probleem indringend en toch tegelijk
zeer persoonlijk ter tafel brengen.
Ook in dit boek komt het probleem van zending en ontwikkeling rechtstreeks op
ons af, doordat het de neerslag is van gesprekken tijdens een persoonlijk bezoek aan
Zambia en Congo. Daardoor klinkt er het getuigenis van levende, hard werkende
mensen in door die nun energie en nun bestaan in de waagschaal leggen voor zending
en ontwikkeling ter plaatse. Dit zeer persoonlijk getuigenis wordt aangevuld door
gesprekken met mensen die vanuit Europa, doch vaak met zendings- of
ontwikkelingservaring, krachtens hun beroep voortdurend met zending en
ontwikkeling bezig zijn.
Daarom zoeke men hier geen algemeen of afgerond overzicht van zending en
ontwikkeling, maar wel een boeiend getuigen van velen die er met hart en ziel en
vaak met hun hele gezin aan werken.
R.S.
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Ik-zal-er-zijn-voor-u
Deel 1: Een selectie bijbelteksten voor zieken
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1971, 80 pp..
Deel 2: Stukjes uit de Schrift voor wie trouwen
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1972, 73 pp..
Ik-zal-er-zijn-voor-u is de vertaling van het woord Jahweh, de naam die Israël gaf
aan zijn God. In deze twee deeltjes zijn teksten gekozen resp. voor zieken en mensen
die trouwen. Het is onjuist te denken dat de gekozen tekstgedeelten pasklare
antwoorden geven op allerlei mogelijke vragen. Wél zijn de teksten gekozen om in
bepaalde situaties te helpen de weg te vinden naar degene die nabij is, de God van
Israël, de God van Jesus Christus. Daarom zijn deze boekjes ook eerder bedoeld om
er in te bladeren en dan zomaar ergens te gaan lezen, zich door een tekst iets te laten
verteilen over de eigen situatie van dit moment. Het deeltje over trouwen biedt
bovendien op pp. 61-73 gebeden die m.i. zeer goed bij een Eucharistieviering dienst
kunnen doen waarin mensen hun huwelijk willen bevestigen. Waarom er echter
geregeld in de aangeboden teksten geknipt wordt, is niet helemaal duidelijk. Hopelijk
zullen velen in deze deeltjes de bedoeling terugvinden met welke zij samengesteld
zijn.
P. Beentjes

Hulp voor de bijbellezer
Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam, 19726, 96 pp., f 2,50.
Voor de beginnende bijbellezer biedt dit boekje een schat van informatie: korte
inleidingen op de bijbelboeken, leesroosters, kaartjes, jaartallen en vele registers.
Men moet met deze hulp leren werken; het is immers geen boek om van a tot z ineens
uit te lezen.
Voor de meer gevorderde bijbellezers is het een welkom geheugensteun, m.n.
waar het de kaartjes, de jaartallen en de registers betreft.
P. Beentjes

Huub Oosterhuis
Zien-som even
Ambo, Bilthoven, 1972, 198 pp., f 9,75.
Zijn in 1966 verschenen boek ‘Bid om vrede’ karakteriseerde Huub Oosterhuis nog
als een doorbladerboek. Zijn nieuwste boek krijgt als motto mee ‘Soms even zien
wij verder dan we zijn’ en wordt door hem genoemd een voorleesboek, fragmenten
over God.
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Op p. 38 geeft hij aan hoe dit op te vatten: Een werkboek, langzaam lezen, liefst
hardop, liefst met tien tot duizend samen. Fragmenten-nu, momentopnamen, schetsen
van een traject.
In een vraaggesprek heeft Huub Oosterhuis eens verklaard: ‘Ik probeer ze de
woorden aan te reiken waarmee hun leven gediend is, woorden, gebeden, liederen,
die hun geloof gaande kunnen maken en waarin ze de naam van God op het spoor
kunnen komen’.
In het eerste deel van de bundel komt vooral dit op het spoor komen ter sprake.
Centraal in het boek staat het prozastuk ‘De kracht die van hem uitging,
aantekeningen over Jezus van Nazareth’. Hierin geeft Huub Oosterhuis, op boeiende
wijze, in een soort preekvorm, zijn visie op het bijbelverhaal over Jezus.
In het derde deel treffen we vooral liederen aan, handelend over God in het
algemeen. Het zingen neemt bij de geloofsbelevenis van S. een grote plaats in, zoals
hij ook getuigt in de prozastukjes die telkens op een lied volgen: Met liedjes mensen
winnen voor elkaar, zingen is antwoorden aan elkaar, zolang wij zingen weten wij.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Huub Oosterhuis verklaart: ‘Psalmen leren je
bidden, je moet terug naar de psalmen steeds weer’. Wat Huub Oosterhuis ons ook
weer met dit boek wil leren is dat God alledaags is (wat S. o.a. tot uitdrukking brengt
door zijn actuele onderwerpen en alledaags taalgebruik) iemand tegen wie we alles
kunnen zeggen, eventueel zelfs vloeken: ‘Bij deze afgesproken, als wij zeggen,
zingen, vloeken, denken: God, bedoelen wij die stem, die onuitsprekelijke naam.
Eén om tot vriend te hebben ben je, dan zou ik goed af zijn’. Terzijde: de enige tekst
die men volgens mij niet moet voorlezen, maar stil voor zichzelf lezen en dan nog
eens herlezen, is het prachtige gedicht ‘Lied voor bijna iedereen’ op p. 147.
C. Free

Joan Comay
Who's Who in the Old Testament
448 pp., £ 4,75.
Ronald Browrigg
Who's Who in the New Testament
448 pp., £ 4,75.
Weidenfeld & Nicolson, London, 1971.
De Nederlandse (en ‘dus’) theologisch geinteresseerde) lezer is geneigd wat
laatdunkend te doen over de titel van deze boeken. Het zij zo, maar hij vergisse zich
niet, want de verzameling foto's en reprodukties die in beide delen zijn bijeengebracht,
zal men tevergeefs in andere bestaande Bijbelse woordenboeken vinden.
Op zich is het geen slecht idee om aan de hand van de Bijbelse namen een overzicht
te geven van de Oude en Nieuwe Testament. Maar de uitwerking daarvan stelt ronduit
teleur. De informatie die aan de hand van de namen gegeven wordt, is niet anders
dan wat bekend is en nergens verrassend. Wat er over Abraham en de aartsvaders,
Moses en Aaron wordt gezegd, komt niet uit boven een samenvatting van hetgeen
in de Bijbel geschreven staat, heel voorzichtig aangevuld met resultaten uit de
archeologie en de geschiedenis van het ontstaan van de tekst. De vermelding van de
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naam van Rabbijn Graetz als adviseur voor het gedeelte van het Oude Testament
(het Nieuwe Testament kan het blijkbaar zonder Rabbijnen stellen) doet vreemd aan:
er is niets van te merken dat een rabbijn heeft meegelezen in de Bijbelteksten die
hier zijn samengevat. De niet gespecialiseerde lezer wil toch ook weten waar Abraham
de mosterd haalt, waar de verhalen van de synagoge hun wortels en vertakkingen
hebben? Daarom brengt de gegeven informatie het verstaan van de tekst niet veel
dichterbij. Bij Abraham staat b.v.: ‘For Jews, the story of Abraham is of national
importance... In the New Testament, Abraham is held up as the example of the God
fearing and righteous man’ (p. 32). Dit wordt zo argeloos geconstateerd dat de
samensteller ternauwernood vermoedt op welke wijze hij hier beide testamenten
uiteenscheurt. Bij Moses heet een hoofdstukje ‘Let my people go...’ (p. 275). Er
wordt terecht verwezen naar Ex. 5, 1. Maar in de beschrijving van dit gedeelte van
het leven van Moses wordt ook verzuimd om de tekst in zijn geheel te citeren: ‘Laat
mijn volk gaan, om Mij een feest te houden in de woestijn’.
Wat er over de Wet van Moses geschreven Staat (pp. 288-289), is voor een dergelijk
boek beneden de maat: hoe zijn beide testamenten weer uiteen gehouden als de lezer
leest: ‘Through Christianity, the Hebrew code profoundly influenced the civilization
of the Western world’.
Het Nieuwe Testament doet in de benadering op de wijze van Who's Who ietwat
vromer aan, eenieder kan er naar eigen gading vinden. Ook in dit deel wordt de lezer,
raadpleger, nergens naar verder verwezen, hij wordt niet opmerkzaam gemaakt op
de bronnen of andere literatuur.
Mooie foto's, dat wel, en goedgekozen reprodukties. Die hebben me meer plezier
gegeven dan de tekst.
Ben Hemelsoet
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Barash, Asher - De brouwerij. - Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1972, 198
pp., f 14,90.
Belcampo - De filosofie van het belcampisme. - Kosmos, Amsterdam/Antwerpen,
1972, 295 pp., f 18,50.
Bomans, Godfried - Gesprekken met behende Nederlanders. - Elsevier, Brussel,
1972, 160 pp., BF. 145.
Craeybeckx, Lode - Sluipmoord op de spelling. - Elsevier, Brüssel, 1972, 159
pp., BF. 130.
Drabble, Margaret - De open poort. - Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1972,
214 pp., f 14,50.
Gijssels, Willem - Een vedel in den avond. - Heideland, Hasselt, 1972, 78 pp..
Grimm, Hermand - Exil und innere Migration. - Athenäum, Frankfurt, 1972,
210 pp., DM. 28,-.
Köster, Udo - Literarischer Radikalismus. - Athenäum, Frankfurt, 1972, 174
pp., DM. 34,-.
Killy, Walter - Epochen der deutschen Lyrik 1300-1500. - DTV-Taschenbuch
Verlag, München, 1972, 443 pp..
Lennart, Clare - Kasteel te huur. - Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1972, 143
pp., f 14,50.
Lockwood, W.B. - A panorama of Indo- European languages. - Hutchinson,
London, / Denis, Borgerhout, 1972, 281 pp., BF. 290.
Loring, E., and A.H. Lawley - English language today. - Hutchinson, London
/ Denis, Borgerhout, 1972, 224 pp., BF. 115.
Morris, C.B. - Surrealism and Spain 1920- 1936. - Cambridge Univ. Press,
London, 1972, 291 pp., £ 5,75.
Nolte, Jost - Grenzgänge. Berichte über Literatur. - Europaverlag, Wien, 1972,
256 pp..
Sander, Hans-Dietrich - Geschichte der schönen Literatur in der DDR. Rombach, Freiburg im Breisgau, 1972, 354 pp..

Shusako Endo
Stilte
Emmaüs, Brugge, 1972, 301 pp., BF. 195.
Shusako Endo
Silence
Calmann-Lévy, Paris, 1971, 272 pp..
Deze roman is in Japan een best-seller. De schrijver ervan wordt als katholieke
romanschrijver niet zonder reden vergeleken met Graham Greene om de
psychologische sterkte waarmee hij uiting geeft aan de problemen van het
katholiek-zijn. Als Endo zoveel gelezen wordt, zal het ook wel zijn omdat het
Christendom voor een Japanner een fascinerende werkelijkheid blijft, die hem tegelijk
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afschrikt en toch aantrekt. Hetgeen Endo afschrikt heet Stilte; het is het zwijgen van
de God der christenen. Hij laat diep overtuigde missionarissen en hun christenen
ploeteren in het moeras van een land, waarvoor hun godsdienst blijkbaar niet gemaakt
is en dat deze godsdienst met wortel en al onmenselijk wreed tracht uit te roeien. Hij
laat het zo duister worden in hun geest, dat ze op het kruis trappen, elkaar verleiden
tot afvalligheid, tegen het christendom gaan schrijven, christenen verraden. En toch
is de laatste gedachte van Rodriguez, een missionaris-figuur door Endo gecreëerd,
afgevallen zoals ééns Petrus, dat ‘God niet blijft zwijgen’. Rodriguez ‘houdt nu op
een heel andere manier van de zwijgende God’. Hij wordt, zoals zijn vereerde
theologieprofessor Ferreira, die hem in Japan tot afvalligheid brengt, door Endo
voorgesteld als een historische figuur. Maar voor Endo gaat het er niet om een
historische roman te schrijven; hij vreest daarom ook niet de ‘historische’ documenten,
die deel uitmaken van zijn roman, te veranderen. Het gaat hem wel om de uitbeelding
van de (actuele) pijnlijke strijd tussen Oost en West, die hij zelf aan den lijve voelt;
en om het probleem van een Christendom dat universeel moet zijn maar zich bijna
hopeloos gebonden heeft aan de cultuur van het Westen.
M. De Tollenaere

Aster Berkhof
Het huis van Mama Pondo
Davidsfonds - Standaard Boekhandel, Leuven, 1972, 354 pp., BF. 90.
‘Suid-Afrika is nu een tot de tanden gewapende politiestaat. De wegvoering van
Suid-Afrikaanse Zwarten naar verre afgezonderde woongebieden is thans zo goed
als voltooid. Je kan hen nog maar moeilijk vinden en het lukt alleen maar als je in
het bezit bent van een speciale toelating en vergezeld van een blank
regeringsambtenaar die overal met je meegaat om te horen wat je tegen de mensen
zegt en zij tegen jou’. Dit in de korte inleiding die S. vooraf laat gaan. De roman
pretendeert niets meer te geven dan het verloop van dit mensonterend gebeuren,
tussen de jaren 50-60. Mama Pondo, de moeder van het grote tot enige welstand
gekomen zwarte gezin, is
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een verwante van het nog in het zogenaamde thuisland levende stam-opperhoofd.
Hun riante huis en de hele overvolle zwarte voorstad van Johannesburg, Sophia-town,
moeten ze achterlaten voor een dagenlang obscuur transport, dat 25 jaar na Dachau
en Auschwitz nog steeds tot de mogelijkheden blijkt te behoren van de westerse
‘beschaving’. Eén voor één ziet Mama Pondo haar kinderen, tenslotte haar man,
ongenadig eerst de woestijn, dan de dood inschoppen. Literair gezien is dit een
uitzonderlijk knap gebouwde roman van grootse allure. In werkelijkheid confronteert
de auteur ons met het vraagstuk van haat en geweld bij mensen die onze taal spreken.
Jammer van de slechte kwaliteit van de uitgave.
S. De Smet

Bertus Dijk, samensteller en vertaler
Angolese verholen
Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1972, 158 pp..
Al meer dan tien jaar wordt er in Angola gevochten tegen het rabiate Portugese
kolonialisme. In de romans, verhalen en gedienten van Angolese schrijvers wordt
op onthullende wijze getekend hoe het koloniale systeem werkt en hoe het beleefd
wordt door de slachtoffers. Heel de geschiedenis van Angola en de overige Portugese
kolonies is grotendeels de geschiedenis van een meedogenloze uitbuiting van de
Afrikanen door slavernij of dwangarbeid. Onderwijs is een luxe, niet bestemd voor
de Afrikaan, die beter onmondig gehouden wordt. (In 1958 kon in Angola slechts
0,4% van de bevolking lezen en schrijven). Op 4 en 5 februari 1961 poogden
aanhangers van de MPLA (Movimento Popular de Libertaçao de Angola) hun te
Luanda gevangen gehouden leiders te bevrijden. Een maand later kwam heel
Noord-Angola in opstand. De repressie met napalmbombardementen en het uitstrooien
van ontbladeringsmiddelen, met martelingen en ‘zuiveringsoperaties’ gaat nog steeds
voort. Over deze agressie tegen een volk spreken de verhalen in dit boek. De auteurs
ervan zijn meestal in Angola geboren Portugezen. Zij behoren tot de leiders van de
bevrijdingsbewegingen, leven in ballingschap of zitten opgesloten in
concentratiekampen zoals Antonio Jacinto en Luandino Vieira, de belangrijkste
moderne Angolese schrijvers van het ogenblik. Bertus Dijk zorgde voor de
samenstelling en de vertaling van deze bundel. Op een tiental bladzijden schetst hij
bovendien de evolutie van de Angolese literatuur en geeft van elke auteur korte
biografische gegevens.
J. Gerits

Hugo Brems
De brekende sleutel
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen / Utrecht, 1972, 128 pp., BF.
150.
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In deze 15 analyses van moderne Nederlandse gedienten gaat S. ervan uit dat ‘de
poëzie bestaat op de wijze van het gedicht in de realisatie ervan door de lezer’ (p.
5). Hij probeert dan ook in zijn literaire analyse de samenhang tussen de objectieve
tekst van het gedicht en de subjectieve realisaatie zoveel mogelijk te verduidelijken
opdat de volle verwezenlijking van de poëtische potenties in de tekst bereikt zou
worden. Zonder te vervallen in een methodologisch dogmatisme van welke aard dan
ook tracht S. de ‘disclosure’-ervaring waartoe elk waar gedicht aanleiding kan geven,
mee te bewerken. Er worden gedienten besproken van Van Ostaijen, Burssens,
Achterberg, Vroman, van de experimentele vijftigers met o.m. Claus, Lucebert en
Snoek en ook van de zeer recente experimentele strekking van Mark Insingel. De
auteur heeft ook de expliciete bedoeling door deze analyse de geinteresseerde leraars
M.O. een inleiding aan de hand te doen tot een gebied van de Nederlandse literatuur
dat tot nog toe in hun opleiding - althans in Vlaanderen - stiefmoederlijk behandeld
werd.
J. Gerits

Louis Hermans
De lampedrager
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1972, 142 pp., BF. 165.
In een gevangenis van een niet nader genoemd land, dat door een rechtse dictatuur
geregeerd wordt, zit de socialist Bernard Kowalewski al drie jaar opgesloten wegens
ongeoorloofde vakbondsactiviteiten en politieke agitatie. Fysische en mentale
kwellingen hebben zijn gezondheid verwoest en zijn geheugen door elkaar geschud.
Toch geeft hij nog regelmatig blijk van een grote morele sterkte. Hij blijft overeind
dank zij de menselijkheid van de verpleger en de gesprekken die hij door tikken op
de muur voert met de gedetineerde in de cel naast hem, de jezuïetenpater Aurel
Mastacz. Het boek is ongemeen boeiend geschreven en hoewel het leest als een
detective-roman gaat de inhoud veel dieper. De analyse van de verhouding kerk en
Staat, het probleem van de persoonlijke overtuiging tegenover de normen vastgelegd
door een partij of een kerk, de wreedheid en de zwakheid van elk totalitair regiem
dat zonder scrupules zijn tegenstanders elimineert, dit alles is door S. op een bewogen
maar goed gedoseerde wijze neergeschreven.
J. Gerits
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Erika Salloch
Peter Weiss' Die Ermittlung.
Zur Struktur des Dokumentar-Theaters
(These. NF, Bd 4), Athenäum, Frankfurt, 1972, 169 pp., DM. 19,80.
Door een grondige analyse van P. Weiss' Ermittlung (het Auschwitzprocesstuk)
tracht deze Amerikaanse dissertatie achter de essentie van het documentendrama te
komen. Structuur, personen, taal, ritme, verwerking van de bronnen geven aan dat,
terwijl de politieke intentie, de marxistische thesis en het onderzoek van
maatschappelijke voorwaarden de overeenkomsten uitmaken met het aloude tijdsstuk,
alle verdere kenmerken gewijzigd zijn. Het tijdsstuk (b.v. Piscators constructies van
de 20er jaren, zelfs B. Brecht) evolueert van het individuele naar het algemene en
promoveert zichzelf tot een synthese van waarheid, die bewust kan maken en een
afrondend optimistisch resultaat aanbiedt. Het documentendrama daarentegen gaat
uit van het algemene en roept het uit tot model; de documenten fungeren als bewijzen
van mens-zijn, het individu wordt verzakelijkt, de wereld treedt op als
geprogrammeerde chaos. Het auctoriale gezichtspunt is de observatie, zonder emotie,
met uitsluitend analyse, die niet uitloopt op een zaligmakende wijsheid, maar open
blijft en het bewustzijn zo verruimt, dat de tegenspraken niet rooskleurig worden
opgeheven, de relativering uiteindelijk het belangrijkste winstpunt blijft en de mens
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tot beschuldiging komt van zijn leven en streven. Dat dit onbehaaglijk uitvalt, is
evident; een uitvoerig assortiment van recensies op Die Ermittlung is van een
beangstigende lafheid. Meteen weet deze Studie ook te ontkomen aan het vrijblijvend
esthetisch breiwerkje en in de dramaturgische categorieën zelf de politieke zin aan
te duiden.
C. Tindemans

Hans Hoppe
Das Theater der Gegenstände
(Theater unserer Zeit. Bd 10), Basilius Presse, Basel, 225 pp., DM.42,-.
Met de wat mysterieuze titel bedoelt S. het als ‘absurd’ bekend geraakte drama tussen
1950 en 1960, waarin hij het humaan-idealistische bekentenisbeeld van de vorige
decennia (zoniet eeuwen) vervangen ziet worden door een verdinglijkt
demonstratiemechanisme. De fundamentele aandacht is gericht op de scenische
resultaten van deze gewijzigde instelling, maar S. boort ook diep naar de thematische
interpretatie die verantwoordelijk is voor het zich wijzigende uitbeeldingsproces.
Dat maakt het hem mogelijk de kern van het ‘absurde’ drama niet eenzijdig te
concentreren op dat éne decennium, maar het als een voorlopig eindpunt van een
continue ontwikkeling te zien, die hij minder in maatschappelijk-metafysische
opvattingen argumenteert dan in theatraal-theoretische beginselverklaringen en
pragmatisch-dramaturgische experimenten: van Appia en Craig over Tsjechow,
Sternheim en Kaiser naar Artaud. Doorgaans blijft het een mechanische aaneenrijging
van opties en visies, die als thesis niet zonder reliëf is, maar te vaak dwarsliggende
opzettelijkheid blijft. In het slothoofdstuk weet hij nochtans op constructieve wijze
het Brecht-beeld te confronteren met het absurde theater.
C. Tindemans
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Herbert Kaiser
Der Dramatiker Ernst Barlach.
Analysen und Gesamtdeutung
Wilhelm Fink, München, 1972, 225 pp., DM. 38,-.
In zijn inleiding tot deze grondige interpretatie van de expressionistische
beeldhouwertoneelauteur E. Barlach, veegt S. de vloer aan met alle voorgaande
pogingen tot verklaring. In het verleden steunden de analyses wel eens te eenzijdig
op de wilsinterpretaties van de analisten (mythisch, mystiek, existentieel, christelijk,
marxistisch), maar deze tabula-rasa-manie leidt alleen maar tot een onvoorstelbare
ingewikkeldheid. S. verwerpt elke symbool- of allegorieoplossing, immuniseert
zichzelf door een consequente werkimmanente ontbladertechniek. Vaag komt over
dat Barlach de empirische wetmatigheid van de waarschijnlijkheid buiten spel heeft
gezet, dat hij in wezen enkel een concretisering heeft gebracht van zijn eigen
geestelijke bewegingen. Dat heeft een verregaande abstrahering van ruimte, tijd,
handeling en vooral van taal meegebracht. Over al deze aspecten doet S. zo
diepzinnig-uitvoerig, dat Barlach in het vakjargon stikt. Wanneer S. van oordeel is
dat elke schijn van psychologisering bij de visie op Barlach moet worden vermeden,
zou ik pleiten voor een diepgaande psychoanalytische benadering, alleen reeds als
tegengif.
C. Tindemans

Reiner Steinweg
Das Lehrstück. Brechts Theorie einer politisch-ästhetischen Erzichung
J.B. Metzler, Stuttgart, 1972, 282 pp., DM. 25,-.
Na tijdens de laatste jaren in seminarieteksten en tijdschriftbijdragen bij herhaling
over Brechts Lehrstück-produktie te hebben gepubliceerd, legt S. hier zijn synthese
voor. Hij bundelt alle (voorlopig publiceerbare) theoretische uitlatingen van Brecht
en uit de interpretatie daarvan componeert hij Brechts Lehrstück-theorie. S. weet te
bewijzen dat het Lehrstück niet beperkt kan worden tot Brechts
marxistisch-agitatorische fase (1928-1935) die hij zou hebben gesublimeerd in het
epische wereldtheater. In principe is het Lehrstück een gedramatiseerde projectie
van het marxisme, d.w.z. alle gegevens zijn als middelen bedacht om de verandering
van de maatschappijstructuur in marxistische zin dichterbij te brengen. Zonder
polemisch te worden toch om zich heen slaand naar vele Brecht-exegeten, met
wetenschappelijk begrip voor anders georiënteerde interpretaties (H. Hultberg, W.
Rasch, R. Grimm b.v.), blijft S. een onpartijdig, onbevooroordeeld dissecator van
een uitermate complexe materie. Verhelderend voor de totale Brecht en van aard om
het bestaande Brecht-beeld tot grondige revisie te dwingen.
C. Tindemans

Theater in der Zeitenwende
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Zur Geschichte des Dramas und des Schauspieltheaters in der Deutschen
Demokratischen Republik. 2 Bde
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1972, 395 + 482 pp., 237 Abb., MDN. 45,-.
De D.D.R., die regelmatig verslag uitbrengt over de stand van zaken in drama en
theater, legt met dit dubbele deel een inventaris voor die anders dan anders is. Het
auteurscollectief (leiding: W. Mittenzwei), ressorterend onder het Institut für
Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, legt niet alleen rekenschap af van
wat zich heeft voorgedaan, maar beoordeelt bovendien naar maatstaven die een
verbindend-doctrinair karakter vertegenwoordigen, daardoor zowel het verleden
categoriserend als de toekomst catechetiserend. Angstvallig blijkt de behoefte om
de ontwikkeling als één coherent en continu geheel te zien, slechts te begrijpen en
dus te evalueren vanuit de staatsmaatschappelijke groei van de D.D.R.. Daarom Staat
b.v. het Brecht-fenomeen niet geïsoleerd (hoezeer dat theatraal ook te verdedigen
zou zijn) maar geincorporeerd met alle nevenstrekkingen, zelfs als die esthetisch
nauwelijks een ernstige analyse verdragen. Tegelijk is het historisch-reconstruerende
gehalte van een zo volumineuze volledigheid, dat het resultaat model kan staan voor
vele soortgelijke ondernemingen.
C. Tindemans

Hannelore Schlaffer
Dramenform und Klassenstruktur.
Eine Analyse der dramatis persona ‘Volk’
Metzler, Stuttgart, 1972, 130 pp., DM. 18,-.
Deze beknopte, scherp verwoorde thesis tracht de constructieve rol van het ‘volk’
als dramatisch personage nader te omschrijven, op basis van wat uiteindelijk toch
als marxistisch moet worden gezien. Het vertrekpunt is de sociale geleding van de
personages zoals in de genretheorie historisch aan te treffen: het lagere volk is ofwel
scenisch vulsel ofwel komisch voorwerp. Met analytisch materiaal van Goethe tot
Brecht
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toont S. aan dat van dit vooral komische principe uit de evolutie het
al-dan-niet-historische drama-van-vandaag heeft gebracht tot een ideologische visie
of een maatschappijkritisch instrument. Breed gezien is S.'s stelling ongetwijfeld
correct, maar het blijven prolegomena tot een aardige theorie. Ondertussen weten
we dat de sociologische persoonsclassificatie, via thematische verschuivingen mét
vormimplicaties, ook tot een wijziging van de theatrale basis heeft geleid. Of de
afgelegde weg juist verlopen is zoals S. hem in vogelperspectief uittekent, blijft nog
openstaan.
C. Tindemans

Naïm Kattan
Le réel et le théâtral
Denoël - Les Lettres Nouvelles, Paris, 1971, 183 pp., FF. 18,-.
Dit essay, half-filosofisch half-antropologisch, is geschreven door een Iraakse Jood,
te Parijs opgeleid in de Franse letteren, docerend in Canada. Deze driedubbele
herkomst tracht hij nu te catalyseren. Met brede passen door de beschavingsfasen
benend, tracht hij met allerlei polaire paren de tegenstelling tussen het reële en het
imaginaire, voor hem de tegenstelling tussen de beschavingsessentie van het Oosten
en het Westen, te bevestigen. Het theatrale van de titel heeft niet zoveel van doen
met het cultuursymptoom van vandaag, wel met een verbeeldingscategorie die zich
in tekens een afschaduwing van werkelijkheid zoekt te maken. Deze lijn trekt S.
consequent door in een bezonnen en zeker ook revelerend document.
C. Tindemans

K.J. Dover
Aristophanic Comedy
B.T. Batsford, London, 1972, 253 pp., £ 4,50.
Voor de Aristophanes-kenners (in Nederland bepaald gunstig vertegenwoordigd)
kan de omstandige, wetenschappelijke poging tot rehabilitatie van deze Griekse
komedieschrijver geen verrassing zijn, maar voor de hele wereld van het theater zeer
zeker wel. De Griekse deugniet komt hieruit te voorschijn niet als de conservatieve
zonderling met een flair voor seksuele humor, maar als een keurig vakman, volop
bezig met de evolutie van een genre, intens gemengd met ideële en politieke
doorstroming van zijn generatie, een eminent technicus van wie de invloed terecht
tot vandaag doorwerkt. In opbouw, materiaal en argumentering is dit boek een
meesterstuk. Onmisbaar.
C. Tindemans

Kunst
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Benevolo, Leonardo - Die sozialen Ursprünge des modernen Städtebaus. Bertelsmann, Gütersloh, 1971, 172 pp., DM. 19,80.
Boudon, Philippe - Die Siedlung Pessac - 40 Jahre wohnen à la Corbusier. Bertelsmann, Gütersloh, 1971, 180 pp., DM. 19,80.
Curl, James Stevens - European cities and society. - Leonard Hill, London,
1970, 90 pp., geïll., £ 1,50.
De Fusco, Renato - Architektur als Massenmedium. - Bertelsmann, Gütersloh,
1972, 178 pp..
Esser / Naschold / Väth - Gesellschaftsplanung in kapitalistischen und
sozialistischen Systemen. - Bertelsmann, Gütersloh, 1972, 310 pp., DM. 21,80.
Fehj / Fester / Kuhnert - Planung und Information. - Bertelsmann, Gütersloh,
1972, 280 pp., DM. 22,80.
Fischer, Fred - Der animate Weg. - Artemis, Zürich, 1972, 112 pp., 92 tek., SF.
24,50.
Glaeser, Ludwig - The work of Frei Otto. - Museum of modern art, New York,
1972, 128 pp., geïll., $ 6,95.
Grauhan, Rolf-Richard - Grosstadt-Politik. - Bertelsmann, Gütersloh, 1972,
274 pp., DM. 21,80.
Haug, Wolfgang Fritz - Kritik der Warenästhetik. - Suhrkamp, Frankfurt, 1972,
175 pp., DM. 4,-.
Meiss, Millard & Edith W. Kirch - Getijdenboek voor de Visconti. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1972, 264 pp., ill., f 125,-.
Moulin, Raymonde, e.a. - L'état et les architectes. - Ministère des affaires
culturelles, Paris, 1971, 196 pp..
Schumpp, Mechtild - Stadtbau-Utopien und Gesellschaft. - Bertelsmann,
Gütersloh, 1972, 206 pp., geïll., DM. 19,60.
Sieber, Roy - African textiles and decorative arts. - Museum of modern art, New
York, 1972, 240 pp., geïll., $ 7,95.
Testa, Carlo - Die Industrialisierung des Bauens. - Artemis, Zürich, 1972, 208
pp., geïll., DM.78,-.
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Hilde Zaloscer
Porträts aus dem Wüstensand
Die Mumienbildnisse aus der Oase Fayum
Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1969, 85 pp., ill. en kleurpl., DM.
24,50.
Mede door haar werkzaamheden aan de universiteit van Alexandrië was de schrijfster
in staat tot grondige studies. In dit prachtig uitgegeven boek krijgen de
mummieportretten een historische, esthetische en religieuze belichting waarbij, in
een duidelijke tekst en door magnifieke illustraties, op het unieke van die portretten
wordt gewezen door hen te stellen tegenover portretvoorstellingen uit de Egyptische,
Griekse en Romeinse tijd. Zij beschrijft exact de oase Fayum, ca. 100 km van Cairo
gelegen op de westelijke Nijloever waar de mummieportretten, stammend uit de
periode tussen einde 1e en einde 4de eeuw na Chr., werden gevonden. De geschiedenis
van het vinden in officiële en privé-expedities is bepaald spannend. Zij gaat diep in
op de bijna vergeten antieke schildertechnieken, bespreekt de enkaustische techniek
der mummieportretten (hoewel er ook voorkomen in temperaverven en in een
vermenging van beide technieken), de datering en chronologie en vooral de
vormgeving en de betekenis. Voor de hedendaagse kunsthistorische
beschouwingswijze inzake de oorsprong van de ikonenkunst levert dit boek een
buitengewoon belangrijke bijdrage. Naast vele andere invloeden vond de ikonenkunst
een vruchtbare voedingsbodem in de laat-antieke traditie en met name ook in de
Fayumportretten. Deze vertonen een typische vermenging van een natuurlijke
weergave met het dromerig-ernstige van een geïdealiseerde gestalte. Zij hebben,
kunsthistorisch beschouwd, mede richting gegeven aan de geidealiseerde, hiëratische
vormgeving van de ikonen.
Tot 1884 waren slechts 10 mummieportretten bekend. De Weense koopman en
verzamelaar Th. Graf had er in 1887 reeds meer dan 300 bijeen. In het boek van
Hilde Zaloscer staat achterin een kataloog met 478 mummieportretten die zich in 77
collecties bevinden, verspreid over vier continenten. Daarin staan vermeld de collecties
met de nummers van de inventaris, een karakterisering, het materiaal, de techniek,
het formaat, de herkomst en bij elk stuk nog literatuur. Bijzonder goed is overigens
de gehele literatuurlijst en verder zij uitdrukkelijk vermeld dat de afbeeldingen alle
bijzonder geslaagd zijn. Inderdaad: de mummieportretten zijn uniek. Plotseling kwam
aan het schilderen der portretten een einde, toen, tegen het einde van de 4e eeuw,
door een edict van Theodosius het mummificeren van de doden als heidens gebruik
werd verboden. Met nadruk wil ik het boek, ook filologisch voortreffelijk
verrantwoord, van harte aanbevelen.
W.P. Theunissen

Miscellanea
Fockema Andreae, S.J. en C. Komean - Kaarten en kaarttekenaars. - Fibula-Van
Dishoeck, Bussum, 1972, 124 pp., f 8,90.
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Jonckheere, Karel - Toon mij hoe je schrijft. - Lannoo, Tielt, 1972, 212 pp., BF.
248.
Kotwinkle, William - ‘Olifant ramt trein’. - Kosmos, Amsterdam/Antwerpen,
1972, 112 pp., f 9,90.
Poma, K. - Knoeien met ons leefmilieu. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1972, 196 pp., BF. 225.
Remoortere, Julien van - De bureauchef is ziek. De werkzaamheden vorderen.
- Lannoo, Tielt, 1972, 95 pp., BF. 88.
Rentes de Carvalho, José - Waar de andere God woont. - Meulenhoff,
Amsterdam, 1972, 156 pp., f 12,50.
Rijnsdorp, Dr. C. - Wij zijn de vaders. - Kok, Kampen, 1972, 162 pp., f 12,50.
Theys, Piet - Als wat ik beweer juist is. - Lannoo, Tielt, 1972, 192 pp., BF. 165.
Vanhaverbeke, Pol - Zus houdt van vlinderen, vissen, vogelen. - Lannoo, Tielt,
1972, 96 pp., BF. 88.

W.L.K. van Oosten
Het spellingdebat
Athenaeum Nieuwscentrum Amsterdam, 1972, 28 pp., f 1,50.
In dit boekwerkje geeft de auteur (als logopedist verbonden aan 20 basisscholen)
commentaar op het boek Spellen is spellen van A. Cohen en A. Kraak en op een extra
editie van De Gids die geheel aan de spelling gewijd was.
Volgens zijn inleiding zijn alle argumenten van de tegenstanders van een
spellingvereenvoudiging ‘strohalmen’ waaraan men zich probeert vast te houden,
echter zonder succes. In het eerste gedeelte ontzenuwt hij een voor een de bezwaren
die Cohen en Kraak aandragen tegen de vereenvoudiging. In het tweede gedeelte
gaat hij in op de verschillende artikelen in De Gids.
Zo bespreekt hij de bijdragen van G. Stuiveling en C. Stutterheim en probeert in
rechtstreekse antwoorden aan o.a. J. Daisne, W.F. Hermans, G. Walschap en S.
Carmiggelt dezen ervan te overtuigen dat spellingsvereenvoudiging géén
taalverarming of nog erger ondergang van de Nederlandse cultuur inhoudt.
Behalve op bovengenoemd adres is dit boekje ook verkrijgbaar bij de auteur,
postbus 7, te Badhoevedorp.
C. Free
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binnenkant achterplat

Personalia
Paul Ammann, geboren 1936, Zwitser. Werkte in Indonesië mede aan het ‘Project
van Solo’ voor de ontwikkeling van het technisch onderwijs. Studeerde in Parijs
ontwikkelingssociologie. Is thans werkzaam in Brazilië. Adres: redactie.
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.
Peter M.C. Davies, lecturer in biologie aan de Universiteit van Nottingham; speciaal
geinteresseerd in interdisciplinaire studies. Adres: redactie.
Dr. D.L. Knook, geboren 1941. Studeerde biologie en biochemie aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1972 promoveerde op: ‘The electron transport
system of Klebsiella aerogenes’. Na enige jaren als adviseur verbonden te zijn geweest
aan het Instituut voor Experimentele Gerontologie van de Gezondheidsorganisatie
TNO, werd hij per 1 september 1972 tot onderdirecteur van dit Instituut benoemd.
Adres: Instituut voor Experimentele Gerontologie TNO, Lange Kleiweg 151, Rijswijk.
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 Thèâtre des Nations te Parijs. Programmator bij de filmdienst
van de Vlaamse Televisie. Medewerker ‘Kunst- en Cultuuragenda’. Adres: Kapitein
Crespelstraat 13, 1050 - Brussel.
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.
Drs. John Auping S.J., geboren 1945. Studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit
te Groningen met als specialisatie godsdienstsociologie. Adrs: Hobbemakade 51,
Amsterdam-7.
Mr. P.J. Teunissen, geboren 1936. Studeerde rechten en sociologie aan de
Rijksuniversiteit te Groningen. Thans wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het
Polemologisch Instituut van deze universiteit, met als specialisaties: Europese
veiligheid en vredesonderwijs. Van 1969 tot eind 1972 vice-voorzitter van Pax Christi
Nederland. Adres: Cort van der Linde laan 4, Groningen.
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
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secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagbladwetenschappen
aan de Universiteit te Nijmegen. Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris voor
Algemen; Voorlichting op Curaçao. Hij was algemeen secretaris van de Nederlandse
Katholieke Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614, Den Haag
Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de Rechten. Voorzitter redactieraad ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.
Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in de Germaanse filologie Gent. Doceert
aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Ri6jks-universitair Centrum
Antwerpen; aan het Rijks-hogertechnisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding
te Brussel. Medewerker ‘K en C-Agenda’. Adres: Jan van Mirlostraat 1,
2520-Edegem.

Streven. Jaargang 26

417

[1973, nummer 5]
[Inhoud]
Dienstweigeren, p. 419
Het weigeren van militaire dienst kan een positieve daad en een constructieve vorm
van maatschappijkritiek zijn. In enkele ethische kanttekeningen en op grond van
nuttige informatie wil de auteur dit verduidelijken zonder zich schuldig te maken
aan propaganda voor of tegen de militaire dienst. De bedoeling is: welke keuze een
jongeman voor zijn militaire dienst ook maakt, laat het een gemotiveerde keuze zijn.

De sociale betekenis van de vakbeweging, p. 428
De vakbeweging is de enig mogelijke oplossing voor het realiseren van reële
onderhandelingsvrijheid in de moderne maatschappij. Haar taak is het ervoor te
zorgen dat de maatschappij echt sociaal is, d.w.z. een maatschappij waar de mensen
ook op het economisch vlak met elkaar verkeren als mensen die elkaar wederzijds
erkennen als mensen.

Brandts verkiezingsoverwinning voor Europa welkom, p. 440
Brandt schiep een nieuw kader voor de internationale betrekkingen: de DDR kan
haar plaats op het terrein van de internationale politiek innemen en de westelijke
mogendheden worden ontheven van de verplichting steeds meer het Duitse probleem
in hun buitenlands beleid te betrekken. Nu komt een fase in de ‘Oostpolitiek’ waar
de Atlantische bondgenoten als geheel meer bij betrokken moeten worden.

Religieuze praxis in de klassenstrijd, p. 447
Wat doe je als je in deze tijd én christen én marxist wil zijn? Gooi je het een overboord
om het andere te behouden? Moet je een keuze maken? Deze vragen zijn de aanleiding
geweest voor Jean Guichard om te studeren op de relatie tussen kerk, klassenstrijd
en politieke strategieën. In zijn boek belicht hij de vraag of geloof en politiek
onverzoenlijke grootheden zijn, of het een beïnvloed wordt door de keuze van het
ander. Zijn theoretische reflexie doet hem besluiten een plaats te kiezen binnen het
kader van de klassenstrijd zoals die onvermijdelijk gevoerd moet worden om een
kapitalistische maatschappij omver te werpen.

Streven. Jaargang 26

418

Michiels en Hermanowski, p. 453
De vertaling van Ivo Michiels' Orchis Militaris in het Duits door Georg Hermanowski
is een mooie aanleiding om te laten zien hoe een vertaler (bewust of onbewust) de
ideologie, de levensvisie of levenssfeer van een auteur kan ombuigen of er
verschuivingen in aanbrengen. Daarvoor is nu eenmaal detailkritiek nodig. Die toont
aan dat het nihilisme van Michiels ingepast wordt in de personalistische visie van
Hermanowski.

Fellini-Roma, p. 462
Fellini, de Italiaanse cineast, overdrijft of verveelt, zegt men; hij heeft niets meer te
vertellen en valt met zijn barokke wansmakelijkheden in herhaling. Jacques De
Visscher denkt daar anders over. Fellini's Roma is slechts ee begrijpen binnen de
heel eigen logica van de film. Dan blijkt de symbolisch werkzaam gemaakte
boodschap ervan te zijn: de decadente vruchtbaarheid van het leven, de overal
aanwezige dood en de steeds mogelijke overschrijding van de dood.

Op zoek naar verloren ruimten, p. 469
‘A la recherche du temps perdu’ kan ook worden ‘à la recherche des espaces perdus’,
op zoek naar een verloren ruimte-ervaring. Via Le Plaisir, een film van Max Ophuls,
wordt hier naar de ruimte-ervaring (in architectuur en landschap) van de Franse
negentiende eeuw gespeurd en, daarachter, naar de geest en de structuur van een
maatschappij die zich in die ruimte-ervaring manifesteren.

Een geloofsbelijdenis voor onze tijd? p. 475
De traditionele geloofsbelijdenissen vragen vaak om een uitgebreide verklaring om
verstaanbaar te zijn voor de moderne mens. Daarom is er veel vraag naar een moderne
geloofsbelijdenis. De taak ervan is de weg te wijzen naar het hart van het geloof. De
auteur geeft een aantal voorbeelden die trachten: het goddelijk mysterie dichterbij
te brengen en sprekender te maken én zicht te geven op de uitdaging die de wereld
ons als gelovigen stelt.
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Dienstweigeren
Ethische kanttekeningen
Harry Berghs
De term militaire-dienst-weigering is vrij negatief. De realiteit waar hij op doelt, is
echter positief of zou dat moeten zijn. Dit is vaak niet het geval als we het oordeel
van de wetgever of van het merendeel van de publieke opinie als maatstaf nemen.
De wetgever acht de dienstweigeraar een abnormale, blijkens het feit dat hij hem
aan een psychiatrisch onderzoek wil onderwerpen. De publieke opinie ziet hem als
een plichtverzaker, als een beginselloze avonturier of slappeling; in elk geval als een
vreemde vogel. Ook moralisten hebben tot dit beeld van de dienstweigeraar
bijgedragen. Hij werd bestempeld als een opstandige, die tot dienstneming gedwongen
en eventueel gestraft mocht worden. Sommigen dachten dat hij weliswaar objectief
fout was, maar subjectief toch geen straf verdiende, omdat hij iemand was met een
onoverkoombaar ‘dwalend’ geweten1.
Er is nu in korte tijd veel aan het veranderen. Dienstweigeraars zijn geen rare
vogels meer. Hun aantal neemt op indrukwekkende wijze toe en de wetgever ziet
zich genoopt hen positief in zijn zorg voor het algemeen welzijn op te nemen2. Dit
schept een probleem. Is het immers niet uit dezelfde
1

2

Uit enquêtes blijkt dat rond de 50% jongeren in België en Nederland vrij negatief staan
tegenover de dienstweigeraar. Vlaamse miliciens noemen zijn houding onzinnig, af te keuren,
niet gerechtvaardigd en zelfs belachelijk. Nederlandse docenten VHMO denken er niet zo
gunstig of ongunstig over (vgl. Informatieblad van de Vredesbeweging Pax Christi, Brussel,
70/95). Vóór de 2e wereldoorlog schreef J. Leclercq: ‘L'acte de l'objecteur de conscience est
donc un acte de révolte contre l'autorité sociale légitime’ (in Guerre et Service militaire
devant la Morale catholique, Brussel, 1934, p. 38). In 1949 ijverde hij voor een statuut voor
hen die subjectief toch geen straf verdienden. Ook de moraaltheologen Ed. Genicot en J.
Salsmans spraken van dwalend geweten en eventueel gerechtelijke dwang (vgl. Instit. Theol.
Moralis, 195117, I, p. 502). Dit standpunt werd nog verdedigd door J.B. Hirschmann S.J.:
Zur Diskussion um die Wehrpflicht, in Stimmen der Zeit, dec. 1959, pp. 203-216.
Dit geldt voor Nederland, België en de omringende landen. Slechts zestien van de
drieënzeventig landen waar dienstplicht bestaat en waar dus dienst geweigerd kan worden
(zo bijv. niet meer in Australië, dat zojuist de dienstplicht heeft afgeschaft) hebben een
wettelijk statuut voor gewetensbezwaarden. In Japan, Nederland en West-Duitsland is het
recht op dienstweigering zelfs in de Grondwet opgenomen. In Griekenland, Ierland, Italië,
Spanje en Turkije wordt dit recht niet erkend en zitten de dienstweigeraars in de gevangenis.
In Zwitserland is er in het militaire strafwetboek slechts sprake van een mildering van straf
al naargelang de motieven; de dienstweigeraar heet er ‘un réfractaire sous prétexte de
conscience’.
Cijfers over dienstweigering zijn niet altijd betrouwbaar. Er dient onderscheid gemaakt te
worden tussen het aantal aanvragen en dat van de erkenningen; ook degenen die weigeren
het statuut aan te vragen (meestal getuigen van Jehovah) en de gedeeltelijk
gewetensbezwaarden die in het leger ongewapende dienst doen, alsmede tal van hen die
ontwikkelingswerk verrichten, horen er eigenlijk bij. In Nederland waren er in 1965 242, en
in 1969 711 ingekomen verzoeken, resp. 2,49 en 6,02 pro mille (vgl. Statistische gegevens
bij de Defensiebegroting 1970). In 1970 waren dit er reeds 1030. In België waren er sedert
1949 gemiddeld 40 dienstweigeraars per jaar; in 1965 vervulden 100 dienstweigeraars een
vervangende dienst (vgl. Vergelijkende wetgeving: België - Buitenland, in Informatieblad
van Pax Christi, Brussel, 70/91). In 1971 waren er ongeveer 130 en voor 1972 spreekt men
van ruim 900 (gedetailleerde cijfers zijn te vinden in het parlementaire Bulletin van Vragen
en Antwoorden, dec. 1972). Voor West-Duitsland zijn de cijfers nog duidelijker: in 1967
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zorg voor het algemeen welzijn dat hij de dienstplicht in het leven riep en kan hij er
nu toe bijdragen dat velen zich op een wettelijke wijze aan die plicht kunnen
onttrekken? Ook wordt zijn toegevendheid slecht beloond, want steeds meer weigert
men dienst te weigeren alléén op gronden door de wet voorzien. Het komt mij voor,
dat meer bepaald zelfs in dit laatste geval de principiële dienstweigering positief te
waarderen is. Dit zou ik nader willen verduidelijken zonder mij schuldig te maken
aan propaganda voor of tegen de militaire dienst. Ik tracht slechts een bijdrage te
leveren om de normale gang van zaken, waarin de milicien klakkeloos en met een
zekere malaise het uniform aantrekt, dienst klopt en dagen begint af te tellen, te
doorbreken. De krijgsmacht kan immers - als zij redenen van bestaan heeft - alleen
maar gediend zijn met gemotiveerde mensen. Welnu, bij zijn oproeping staat in onze
landen de kandidaat-milicien voor een keuze: hij kan binnen de krijgsmacht kiezen
tussen de gewapende of ongewapende dienst en daarbuiten tussen een burgerdienst
in een ontwikkelingsland of in het eigen land. Informatie over al deze modaliteiten
is de laatste tijd gemakkelijk te verkrijgen3. Er blijft echter een aarzeling bestaan
t.a.v. het zin-

3

waren er 5.963, in 1968 11.789, in 1969 méér dan 14.000, in 1970 19.363 en in 1971 27.657.
Zelfs deze cijfers zeggen nog niet alles, aangezien menige West-Duitser zich in West-Berlijn
liet inschrijven om aan de dienstplicht te ontsnappen. (Over deze ‘Auswanderung’ bestaan
geen betrouwbare gegevens).
Wie burgerdienst wenst te verrichten in een ontwikkelingsland kan in België informatie
verkrijgen bij InterCODEV, Kruidtuinlaan 67-75, 1030 Brussel of bij ITECO, Dwarsstraat
32, 1030 Brussel; in Nederland bij de NOVIB, van Blankenburgstraat 6, bij de Stichting
Nederlandse Vrijwilligers, Muzenstraat 30 en bij de Stichting Landen in Ontwikkeling, Laan
van Meerdervoort 148, allen te Den Haag. - Informatie over en bijstand bij een beroep op
de wet voor gewetensbezwaarden kan in België o.a. verkregen worden bij de Burgerdienst
voor de Jeugd, Van Elewijckstraat 35, 1050 Brussel, bij de Internationale van
Oorlogstegenstanders, St.-Jacobsmarkt 82, 2000 Antwerpen en bij Pax Christi, Poststraat
111, 1030 Brussel en in Nederland eveneens bij Pax Christi, Celebesstraat 60, Den Haag. In
België moet een aangetekend schrijven gericht worden tot de Minister van Binnenlandse
Zaken; in Nederland tot de Minister van Defensie. - Wie bewust legerdienst verkiest, kan
stof tot nadenken vinden in het Milaccahier Nr. 3: Naar een betere motivering van de
dienstplicht, Milacuitgaven, Poincarélaan 78, Brussel.
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nige van deze laatste modaliteit van dienstweigering. Die aarzeling zou ik willen
opheffen door begrip op te (laten) brengen voor de principiële dienstweigering, die
niet alleen een weigering inhoudt (iets negatiefs), maar ook een vaardigheid tot een
andere dienst, die niet zonder reden positief geacht moet worden. Om daartoe te
komen, zullen we echter eerst een goed begrip van de dienstweigering moeten hebben.
Bij een eerste benadering lijkt de dienstweigeraar gemotiveerd te zijn door zijn
afkeer van de oorlog en door zijn wil tot vrede. In de verschillende wetgevingen
wordt hij immers aanvaard, indien hij in geweten tegen elke oorlog of tegen het
doden van zijn naaste is, zelfs in het geval van een verdedigingsoorlog. Alleen de
absolute pacifist beantwoordt aan dit beeld, zodat het niet verwonderlijk is, dat velen
het keurslijf van de wet te nauw vinden. Oorlog is immers een veelvormig
verschijnsel, dat niet gevat kan worden in het te brave beeld van het gewapend conflict
tussen nationale staten. De nationale staat is in tegenstelling met de oorlog pas in de
vorige eeuw tot stand gekomen en hij heeft ondertussen reeds veel van zijn stand
verloren. Oorlogen van vroeger en nu zijn veeleer een gewapende geweldpleging op
grote schaal en tussen min of meer georganiseerde groepen van mensen. Als zodanig
zijn ze een bijna constant gegeven van onze geschiedenis en kennen ze tal van
variaties4. Gelet op de wijze van geweldplegen kan men onderscheid maken tussen
een ‘romantische’ strijd van man tegen man, al of niet in uniform en met een zekere
dosis ‘fair-play’, een strijd met ‘conventionele’ middelen door militairen gevoerd en
waarvan het begin en het einde duidelijk is bepaald in een oorlogsverklaring en
vredesovereenkomst, een strijd van geregelde tegen ongeregelde legers (guerilla's,
terroristen), waarbij foltering en doding van gevangenen tot de ‘normale’ gang van
zaken behoort, een burgeroorlog die ook het geregelde leger in twee of meer partijen
ver-

4

Men heeft berekend, dat er in de 5560 jaren van geregistreerde mensengeschiedenis 14.531
oorlogen zijn geweest en dat er van de 185 generaties mensen slechts een tiental in een
periode van betrekkelijke vrede hebben geleefd. We hoeven dit niet te wijten aan de
primitiviteit van onze voorvaderen: na de 2e wereldoorlog werden er tot 1965 nog veertig
oorlogen geteld (vgl. Time, sept. 24, 1965: On War as a Permanent Condition). - Voor wat
de variaties betreft geef ik slechts enkele aanduidingen om de conclusie van deze paragraaf
te staven. Er zijn tal van andere onderscheidingen mogelijk vanuit een sociologisch,
metafysisch, ethisch, juridisch en militair standpunt. In Nederland hebben de professoren
F.C. Spits (dissertatie 1972), A. Peperzak (Kernvraag 24) en G. Teifler (Toepassing van
Geweld, 1972) een bruikbare classificatie opgesteld, hoewel ook daarin de vele schakeringen
van het fenomeen oorlog niet tot hun recht komen. De deskundige op het gebied van oorlog
in de eeuw van het kernwapen H. Kahn (uitvinder van de ‘flexible response’ en schrijver
van On Thermonuclear War) heeft zakelijk bestudeerd hoe de wereld van een toestand van
‘koude’ oorlog tot een thermonucleaire vernietiging gebracht kan worden. Hij onderscheidt
44 escalatiefasen, waarvan de meeste telkens een andere, meer omvangrijke of intensievere
vorm van oorlog beduiden.
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deelt, en tenslotte de totale oorlog waarin met alle mogelijke middelen de vijandige
bevolking en het land aan de vernietiging wordt prijsgegeven. Gelet op het doel ervan
kan men spreken van een aanvals- of verdedigingsoorlog, een godsdienstoorlog, een
koloniale oorlog, een bevrijdingsoorlog en een politionele actie5. De dienstweigeraar
kan dus vanuit een diepe overtuiging tegen één of andere vorm van oorlog zijn. Als
de wetgever wil, dat hij tegen elke oorlog is, dan vraagt hij teveel.
Dit wordt duidelijker als we nagaan wat de dienstweigeraar positief wil, nl. de
vrede dienen. Vrede is méér dan een pure afwezigheid van oorlog. Wat hij is, weten
wij op grond van de ervaring van het in orde zijn met zichzelf (harmonie der driften)
en met de anderen. Vrede betekent inhoudelijk, volgens de etymologie van het woord,
een toestand van vrijheid en vriendschap, zoals hij in een echte familiekring
voorkomt6. Die toestand wordt ervaren als een zo groot mogelijke vervulling van wat
mensen als waardevol betrachten, nl. een thuis waar de kring der geliefden tevens
die der vrijen vormt en waar de rechtvaardigheid heerst, die een ieder toelaat een
volwaardig menselijk bestaan uit te bouwen. Wie vrede wil, streeft naar een
uitbreiding van die toestand, waarin meerdere mensen en tenslotte alle volkeren zich
thuis kunnen voelen.
Wordt deze vrede echter niet het beste gediend door een staande krijgsmacht? Een
inbreuk op de huisvrede is immers steeds mogelijk en die zal niet zelden krachtdadig
geweerd moeten worden. Een oud adagium wijst daarop: wie vrede wil, bereide zich
voor op de oorlog (si vis pacem, para bellum). Een moderne staat is daarom niet goed
denkbaar zonder een krijgsmacht, zoals dit ook blijkt in de ijver van de pas tot
onafhankelijkheid gekomen landen om daarin te voorzien. Een vaardig leger is de
uitdrukking van de wil van een natie die bereid is te vechten voor de vrijwaring van
haar nationaal erfgoed. Deze wil tot zelfverdediging is een teken van de morele
gezondheid van een volk. Wie daartoe niet bereid is, kan met recht een slappeling
of beginselloze genoemd worden. In een waarachtige democratie zal iedereen daar
voor op moeten komen; de voorkeur moet blijven

5

6

In het vermelde werk van Genicot-Salsmans werd twintig jaren geleden nog ruimte gelaten
voor een aanvalsoorlog en bijna uitsluitend om religieuze doeleinden. Het heet, dat katholieke
volkeren zo'n oorlog mogen of zelfs moeten voeren tegen ongelovigen die zouden verhinderen
dat het geloof in Christus verkondigd wordt, bijv. door missionarissen uit te wijzen of te
doden (o.c., I, p. 315). Misschien wéét Generaal Amin in Uganda wel, dat dit werk tien jaren
geleden al duidelijk als verouderd werd beschouwd.
Vgl. J. de Vries, Etymologisch woordenboek. Dit geeft meer inhoud aan de vrij formele
klassieke bepalingen van de vrede als de rust die gegeven is met de juiste orde (Augustinus)
en als de orde van het samenleven op basis van gerechtigheid (Thomas van Aquino).
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uitgaan naar een krijgsmacht van dienstplichtigen7. Voor de burger is de aanvaarding
van die plicht dan ethisch verantwoord op grond van de wettelijke rechtvaardigheid,
d.i. de ordening van de samenleving, waarin een ieder aan de gemeenschap geeft wat
haar als gemeenschap toekomt in functie van het algemeen welzijn; in casu een
wetgeving voor de dienstplicht, een belasting voor het militaire budget en getrouwheid
in het volgen van die wetten. Ondergaan die burgers een onrechtmatige aanval op
lijf en goed, dan mogen ze, zoals in het geval van de individuele mens, het recht op
noodweer inroepen.
Tot zover is alles eenvoudig en krijgen de dienstweigeraars bijna vanzelfsprekend
ongelijk. De zaak is echter ingewikkelder dan het zich bij een eerste benadering laat
aanzien. Opdat het recht op noodweer zou gelden, dienen immers bepaalde
voorwaarden vervuld te zijn, die op onze dagen niet meer zo vanzelfsprekend
geverifieerd worden. Geweld mag immers slechts met geweld gekeerd worden: 1)
als de bedoeling van de aanvaller slecht is of als slecht voorondersteld mag worden;
2) als de aanval ingezet is en niet zo ophanden, dat de bevoegde orde-instantie (bijv.
de politie) nog tijdig tussenbeide kan komen; 3) als de aanval nog niet beëindigd is,
zodat het verweer achteraf geen pure wraakneming is; 4) als het verweer wordt
uitgeoefend met middelen die de verdediging beogen en niet de overmachtige
vernietiging van de aanvaller. Welnu, door de vooruitgang in wetenschap en techniek
- merkwaardig genoeg steeds krachtig gestimuleerd door een oorlogsinspanning kan meer bepaald de laatste voorwaarde niet meer vervuld worden. We staan op onze
dagen voor de paradox, dat we wellicht méér dan ooit in het geweer moeten komen
ter verdediging van de vrede, maar dat we zulks minder dan ooit mogen doen. Ons
geweer (let op het defensief karakter van deze term) en dat van de potentiële vijand
is immers geladen met A.B.C.-munitie en daar kunnen de periodieke en steriele
ontwapeningsconferenties fundamenteel niets aan verhelpen8. We moeten die

7

8

Binnen het bestaande bestel is er veel dat voor een leger van vrijwilligers of beroepssoldaten
pleit; er is echter nog meer tegen, nl. niet alleen de nog hogere last van de defensiebegroting,
maar ook het feit dat zo'n leger als een zelfstandige macht binnen de staat de democratie kan
bedreigen. Ik kan dit ook geenszins als een oplossing voor de problematiek van de
dienstweigering zien, want deze laatste is erop gericht het maatschappelijk bestel te
doorbreken: elk leger wordt als zodanig in vraag gesteld. - N.B. ‘In vraag stellen’ wil niet
per se zeggen: ‘tot niets herleiden’; per accidens kan het dit wel betekenen, maar het kan
eventueel ook anders gerealiseerd worden (bijv. als een internationaaal en nationaal
politiekorps).
A-B-C-wapens zijn de tactische en strategische Atoombommen, Biologische
(Bacteriologische) bommen en Chemische gassen. De Noord-Amerikaanse journalist I.F.
Stone heeft in vier artikelen op een indringende wijze de hypocrisie van de meer dan een
eeuw oude bekommernis voor ontwapening aangetoond. Ze werden in vertaling uitgegeven
door Pax Christi onder de titel: Je hebt meer wapens dan je denkt, Wegwijzer 3, 1971. De
thans gebruikte argumenten zijn dezelfde als voorheen. Zullen de resultaten beter zijn?
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afschrikkingsmiddelen in het geding brengen op straffe van ons aanstonds over te
leveren aan wie ons belaagt; we mogen ze echter niet aanwenden, omdat een
collectieve zelfmoord volslagen zinloos is. Niet alleen het gebruik van die
geweldmiddelen, maar ook de voorbereiding op het gebruik ervan is per se immoreel
geworden. De staande krijgsmachten zijn in de hedendaagse wereld gedoemd te
verdwijnen. Indien immers hun reden van bestaan nog slechts van politieke aard is,
nl. als een al dan niet in onderling overleg berekend en ontzaglijk duur gewicht in
de ‘balance of power’, dat alleen op papier doorslaggevend mag zijn, dan is dit een
onverdraaglijk krankzinnige zaak. Er zijn andere noden in de wereld, waaraan ons
geld beter besteed is. Budgetten voor de dood moeten eindelijk eens omgezet kunnen
worden in budgetten ten leven9.
Dienstweigering wordt daarom niet uitsluitend meer geïnspireerd door een
nostalgisch en absoluut pacifisme als een antwoord op de academische vraag naar
de verhouding van oorlog en vrede. Principiële dienstweigering is een constructieve
vorm van maatschappijkritiek10. De militaire dienstweigering is trouwens slechts één
facet van een universelere vorm van weigering, die in de verschillende geledingen
van het maatschappelijk leven gestalte krijgt; zowel in het politieke, sociale,
economische als in het religieuze leven. Wij zijn allen in zeker opzicht
gewetensbezwaarden als wij in geweten of vanuit een diepe overtuiging niet mee
kunnen doen met bepaalde ons opgedrongen praktijken of belevingen van het
menselijke bestaan, bijv. op medisch, pedagogisch, seksueel, artistiek of sportief
gebied. De Russische atoomgeleerde Sakharov, die wegens zijn onverdroten strijd
voor de intellectuele vrijheid weggerangeerd wordt, is evenzeer een dienstweige-

9

10

Er begint in België een beweging voor administratieve dienstweigering van de grond te
komen. Leden daarvan deponeerden bij de Internationale Vrijwillige Hulpdienst (Vlaams
Secretariaat, Consciencestraat 46, 2000 Antwerpen) het deel van hun belastingen dat
overeenkomt met het percentage van de Rijksbegroting bestemd voor de landsverdediging.
De Administratie van Financiën aanvaardt deze vorm van dienstweigering niet.
Let wel: het gaat hier niet over de dienstweigering uit luiheid, lafheid of pure sensatiezucht.
Ik kan alleen maar de dienstweigering op principiële gronden of vanuit een diepe overtuiging
positief waarderen en ik laat daarbij in het midden of deze nu religieus, filosofisch, moreel
of politiek gemotiveerd wordt, bijv. door te verwijzen naar de evangelische naastenliefde,
naar het leven en de leer van Jezus Christus, naar de eerbied voor het leven of voor de
medemens. Ook de politieke motivatie, waarover recentelijk in Nederland de discussie op
gang werd gebracht, kan m.i. een geldig gewetensbezwaar zijn gelet op het meerzinnig
karakter van het fenomeen oorlog. Een van de redenen van de indrukwekkende toename van
dienstweigeraars is immers het feit dat de opkomende generatie meer dan ooit tevoren op de
hoogte is van politieke ontwikkelingen en daar ook zelfstandig over kan oordelen. De
Vietnamese oorlog, de militaire bevriezing van de Tsjecho-Slowaakse lente, de volkerenmoord
in Biafra en het optreden van onze Natobondgenoten Portugal en Griekenland laat de jeugd
van nu terecht niet koud.
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raar als de medicus die niet op elke aanvraag tot aborteren wenst in te gaan. Zo ook
de afgestudeerde in de economie die een beloftevolle carrière op het spel zet als hij
in een onderneming de wet van de jungle bestrijdt, de soldaat die aan het front een
crimineel bevel weigert uit te voeren, de atleet die niet wenst aan te treden in een
meute van gedopeerden en de priester die weigert te fungeren in een instituut waar
de ‘caritas’ elementaire vormen van rechtvaardigheid zou moeten vervangen. Een
positieve vorm van kritiek kan de protestdienst zijn binnen het gecontesteerde systeem.
Dit is meestal een kwestie van temperament en van de nog opengebleven
mogelijkheden. Anderen treden ‘outside the Establishment’ op gevaar af in een
‘splendid isolation’ te vervallen. Zij riskeren op wettelijke wijze ‘erkend’ en
wegverklaard te worden, zodat ze geen reële invloed meer kunnen uitoefenen op de
gang van zaken.
Wie om principiële redenen dienst weigert, wil iets positiefs en hij kan daarom
niet toelaten tot niets gereduceerd te worden. Hij zoekt immers niet alleen subjectief
de innerlijke vrede van het geweten; hij wil objectief vrede bewerken in de wereld.
Daarom wil hij aanwezig zijn als een levend protest tegen mensonwaardige structuren,
die hij wil veranderen. Hij protesteert niet tegen het feit van hun bestaan, maar tegen
hun feitelijk mensonwaardig voorkomen. In dit verband maakt men wel eens een
onderscheid tussen mentaliteits- en structuurverandering, waarbij dan het eerste zou
primeren. Dit is een vergissing. De collectieve mentaliteit is zelf een structuur met
haar vaste denk- en gedragspatronen, evenals haar neerslag in wetgevingen,
procedures, rangorden en in maatschappelijke instellingen als politieke partijen,
syndicaten, leger, industrie, communicatiemedia, scholen, kerken en nationale staten.
Ook deze laatste structuren creëren een mentaliteit en daarom is het zaak de structuren
globaal te veranderen.
Een van de gevaarlijkste structuren is de opvatting die ten grondslag ligt aan de
oude moraal van de ‘strijd om het bestaan’, nl. het beginsel van het zelfbehoud
tegenover de anderen en van de destructieve rivaliteit. In de houding van de
dienstweigeraars breekt de nieuwe moraal van de ‘vrede in het bestaan’ door, waaraan
het beginsel van de zelfvervulling in en met anderen en van een constructieve
solidariteit steun verleent. ‘Erst wenn eine Ethik des “Friedens im Dasein” jene
Kampfethik überwindet, kommt es dazu, dass die Gesunden von den Kranken, die
Jungen von den Alten, die Lebendigen von den Sterbenden und die reichen von den
armen Völkern lernen, an ihnen Interesse zeigen und Solidarität aus Interesse an
ihnen empfinden’11.
De principiële bezwaren van de militaire dienstweigeraar kunnen herleid

11

J. Moltmann, Fortschritt - Mensch und Gesellschaft, in: The Challenge of Life, Roche
Anniversary Symposium, Basel, 1971, (Experientia Supplementum 17, p. 324).
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worden tot de volgende drie: het doel dat de krijgsmacht dient, de middelen waarvan
zij zich bedient en de manier waarop zij zich laat dienen12. Het doel van de krijgsmacht
kan omschreven worden als de gewelddadige uitvoering van een buitenlandse en
binnenlandse politiek, zoals dit nog na de 2e wereldoorlog manifest is geworden in
de Nederlandse zg. ‘politionele’ acties in Indonesië, in het optreden van de Verenigde
Staten tegenover Vietnam en de Dominicaanse Republiek, in de Russische
verdrukking van de Hongaarse opstand, in de bezetting van Tsjecho-Slowakije na
de Praagse lente door de landen van het Pact van Warschau en in het breken van
stakingen in het binnenland. Ook al wenst men dit doel ‘defensie’ te noemen, dan
komt dit vaak neer op de bescherming van een kleine elite, van de heersende klasse,
van de quasi-souvereine staat of van de levensgevaarlijke verdeling tussen een oosters
en een westers blok, waarvoor menige soldaat niet meer wenst te vechten. Hij kan
ook weigeren de overal te lande opgeslagen geweldmiddelen te gebruiken of een
opleiding daartoe te krijgen, zelfs indien ogenschijnlijk aan de vierde voorwaarde
van het recht op noodweer (vgl. boven) wordt voldaan door de ‘flexible
response’-strategie van de Nato. Ook zal hij niet zelden dienst weigeren om reden
van de wijze waarop een krijgsmacht zich láát dienen, nl. door een met ijzeren hand
afgedwongen cultus van de slaafse onderworpenheid. Zolang een krijgsmacht nog
redenen van bestaan heeft zal er ongetwijfeld tucht moeten zijn en een hiërarchie
van bevel, maar dan toch zonder het aankweken of opeisen van een ‘Befehl ist
Befehl’-mentaliteit. Gelukkig doktert men hieraan in de krijgsmachten der
democratische landen, ook al merkt de gewone dienstwillige er nog te weinig van.
Voor hem hoop ik dat er inderdaad spoedig een verandering van mentaliteit komt
bij degenen van wie ‘het beroep de vrede is’. Als de natie dit vraagt, zullen zij immers
samen moeten marcheren.
De kwestie is echter of de nationale staat nog ooit het recht heeft dit te vragen. Hij
kan op onze dagen immers niet meer begrepen worden als ‘das an und für sich
Vernünftige’ en als ‘absoluter unbewegter Selbstzweck’ die men ‘wie ein
Irdisch-Göttliches verehren muss’ en die om te kunnen be- staan onvermijdelijk
oorlog moet voeren13. De zorg voor het algemeen welzijn, die tot nu toe zijn specifieke
reden van bestaan was, zal in onze tijd van internationale afhankelijkheden op alle
gebied en van een gerechtvaar-

12

13

Deze indeling is naar de gedachte ontleend aan een rede die het Eerste Kamer-lid mr. J.H.
van Wijk (raadgever van Sergeant Roovers) verleden jaar voor de Nederlandse Senaat heeft
uitgesproken. Ze werd gepubliceerd in Vrij Nederland, 29 juli 1972, p. 4.
G.W.F. Hegel in Grundlinien der Philosophie des Rechts, §§ 258, 270, 272 Zusatz, 324
Zusatz en in Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, §§ 545-546.
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digd streven naar een wereldburgerschap overgedragen moeten worden aan een
internationale instantie met een werkelijke rechtsmacht. Dit impliceert het opgeven
van het beginsel van de nationale souvereiniteit dat reeds tweemaal in deze eeuw
een wereldoorlog heeft veroorzaakt en dat momenteel aanleiding geeft tot gevaarlijke
spanningen en besluiteloosheid. De zachtmoedige Prof. J. Tinbergen is in verband
daarmee niet mals: ‘Dit beginsel heeft reeds vele rampen over de mensheid gebracht,
doch de blindheid waarmee men doorgaat het te verkondigen, vaak met een zekere
trots, is de meest zorgwekkende trek van het huidig politiek wereldbeeld en eist de
meest felle bestrijding. Het feit dat men bovennationale besluiten over enige der
meest vitale problemen van deze tijd afwijst - ontwikkelingshulp, handelspolitiek in
verschillende vormen, kwesties van grenzen en bewapening bijvoorbeeld - moet
binnen afzienbare tijd tot zeer ernstige gevolgen leiden’14. Voor wie dan toch in het
geweer wil komen voor de belangen van de Nato of voor die van het Pact van
Warschau citeer ik verder: ‘Niet minder gevaarlijk is het.... beginsel om de
tegenstelling tussen het communistische (“socialistische”) en het westerse
sociaal-economische stelsel als een absolute te zien’ (ibid.). Een Sakharov in Rusland
streeft naar convergentie tussen beide stelsels op gevaar af zijn werk en zijn vrijheid
te verlie- zen. Onze principiële dienstweigeraars zijn niet veel beter af als zij omwille
van hun ideaal van vrede ofwel lang moeten wachten op een wettelijke erkenning
en op een tweemaal langere vervangingsdienst, ofwel de gevangenis ingaan, omdat
ze hun werkelijk motief hoger moeten achten dan het wettelijk toegelatene. Mogen
we hopen dat dit in de naaste toekomst steeds minder het geval van steeds méér
dienstweigeraars hoeft te zijn?

14

J. Tinbergen, Sociale wetenschappen en ethiek, in Wending, okt. 1966, pp. 453-454
(cursivering H.B.).
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De sociale betekenis van vakbeweging*
H. Hoefnagels
1. Dat een socioloog zich laat verleiden over de sociale betekenis van de vakbeweging
te spreken, is niet vanzelfsprekend. Zijn wetenschap kent officieel het sociale niet
als een inhoudelijke bepaling, die het mogelijk maakt de sociale betekenis van
verschijnselen te onderscheiden van hun economische, politieke, culturele betekenis
enz.. Ik moet dus eerst een begrip ‘sociaal’ ontwikkelen, dat, in afwijking van wat
in de sociologie gebruikelijk is, aan het sociale een eigen inhoud geeft.
Onder sociale betekenis van de vakbeweging zal ik verstaan de betekenis die de
vakbeweging heeft voor het proces waarin de verhoudingen tussen de
maatschappelijke groepen geregeld worden op basis van wederzijdse erkenning als
subjecten van rechten. Het is de bijdrage die zij levert voor het realiseren van
‘bevredigende’ verhoudingen tussen de partijen betrokken bij het maatschappelijk
verdelingsproces. In zover zij erin slaagt grotere gelijkberechtigdheid in deze
verhoudingen te realiseren, werkt zij tevens veranderend op een dieper niveau van
het maatschappelijk leven: zij wijzigt de structuur volgens welke de maatschappij
de mensen indeelt in groepen die minder en meer als volwaardig gelden, die minder
en meer maatschappelijk ‘meetellen’.
Deze omschrijving is een stelling die waar gemaakt moet worden. Sociaal moet
op deze wijze gevat worden, zo wordt gesteld, wil zinvol over de sociale betekenis
van de vakbeweging gesproken kunnen worden. Het bewijs voor deze stelling kan
slechts geleverd worden, doordat de pretentie die zij heeft, juist blijkt te zijn. Die
pretentie is dat deze omschrijving de kern vat van wat in het spraakgebruik in onze
samenhang onder sociaal verstaan wordt. Het is dus aan de spraakgemeenschap te
beslissen, of deze stelling houdbaar is. Van de beschouwingswijze waartoe zij voert,
moet blijken, dat zij greep heeft op wat intuïtief onder de sociale betekenis van de
vakbeweging verstaan wordt. Zij moet overzicht geven in de verschijnselen die men
spontaan associeert met dit aspect van de maatschappelijke activiteit van de
vakbeweging.

*

Lezing gehouden voor het Ned. Hist. Genootschap, 20-10-1972.
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Voor de beoordeling van mijn omschrijving vormt U, als historici, een
geprivilegieerde jury. In de beoefening van uw vak bent U wel gedwongen te spreken
over ‘sociale bewegingen’, ‘sociale ontwikkelingen’ en ‘sociale problemen’, ook al
laat de wetenschap die zich ex professo met het sociale inlaat, U verstoken van de
begripsopheldering die nodig zou zijn.
In uw kring is er bovendien al meer dan een halve eeuw een discussie gaande over
de vraag of en hoe ‘sociale geschiedenis’ als relatief autonome vakrichting beoefend
zou moeten worden. U zult moeten bepalen, of de hier voorgestelde begripsbepaling
de mogelijkheid biedt om sociale stromingen en ontwikkelingen te onderscheiden
van andere stromingen en ontwikkelingen en om aan de sociale geschiedenis een
duidelijk omschreven object te bieden, waardoor zij haar aanspraak, een eigenstandige
specialisatie te zijn, kan rechtvaardigen. Als de wijze waarop hier het sociale bepaald
wordt, U niet weet te overtuigen, zal ik moeten concluderen dat deze poging,
sociologie en sociale geschiedenis met elkaar in verbinding te brengen, mislukt is.
Ter verduidelijking van mijn omschrijving moge ik eerst verwijzen naar de feiten
die mij aanleiding geven een aspect in de maatschappelijke realiteit als het typisch
sociale te onderscheiden.
In elke samenleving treden de verschillende maatschappelijke groepen met elkaar
in contact in een bepaalde voor elke maatschappijvorm karakteristieke, door de
heersende opvattingen over wederzijdse rechten en plichten geregelde verhouding.
De daardoor gedefinieerde sociale verhoudingen variëren. Zij zijn anders in de op
ongelijkheid gebaseerde feodale maatschappij en in de, formele gelijkheid
proclamerende, burgerlijke maatschappij, in de Nederlandse samenleving van 1850
met haar tot dienstbaarheid voorbestemde ‘behoeftigen’ en onze maatschappij met
voor haar rechten opkomende werknemers.
Deze regeling der verhoudingen gaat samen met een eraan corresponderende
differentiatie in groepen met verschillende maatschappelijke gelding. Zo kent de
maatschappij van de vorige eeuw als volwaardige leden slechts de gegoede burgers
- de latere arbeiders zijn maatschappelijk marginaal, zij tellen maatschappelijk
nauwelijks mee. Als de sociale verhoudingen, eerder genoemd, veranderen, verandert
ook deze maatschappelijke rangschikking. Met de erkenning van het recht om voor
zijn aanspraken op te komen heeft de behoeftige aan de marge van de samenleving
de status van meetellende werknemer gekregen. Het proces dat ik in mijn omschrijving
aanduid, is niets anders dan het proces waarin de sociale verhoudingen en de ermee
verbonden maatschappelijke indeling van de mensen zich ontwikkelen. In mijn
omschrijving valt de sociale betekenis van de vakbeweging dus samen met de rol
die zij speelt in dit proces.
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Ik kan niet de hele sociale ontwikkeling, die in alle levenssferen doorwerkt, de sociale
geschiedenis in de zin van Trevelyan, in mijn beschouwingen betrekken. Ik beperk
mijn aandacht tot de sociale ontwikkeling zoals die zich in het ‘arbeidsbestel’ voltrekt
- tot de economisch-sociale ontwikkeling als U wilt. Deze beperking is niet alleen
zinvol omdat juist daar het centrum van de activiteit der vakbeweging ligt, maar ook
omdat wat hier gebeurt, van beslissend belang is voor de richting van de algemene
sociale ontwikkeling.
2. De vakbeweging kan gezien worden als het resultaat van het proces van ‘trial and
error’, waarin de arbeiders een antwoord zoeken op de situatie die de burgerlijke
maatschappij voor hen deed ontstaan. Haar organisatie gaf hun, zoals alle individuen,
het recht individueel hun lot in eigen handen te nemen; zij moesten nu echter ook
zelf hun bestaan verzekeren door zich op eigen individuele krachten te handhaven
in de algemene concurrentie van allen met allen.
Voor de grote massa van het volk was dit een volkomen onwennige situatie. Van
mensen aan wie geleerd was zich te voegen en zich niet te laten gelden, wordt nu
verwacht dat zij zelf opkomen voor hun aandeel aan het maatschappelijke
levensproces. Hun onvermogen om zich aan te passen aan de eisen van het burgerlijke
maatschappelijke leven doemt grote aantallen ‘behoeftigen’ tot een bestaan aan de
marge van de maatschappij. Zij krijgen de status en ook de houding van wat men
heden ‘onmaatschappelijken’ zou noemen - dit verklaart de maatschappelijke
onbetrokkenheid die de grote massa zo moeilijk mobiliseerbaar maakte in de
beginjaren van de arbeidersbeweging.
Tegen deze achtergrond wordt de typische vorm van solidariteit die zich onder de
arbeidersbevolking gaat ontwikkelen, begrijpelijk. De ‘verworpenen der aarde’, die
hun individuele machteloosheid ervaren, ontwikkelen op basis van hun
gemeenschappelijk lot van uitgestotenen een emotioneel tegen de maatschappij
gekeerde solidariteit.
Als de arbeiders vervolgens langzamerhand leren dat zij voor hun eigen belangen
moeten opkomen, ervaren zij dat zulks niet gaat op de wijze waarop de liberale
ideologie het voorstelt: zij blijken niet opgewassen te zijn tegen de patroon, in de
onderhandeling met wie zij hun aanspraken tot gelding zouden moeten brengen. In
de individuele onderhandeling, die formeel tussen gelijkberechtigde partners
plaatsvindt, is de arbeider geen gelijkwaardige, maar een aan de willekeur van de
patroon overgeleverde onderhandelingspartner. Hier doet zich de noodzaak van
associatie voelen. Voor zover het niet gaat om associaties tot onderlinge hulp, zwenken
de eerste aanzetten tot vakorganisatie tussen twee gedachten. De eerste ge-
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dachte is, dat de bestaande kapitalistische maatschappij moet vervangen worden door
een andere maatschappij-orde. Deze gedachte vindt een gunstige voedingsbodem in
de solidariteit van de maatschappelijk verstotenen, die zich tegen de maatschappij
keren. De wervingskracht van deze gedachte zal dan ook afnemen met het ingroeien
van de arbeiders in de maatschappij. De tweede gedachte, die in de ‘moderne
vakorganisatie’ zal gaan overheersen, neemt de structuur van de maatschappij als
een gegevenheid. De arbeiders moeten door georganiseerde solidariteit de
voorwaarden scheppen om inderdaad als gelijkwaardige partners in de onderhandeling
met de werkgevers hun aanspraken tot gelding te brengen. Hier ligt het begin van de
ontwikkeling van de vakbeweging tot een organisatie die de door solidariteit
verbonden arbeiders in staat stelt reëel mee te spreken over de arbeidsvoorwaarden.
3. Dat de individuele arbeider in de onderhandeling niet opgewassen is tegen de
werkgever, is terug te voeren op drie factoren:
a. Terwijl de arbeider is aangewezen op één patroon of op weinige patroons, die
gemakkelijk tot een gezamenlijke gedragslijn kunnen komen, kan de patroon, gegeven
het overvloedige arbeidersaanbod, profiteren van de concurrentie van de arbeiders
om de beperkt voorhanden werkgelegenheid.
b. Terwijl voor de bezitloze arbeiders de dringende noodzaak bestaat onmiddellijk
werk te krijgen, kan de patroon die over reserves beschikt, wachten met het
verschaffen van werk tot de arbeiders murw zijn.
c. Bij de met de onderhandeling verbonden discussie over de economische
mogelijkheden staan de van kennis verstoken arbeiders weerloos tegen de argumenten
waarmee de ondernemer de laagte van de lonen rechtvaardigt. De werking van de
vakbeweging wordt begrijpelijk, als men ziet dat zij de onderhandelingspositie van
de werknemer t.a.v. deze drie punten verbetert. Zij stelt de arbeiders in staat door
gezamenlijk optreden de onderlinge broodconcurrentie uit te schakelen. Door de
vorming van een ‘weerstandskas’ ontneemt zij aan het aanvaarden van werk het
dringende karakter - tegenover het wachten van de werkgever tot de werknemers
murw zijn, kunnen de werknemers de dreiging met staking stellen.
Doordat zich leiderschap en deskundigheid in de vakbeweging ontwikkelen, krijgt
de werkgever onderhandelaars tegenover zich die geleidelijk de kennis verwerven
nodig om zijn argumenten met tegenargumenten te beantwoorden.
Haar betekenis voor de sociale ontwikkeling krijgt de vakbeweging vooral door
het simpele feit dat zij een reële factor in het maatschappelijke onderhandelingsproces
wordt. Doordat de werknemer als lid van de georgani-
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seerde arbeidersgroep zijn aanspraken tot gelding kan brengen, verandert de
verhouding tussen werkgever en werknemer. De werkgever is gedwongen rekening
te houden met de werknemer, hij moet accepteren dat deze meespreekt over de
arbeidsvoorwaarden, hij moet hem als onderhandelingspartner ernstig nemen.
Daarmee verandert ook de structuur volgens welke maatschappelijke gelding en
erkenning verdeeld worden. De georganiseerde arbeider is niet langer meer de
behoeftige aan de marge der maatschappij, maar een meetellend maatschappijlid.
Daarmee verliezen de hogere standen het monopolie van maatschappelijke gelding.
De maatschappij is niet meer exclusief die van de ‘hogere standen’.
4. Wat de vakbeweging wil zijn, moet zich onthullen in het proces waarin zij ter
vervulling van haar taak successievelijk nieuwe gedaanten aanneemt. Doordat dit
proces begrijpelijk gemaakt wordt, moet duidelijk worden hoe wij de vakbeweging
moeten begrijpen. De poging (van de socioloog) om tot een begripsbepaling van de
vakbeweging te komen, moet dus bouwen op de poging (van de historicus) om dit
proces begrijpelijk te maken; omgekeerd behoeft de historicus de begripsbepaling
van de socioloog om een gezichtspunt voor de ordening van zijn materiaal te hebben!
Bij de begripsbepaling gaat het er echter niet om tot een samenvatting van het
chronologische gebeuren te komen, maar om het wezenlijke daarin te onderscheiden.
Derhalve moeten wij trachten de tendens te vatten die zich als een soort logische
noodzakelijkheid in het historisch gebeuren doorzet.
In het proces waarin de vakbeweging haar organisatievorm aanpast aan van te
voren niet voorziene omstandigheden, kunnen wij drie stadia onderscheiden, die
schematisch aangeduid kunnen worden als dat van de vakvereniging, dat van de
vakbond, dat van de vakcentrale. Van de vakvereniging, die de arbeiders van een
onderneming verenigt om te onderhandelen met hun patroon, blijkt al spoedig dat
zij binnen een te eng kader opereert. De solidariteit van deze kring verhindert niet,
dat de arbeiders het slachtoffer worden van de concurrentie tussen de onderscheiden
ondernemingen waarmee hun lot is verbonden. De oplossing hiervoor wordt gevonden
in de collectieve arbeidsovereenkomst, waarbij de collectiviteit van de werknemers
onderhandelt met de collectiviteit van de werkgevers in de bedrijfstak. Door het
belang dat de bedrijfstaksgewijze-onderhandeling krijgt, wordt de vakbond - die de
bedrijfsbond zal worden - het belangrijkste lid van de vakorganisatie. De onmacht
van de vakbond om in de jaren van economische malaise iets te doen aan de
werkgelegenheid, noopt tot een verdere stap. Ter veiligstelling van het gezamenlijke
arbeidersbelang op langere termijn is nationale coördinering van de loonvorming
nodig. Met de na de tweede
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wereldoorlog ondernomen poging om tot een nationale loonpolitiek te komen breekt
het stadium van de overwegende invloed van de vakcentrale aan.
In dit proces raakt de arbeider bij steeds grotere kringen van maatschappelijk leven
betrokken. Tenslotte gaat de maatschappelijke kring waarmee hij bij de georganiseerde
belangenbehartiging te doen heeft, samenvallen met de hele maatschappij. Uit de
behoeftige aan de rand van de maatschappij ontwikkelt zich aldus de huidige
werknemer, die met zijn nationaal georganiseerde vakbeweging een gewichtige stem
heeft in de maatschappij en voor wie de maatschappij in haar geheel reële betekenis
heeft gekregen. Als deze ontwikkeling het noodzakelijke karakter heeft dat ik hier
suggereer, zitten daar twee voor de beoordeling van de sociale betekenis van de
vakbeweging belangrijke conclusies aan vast:
1. organisatie, die de werknemers in staat stelt op nationaal niveau aan het
onderhandelingsproces deel te nemen, is een noodzaak als de werknemers tot
gelijkwaardige partners in het maatschappelijk onderhandelingsproces willen worden;
2. algemene arbeiderssolidariteit, die groepsbelangen ondergeschikt maakt aan
het gezamenlijke arbeidersbelang op lange termijn, is een noodzakelijke voorwaarde
voor het verkrijgen van reële invloed van de arbeiders op het proces waarin hun
arbeidsvoorwaarden worden bepaald.
5. Enige jaren geleden dacht ik nog, dat de ontwikkeling van de vakbeweging met
de totstandkoming van de op nationaal niveau onderhandelende vakorganisatie haar
voleinding gevonden hadi Ook al zouden internationale verbindingen uitgebouwd
moeten worden, de vakbeweging had haar definitieve structuur gevonden. Ik heb
mij sindsdien gedwongen gezien, mijn mening te herzien. De reden is, dat de nationaal
georganiseerde vakbeweging bij de vervulling van haar opdracht op onoplosbare
problemen stoot.
In de loonpolitiek staat zij voor een uitzichtloos dilemma: als zij zich laat leiden
door hetgeen nodig is ter verzekering van het algemeen werknemersbelang op lange
termijn, vervreemdt zij de achterban van zich; stelt zij zich zonder voorbehoud achter
de eisen die afzonderlijke groepen van de achterban, met voorbijzien van het
gezamenlijke arbeidersbelang, stellen, dan wordt elke op de toekomst gerichte
loonpolitiek onmogelijk.
De vakbeweging blijkt niet in staat de opgave te vervullen waartoe de historische
ontwikkeling haar scheen te bestemmen. De arbeiderssolidariteit, waarop zij steunt,
reikt niet toe om de onderschikking van groepsbelangen aan het algemeen
werknemerswelzijn, zoals die nu nodig zou zijn, te verzekeren.
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Het is, achteraf gezien, niet zo vreemd dat juist op het ogenblik dat de ontwikkeling
haar eindpunt schijnt te bereiken, de arbeiderssolidariteit problemen gaat scheppen.
Dit eindpunt is immers tevens het punt waar de factor arbeid volle maatschappelijke
erkenning verwerft. Daarmee wordt de arbeiderssolidariteit, voorzover zij de
solidariteit van een door de maatschappij buitengesloten groep is, een anachronisme.
De vakbeweging zal het dus moeten hebben van een solidariteit van volwaardige
maatschappijleden. Dit echter is in onze maatschappij een tegenstrijdigheid. Volledige
ingroei van de arbeiders in onze maatschappij betekent dat zij mentaal burgers worden
en daarmee de met solidariteit strijdige houding aannemen waarop onze maatschappij
gebaseerd is: ‘Ieder voor zich, God voor ons allen’. In de problemen waarvoor de
vakbeweging tegenwoordig staat, komt aan het licht dat er een fundamentele
incongruentie bestaat tussen haar organisatiebeginsel en onze maatschappij. Terwijl
de vakbeweging het moet hebben van algemene arbeiderssolidariteit, moet zij opereren
in een maatschappij beheerst door het liberale beginsel dat de mens tegenover zijn
medemens stelt. Dat eindigt zowel voor de vakbeweging als voor de maatschappij
in een impasse.
In de mate waarin de vakbeweging haar leden maakt tot in de maatschappij
ingegroeide volwaardige burgers, komt de solidariteit, die de basis voor haar
werkzaamheid vormt, in gevaar; in de mate waarin zij de solidariteit weet te
handhaven, blijft de arbeidersgroep een niet in de maatschappij geïntegreerd blok.
Wat de maatschappij betreft: een politiek gericht op het toekomstige welzijn van
allen is heden geconditioneerd door de medewerking van de vakbeweging. De
vakbewegingsleiders kunnen deze medewerking echter niet verzekeren; stellen zij
zich volkomen loyaal op t.o.v. het ‘algemeen belang’, dan verliezen zij de greep op
hun achterban, waarmee de mogelijkheid vervalt om reële medewerking te verzekeren.
Uit het een en ander volgt dat een nationaal gecoördineerde vakbeweging, die kan
rekenen op de solidariteit van haar leden, een onmisbaar element is geworden voor
het functioneren van onze maatschappij. Daaraan kan men de conclusie verbinden
dat de maatschappij blijkbaar niet meer kan functioneren op basis van haar liberale
beginselen. Voor ons echter is een andere conclusie belangrijker: de vakbeweging
zal zich verder moeten ontwikkelen, wil zij de sociale functie vervullen die blijkbaar
de hare is. Die verdere ontwikkeling kan echter slechts uit de impasse leiden, als de
vakbeweging doelbewust gaat streven de fundamentele ongerijmdheden van ons
maatschappelijk bestel op te heffen.
6. Onze maatschappelijke situatie is inderdaad gekenmerkt door een fun-
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damentele ongerijmdheid. De op het liberale concurrentiebeginsel bouwende
maatschappij behoeft, om te functioneren, de solidariteit gerealiseerd in de
vakbeweging; de op solidariteit aangewezen vakbeweging moet opereren in een
maatschappelijk kader dat juist het tegendeel van solidariteit begunstigt. Van de
problemen die hiermee rijzen, is er één bijzonder geschikt om duidelijk te maken dat
onze situatie op de duur niet houdbaar is. Het is de controversionele zaak van de
verantwoordelijkheid van de vakbeweging voor het algemeen belang.
De vakbeweging ziet zich gedwongen - dat bleek uit de ontwikkeling - de
verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk werknemersbelang op lange termijn
als richtsnoer te nemen; van de leden moet gevraagd worden zich in deze zin
verantwoordelijk te gedragen. Betekent dit nu, zoals wel gesuggereerd wordt, dat de
vakbeweging verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de maatschappij,
zodat in naam van het algemeen belang een beroep op de arbeiders kan worden
gedaan om b.v. de looneisen te matigen?
Gezien tegen de achtergrond van het beginsel waarop onze maatschappij berust,
is een dergelijk beroep absurd; het is in flagrante tegenspraak met het burgerlijk
beginsel: ‘ieder voor zich, God voor ons allen’.
Concreet gezien rijst trouwens de vraag: hoe kan een beroep op de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van een groep burgers gedaan worden in een maatschappij die
er niet aan denkt van de beheerders van het produktiekapitaal een op het algemeen
belang gericht investeringsbeleid te vragen? Hoe van de afhankelijke produktiefactor
arbeid vragen het algemeen maatschappelijk belang als richtsnoer te nemen, als de
onafhankelijke produktiefactor kapitaal ondanks allerlei restricties uiteindelijk de
vrijheid houdt zich naar het rendement te richten en eventueel welke maatschappelijke
planning dan ook in de war te sturen?
Toch is de verbinding die spontaan gemaakt wordt tussen algemeen arbeidersbelang
en algemeen belang van de maatschappij begrijpelijk. Het is immers een feit dat het
gezamenlijke arbeidersbelang op lange termijn afhangt van de algemene welvaart
van de maatschappij. Ook in onze maatschappij, die ter bestendiging van haar welvaart
rendement voor het kapitaal moet verzekeren, betekent teruggang van de algemene
welvaart teruggang voor de arbeiders.
Verantwoordelijkheid voor het algemeen arbeidersbelang impliceert inderdaad
verantwoordelijkheid voor het algemene welzijn van de maatschappij. Dit betekent
echter niet, dat het algemene arbeidersbelang onverbrekelijk verbonden is met een
maatschappij die, zoals de onze, door kapitaalbelangen beheerst wordt. Er is namelijk
een andere maatschappij denkbaar, waarin toewijding aan het algemeen belang niet
de bereidheid om kapitaal-
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belangen te ontzien impliceert. De vakbeweging is slechts zolang gedwongen bij
haar looneisen rekening te houden met de winstverwachtingen die de beheerders van
het kapitaal verzekerd willen zien, als zij er niet in slaagt, deze maatschappij in een
andere te veranderen. Dat de vakbewegingsleiders - en met hen hun critici - een tijd
lang er blind voor waren dat de vakbeweging, door zich in onze maatschappij te
binden aan een loonpolitiek gevorderd in naam van het algemeen belang, zich garant
stelde voor de belangen van het kapitaal, is niet zo vreemd. Het is echter evenmin
vreemd dat dit niet kon duren. Hier werd van de arbeiders gevraagd, zich te schikken
naar de kapitaalbelangen en solidair te zijn met een van hen vervreemde maatschappij.
In het mislukken van elke poging om tot een verantwoorde loonvorming te komen
komt de onhoudbaarheid van onze situatie aan het licht. De enige werkelijke oplossing
voor onze problemen is een maatschappij-organisatie waarin redelijkerwijze
verantwoordelijkheid van de arbeiders gevraagd kan worden voor het algemeen
belang.
Dat zou een maatschappij moeten zijn waar gezamenlijk welzijn van de arbeiders
op lange termijn en algemeen belang werkelijk samenvallen. Voorwaarde daarvoor
is, dat de belangen van het kapitaal ondergeschikt zijn aan het belang van alle mensen
die in verhoudingen van ‘maat-schap’ hun leven moeten ontplooien.
7. U vraagt U ondertussen waarschijnlijk af, of ik niet uit het oog verlies dat ik voor
historici spreek, die niet samengekomen zijn om maatschappijkritiek te horen, maar
sociologische inzichten die vruchtbaar kunnen zijn voor hun wetenschapsbeoefening.
Een opmerking over de geschiedschrijving van de vakbeweging moge U duidelijk
maken, dat deze beschouwingen voor het werk van de historicus relevant zijn.
De geschiedschrijving van de vakbeweging heeft een bepaalde optiek. Zij neemt
de maatschappij-kritische ideeën van de beginnende vakbeweging niet au sérieux en
laat vooral uitkomen hoe de ‘moderne vakbeweging’ zich heeft weten los te maken
van weinig realistische, radicale maatschappelijke idealen. De eliminering van minder
praktische tendenties verschijnt - ook in mijn eigen Een eeuw sociale problematiek
- als de overwinning van kinderziekten.
De vakbeweging heeft zich inderdaad ontwikkeld volgens de andere tendens:
organisatie op basis van solidariteit om aldus een gelijkwaardige partij in de
onderhandeling met de ondernemer te worden. Wat daartoe nodig was, werd stap
voor stap gerealiseerd. Aldus ontstond de huidige vakorganisatie, die het de arbeiders
mogelijk maakt aan de top van het maatschappelijk onderhandelingsproces invloed
uit te oefenen. De richting waarin het ontwikkelingsproces zich voltrok, scheen,
zolang de eindterm nog niet be-
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reikt was, gerechtvaardigd te worden door de resultaten. En zulks niet alleen in de
ogen van de naar het praktisch realiseerbare kijkende vakbewegingsleiders, maar
ook in die van de historici, wier terugblik op de afgelegde ontwikkeling de leiders
bevestigde in hun geloof op de goede weg te zijn. Ik ga hier niet in op de overigens
zeer belangwekkende vraag, of hier niet blijkt, dat ook de geschiedschrijving
‘politieke’ invloed uitoefent. Wat hier de aandacht vraagt, is de vraag of de nieuwe
inzichten, die de analyse van het heden brengt, de geschiedschrijving niet noodzaken
de geschiedschrijving vanuit een andere optiek te herschrijven.
De voor juist gehouden ontwikkeling blijkt in een impasse te eindigen. Die impasse
kan alleen doorbroken worden door een fundamentele hervorming van onze
maatschappij. Datgene wat nodig is opdat de vakbeweging inderdaad reële
onderhandeling over de voorwaarden van het gezamenlijk arbeiderswelzijn op lange
termijn kan voeren, is een niet-kapitalistische maatschappij.
Juist datgene waarop de overigens vaak verwarde en weinig samenhangende ideeën
van de radicale stroming in de beginnende vakbeweging gericht waren, blijkt thans
nodig te zijn: de eliminering van de macht van het kapitaal. Zolang immers het
gebruik van de produktieve eigendom onttrokken is aan de controle van degene die
ermee moet werken, blijven de beslissingen die het kader vastleggen waarbinnen de
vakbeweging moet opereren, aan elke arbeidersinvloed onttrokken. De vakbeweging
ziet zich gedwongen het rendement van het kapitaal te eerbiedigen op straffe van
dreigende werkeloosheid en daling van de welvaart, waarvan haar leden het slachtoffer
worden.
Ligt het hier niet voor de hand, niet alleen het ‘vergeten hoofdstuk’ te gaan
schrijven, maar ook de gehele ontwikkeling vanuit een ander perspectief te gaan
bekijken? Wat moet een geschiedenis doen die uit het verleden lering wil trekken?
Zij zal, zo lijkt mij, vooral moeten ophelderen waarom de oorspronkelijk in de
vakbeweging aanwezige maatschappij-kritische gedachten verloren gingen, welke
fouten zowel hun voorstanders als hun bestrijders hebben gemaakt, en aanwijzen
waar het punt ligt waar de afgebroken traditie weer opgenomen zou kunnen worden.
8. Nadat U U hebt moeten laten welgevallen, dat ik het heden als een wezenlijke
dimensie in de geschiedschrijving heb proberen te introduceren, staat U ook nog te
wachten dat ik uw aandacht ga vragen voor de toekomst. Dit is beslist niet, zoals U
misschien geneigd bent te veronderstellen, omdat ik mij heb laten leiden door een
of andere filosofie van de geschiedenis. Toen ik de syllabus neerschreef, had ik niet
in de gaten dat het zoeken naar de sociale betekenis van de vakbeweging mij ertoe
bracht de historische
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analyse via de beschouwing van het heden te stellen in het perspectief van de
toekomst!
Zoals de bezinning over de problemen van de hedendaagse vakbeweging mij tot
de conclusie bracht dat de geschiedschrijving van haar verleden moest worden herzien,
zo voerde de poging om de weg te vinden uit de huidige impasse tot gedachten over
de toekomst. Dit ligt eigenlijk wel enigszins voor de hand.
Zoals het heden als ‘verleden toekomst’ leren moest in hoeverre de beschrijving
van het verleden juist was, zo zal ook de toekomst, als ‘toekomst van ons heden’,
eens moeten leren of de optiek waarmee wij thans de geschiedenis van de
vakbeweging gaan bekijken, juist of onjuist is.
De vraag die ons noopt ook de toekomstdimensie in de beschouwingen over de
sociale betekenis van de vakbeweging te betrekken, is op zich een simpele vraag,
waarvan evident is dat zij gesteld moet worden. Het is de vraag die beslissend is voor
het definitieve oordeel over de sociale betekenis van de vakbeweging: vormt zij een
wezenlijk element van een maatschappij die aan het ideaal van verhoudingen
gebaseerd op wederzijdse erkenning vorm wil geven, of hoort zij slechts tot de
ontwikkeling die daarheen moet voeren? Heeft de vakbeweging een wezenlijke
functie in een echt democratische samenleving, of is zij slechts een noodverband in
een slechte maatschappelijke organisatie?
Voor de geschiedschrijving is de vraag van belang, omdat het antwoord erop
uitsluitsel moet geven op de vraag die met de noodzakelijk gebleken herschrijving
van de vakbewegingsgeschiedenis rijst: moet de optiek nu zo radicaal gewijzigd
worden, dat datgene wat tot nu toe onbelangrijk scheen, het enige belangrijke wordt
en dat de feitelijke ontwikkeling als één grote tragische vergissing verschijnt?
Dat het antwoord op de vraag of de vakbeweging een wezenlijk element is voor
de opbouw van een democratische samenleving, zowel theoretisch als praktisch van
groot belang is, blijkt als wij kennis nemen van de verschillende voorstellingen van
een andere maatschappij die op dit ogenblik opgeld doen. Daarin wordt in het
algemeen de nadruk gelegd op de noodzaak de ontwikkeling van het maatschappelijk
leven te onderwerpen aan de democratisch tot stand gekomen beslissingen van de
collectiviteit van de samenlevende mensen. Die noodzaak wordt zo sterk benadrukt,
dat de vraag of daarin nog plaats is voor onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden,
niet eens gesteld wordt. Men verwaarloost het probleem op te nemen dat wij in
Nederland tijdens de periode van de geleide loonpolitiek hebben leren kennen: dat
een centraal geleide economisch-sociale politiek geen plaats meer dreigt te laten voor
de vrije onderhandeling.
Het lijkt mij inderdaad moeilijk te ontkennen dat allerlei problemen van
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onze samenleving onoplosbaar blijven, als wij niet komen tot een democratische
controle van de collectiviteit over het maatschappelijk proces dat over onze toekomst
beslist. Wat echter serieus bekeken moet worden, is of dit zo mag gebeuren dat de
onderhandeling geheel wijkt voor collectieve leiding. In dat geval, zo moet men zich
realiseren, zou de rol van de vakbeweging gereduceerd worden tot die van een
staatsorgaan zoals in de staatssocialistische landen.
Deze vraag of de functionering van echte democratie het voortbestaan van vrije
onderhandelingen en daarmee van onderhandelende vakverenigingen vordert, kan
ik niet meer behandelen. Ik beperk mij tot een korte sociologische bijdrage tot de
bezinning op deze vraag, waarmee ik tegelijkertijd mijn theorie van de sociale
betekenis van de vakbeweging tot afronding breng. In de behandeling die ik in mijn
sociologie aan het probleem van de realisering van vrijheid in de samenleving geef,
kom ik tot de conclusie dat reële sociale vrijheid de combinatie van twee soorten
binding vraagt: de ordening van het individuele handelen door de gezamenlijke wil,
teneinde te verzekeren dat het maatschappelijk geheel zich zo ontwikkelt, dat de
lange-termijnvoorwaarden voor het individuele welzijn veilig gesteld zijn; regeling
van de verhoudingen tussen de mensen op een wijze dat de mensen als vrije mensen
met elkaar verkeren. Dit is in wezen dezelfde gedachtengang als die van de Franse
socioloog Gurvitch, die de dialectiek van de ik-jij-verhouding en de wij-verhouding
benadrukt. In dit perspectief moet alle streven naar een betere maatschappij gericht
zijn op een toestand waar onze onderlinge verhoudingen geregeld worden binnen
het raam van wat nodig is, opdat wij samen onze toekomst veilig kunnen stellen, en
waar omgekeerd wij samen zo ordenend optreden, dat daardoor het vrije onderlinge
verkeer van vrije mensen niet onmogelijk gemaakt wordt.
In mijn betoog heb ik proberen aan te tonen, dat de vakbeweging de enig mogelijke
oplossing is voor het realiseren van reële onderhandelingsvrijheid in de moderne
maatschappij. Tegen de achtergrond van het probleem van de realisering van vrijheid
in de samenleving betekent dit, dat zij ook in de maatschappij van de toekomst een
rol zal moeten spelen. Haar taak is, ervoor te zorgen dat de maatschappij echt sociaal
is, d.w.z. een maatschappij is waar de mensen ook op het economisch vlak met elkaar
verkeren als mensen die elkaar wederzijds erkennen als mensen.
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Brandts verkiezingsoverwinning voor Europa welkom
L.L.S. Bartalits
‘Dit is geen moment van triomf, maar een bewogen moment van tevredenheid en
trots, en tegelijkertijd een moment van bescheidenheid. De meerderheid heeft
bevestigd dat wij op de juiste weg zijn’. Aldus reageerde Willy Brandt op zijn grote
verkiezingsoverwinning.
De weg naar dit electorale succes was voor Brandt en zijn regering, die haar
meerderheid door het overlopen van een aantal afgevaardigden van de FDP en SPD
naar de oppositie in april 1972 had verloren, moeilijk. Tijdens een harde
verkiezingscampagne hebben een machtige oppositie en de Duitsnationale
Springer-pers Brandt niets bespaard. Zij beseften echter niet dat Brandt door zijn
integriteit en geloofwaardigheid een groot aanzien genoot onder de bevolking, ook
onder christen-democratische kiezers. De oppositie en de Springer-pers trokken deze
geloofwaardigheid in twijfel en hielden er geen rekening mee dat dit een
boemerangeffect kon hebben.
F.J. Strauss en de zijnen stelden de verkiezingen voor de zevende Bondsdag
alarmerend voor als de laatste vrije verkiezingen in de Bondsrepubliek en alsof het
ging om het lot van de natie. Deze en andere demagogische uitlatingen van de
oppositie leverden een moeilijk te schatten bijdrage aan de bewustwording van de
eigen identiteit van de Bondsrepubliek, zodat voor het eerst sedert haar bestaan een
opwindende en praktisch allen meeslepende campagne werd gevoerd. J.F. Strauss
en Barzel wierpen zich dermate negatief op tegen een min of meer positieve
regeringspolitiek dat zij een niet te bepalen deel van de kiezers uit verzet naar de
SPD en haar coalitiepartner, de FDP, dreven.
In tegenstelling tot de oppositionele politici, die hem doorlopend beledigden, onder
meer wegens zijn afkomst en zijn drankzucht, presenteerde Willy Brandt zich tijdens
de verkiezingscampagne niet als een partijpoliticus, maar als een staatsman van groot
formaat, die niet alleen elegant zijn tegenstanders wist te bejegenen, maar ook bereid
was te erkennen dat Duitsland voor onbepaalde tijd verdeeld moest blijven. Niet op
de laatste plaats was het aan het ‘charisma’ dat de bondskanselier gedurende de
verkiezingsstrijd verworven had, te danken dat een zo gecompromitteerde situatie,
zoals er
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in de Bondsrepubliek in mei 1972 was ontstaan, met zoveel succes werd opgelost.

Motie van wantrouwen
Aangemoedigd door een spectaculaire overwinning van de CDU bij de
deelstaatverkiezingen in Baden-Württenberg op 23 april 1972 grepen de
christen-democraten de enige mogelijkheid aan die de grondwet hun bood om de
regering Brandt/Scheel ten val te brengen: de constructieve motie van wantrouwen1).
Op 25 april 1972, een week voor de beslissende stemming in de Bondsdag over de
ratificatie van de Oostverdragen en aan de vooravond van de behandeling van de
begroting, werd de motie ingediend. Daarmee benadrukte de oppositie het
binnenlands-politieke karakter van het afwijzen van de regeringspolitiek.
Bij de stemming over de motie slaagde Rainer Barzel er niet in de absolute
meerderheid van de stemmen te verwerven. De motie van wantrouwen werd
verworpen omdat twee CDU-afgevaardigden zich van de stemming onthielden. Deze
parlementariërs onthielden zich van het stemmen, niet omdat zij Brandt zo'n goede
bondskanselier vonden, maar omdat zij Barzel niet wilden.
De vreugde in de regeringscoalitie over de verwerping van de motie van
wantrouwen duurde echter maar kort. Een dag later wisten de christendemocraten
een stemming af te dwingen over de begroting van de bondskanselier. De uitslag van
deze stemming2) had tot gevolg dat er in de Bondsdag een impasse was ontstaan.

Appèl aan gezond verstand
Gealarmeerd door de wilde parlementaire en buitenparlementaire stormen, probeerde
men nu in Bonn door middel van gemeenschappelijk overleg tussen regering en
oppositie uit de patsituatie te geraken. Barzel en Brandt ontmoetten elkaar bijna
dagelijks. In deze besprekingen maakte Brandt Barzel onder andere duidelijk dat
zijn regering er niet mee akkoord kon gaan de Oostverdragen te ‘laten liggen’. Want
van verschillende kanten werd uit het buitenland druk uitgeoefend in de richting van
goedkeuring van de verdragen met Moskou en Warschau. Daarom leek het Brandt
de

1) Om een herhaling van de parlementaire chaos uit de republiek van Weimar te voorkomen
hadden de samenstellers van de Bondsrepublikeinse grondwet in 1949 de positie van de
regeringsleider zo sterk mogelijk gemaakt. In die zin dat de bondskanselier elke motie van
wantrouwen kan overleven, zolang de oppositie niet een tegenkandidaat voor het
kanselierschap stelt die dan ook gekozen moet worden.
2) 247 voor en 247 tegen.
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beste oplossing, voorafgaande aan de ratificatie van de Oostverdragen, in een
gemeenschappelijke additionele verklaring met de oppositie de doelstellingen van
de Bondsrepubliek op het terrein van de buitenlandse politiek uiteen te zetten. Naast
de opstelling van deze verklaring deed Brandt ook andere voorstellen aan de
CDU-CSU, die betrekking hadden op het bereiken van een grote mate van
gemeenschappelijkheid in de financiële en monetaire politiek, in het beleid ten aanzien
van de binnenlandse veiligheid, ten aanzien van de voortzetting van de
begrotingsbehandeling in de Bondsdag en tenslotte een voorstel dat betrekking had
op de mogelijkheid van vervroegde verkiezingen.
Tijdens de besprekingen tussen de onderhandelingsdelegaties van de coalitiepartijen
en de christen-democraten bleek echter dat de vertegenwoordigers van de CDU CSU uitsluitend bereid waren over het opstellen van een gemeenschappelijke
verklaring van de in de Bondsdag vertegenwoordigde partijen betreffende de
buitenlandse politiek te praten. Op 9 mei 1972 bereikte men een overeenstemming
inzake de definitieve versie van de gemeenschappelijke verklaring. Bij deze
vergadering was ook ambassadeur Falin aanwezig. Deze liet weten, dat hij geloofde
dat de verklaring voor de Russische regering aanvaardbaar zou zijn, maar dat hij
voor definitief uitsluitsel hierover eerst Moskou moest raadplegen. Enkele uren later
kwam het bericht uit Moskou waaruit in Bonn werd geconcludeerd dat de
Kremlinleiders de gemeenschappelijke verklaring, zij het gedeeltelijk, onaanvaardbaar
achtten. De Russische bezwaren waren vooral gericht tegen dat deel van de verklaring
dat stelde dat de verdragen van Moskou en Warschau geen rechtsgrondslag voor de
bestaande Duitse grenzen creëerden. Ook de formulering betreffende rechten en
verantwoordelijkheden van de vier-mogendheden met betrekking tot Berlijn stuitte
toen nog bij de Kremlinleiders op verzet.

Ratificatie van de Oostverdragen
Hierna werd op verzoek van de oppositie besloten het op 10 mei vastgestelde
ratificatiedebat in de Bondsdag tot 17 mei uit te stellen. De door de regering
Brandt/Scheel gekoesterde hoop dat de oppositie tijdens de bedenktijd erin zou slagen
een min of meer eensgezind standpunt ten aanzien van de Oostverdragen te bepalen,
bleek echter ijdel. In plaats van eensgezindheid manifesteerde zich binnen de
CDU-CSU een grote mate van verdeeldheid. De CSU-fractie en binnen de CDU een
groep rond oud-minister Schröder bleven tegenstanders van de verdragen. Het resultaat
was dat, ondanks het aandringen van Barzel tot een positieve houding jegens de
Oostverdragen, de oppositie op 17 mei 1972 niet verder wilde gaan dan
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stemonthouding. Bij de stemming over de goedkeuring van de verdragen bleek dat
248 afgevaardigden vóór het verdrag met de Sovjet-Unie hadden gestemd, 10 hadden
tegen gestemd en 238 hadden zich onthouden. Ook het verdrag met Polen werd
aanvaard met 248 stemmen vóór. Hier stemden 17 parlementariërs tegen en onthielden
zich 230 leden van de CDU-CSU van stemming.
In het buitenland stemde het tot grote voldoening dat de Bondsdag zijn goedkeuring
hechtte aan de verdragen van Moskou en Warschau, zij het ook dat die goedkeuring
vergezeld ging van een restrictieve additionele verklaring. Tevens betreurde men
uitermate dat de oppositie, afgezien van een handvol tegenstemmers, niet verder had
willen gaan dan stemonthouding. Het kwalijke van deze mentale reserve was vooral,
dat na de aanvankelijke toezegging van Barzel slechts weinigen in de oppositie
konden zeggen dat zij zich bij de stemming door gewetensoverwegingen hadden
laten leiden. Politieke overwegingen waren doorslaggevend geweest voor de
meerderheid van de CDU-CSU-afgevaardigden. De stemonthouding van de oppositie
was immers het compromis dat toen voorkomen had dat het tussen de CDU en de
over het algemeen Duits-nationaal gezinde Beierse CSU tot een openlijke breuk was
gekomen, nadat F.J. Strauss en de zijnen hadden gedreigd tegen het advies van Barzel
in en bloc negatief te zullen stemmen.
De regeringscoalitie had weliswaar in het goedkeuringsproces van de Oostverdragen
haar absolute meerderheid verloren, maar uiteindelijk bleek zij toch minder verdeeld
en minder gedemoraliseerd te zijn dan aanvankelijk werd gevreesd. Op dat ogenblik
was het daarentegen wel de oppositie die een uiterst verdeelde indruk maakte.
Bovendien kon de fractieleider van de CDU-CSU, Barzel, gelden als de grote
verliezer. Hij was er immers niet in geslaagd zijn fractie achter zich te krijgen voor
de door hem uiteindelijk gewenste positieve uitspraak over de Oostverdragen, die
hij mogelijk achtte door zijn akkoord met Brandt over de additionele verklaring van
de Bondsdag.
Enkele weken na de goedkeuring van de Oostverdragen door het parlement
wisselden, op 2 juni, de Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie in Bonn de
ratificatieoorkonden uit. Door deze gebeurtenis werd de weg vrijgemaakt voor de
ondertekening van het slotprotocol van de viermogendhedenovereenkomst betreffende
Berlijn, die het verdrag van kracht deed worden. Door het in werking treden van
deze overeenkomst, op 3 juni, traden op dezelfde dag ook de inter-Duitse akkoorden
over de toegangswegen naar Berlijn en de bezoeken van Westberlijners aan het
oostelijk stadsdeel in werking.

Naar nieuwe verkiezingen
Na het ontstaan van de impasse in de Bondsdag was men in politieke krin-
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gen het erover eens dat vervroegde verkiezingen onvermijdelijk waren. De discussie
tussen de oppositie en de coalitiepartijen over de manier waarop deze verkiezingen
konden worden georganiseerd, duurde echter tot medio september 1972. Op 18
september deelde Brandt schriftelijk aan de voorzitter van de Bondsdag mede dat
hij van plan was in de bondsdagvergadering van 20 september, in overeenstemming
met artikel 68 van de grondwet, de vertrouwenskwestie te stellen. De motie werd
verworpen en daarmee was de weg vrijgemaakt om de Bondsdag te ontbinden.
Tijdens de verkiezingscampagne legden de christen-democraten de nadruk op het
herstel van de economische stabiliteit als grondslag van alle hervormingen. Daartoe
stelde men een aantal maatregelen voor die niet veel afweken van het
anti-inflatieprogramma van de regering Brandt/Scheel. Op het gebied van de
Duitslandpolitiek kondigde het op het CDU-congres te Düsseldorf gepresenteerde
verkiezingsprogramma de bereidheid tot een modus vivendi met de DDR aan,
voorzover dit leidde tot praktische verbetering in het menselijke vlak.
Op het congres van de sociaal-democraten in Dortmund werd zeer uitvoerig
gediscussieerd over het verkiezingsprogramma. In dit programma stond de verbetering
van de ‘kwaliteit van het bestaan’ centraal. Verder werd voor meer medezeggenschap
gepleit in de bedrijven. Ook op het CDU-congres kwam de medezeggenschap ter
sprake. Hans Katzer kreeg echter een magere ovatie toen hij het thema aansneed. In
het verkiezingsprogramma zelf werden de wensen van de werknemersvleugel in de
CDU genegeerd.
Heinrich Böll, die zich voor het eerst openlijk politiek engageerde, zei in een
toespraak tot de gedelegeerden op het SPD-congres, dat er nog een andere vorm van
geweld bestond dan het geweld op de straat. Böll wees op het publicistische geweld
en verklaarde in dit verband dat Barzel en de zijnen aan de industriëlen geadviseerd
hadden niet langer advertenties te plaatsen in kranten die positief over de politiek
van Brandt en zijn regering schreven. Indien men bedenkt, zei Böll voorts, dat de
Westduitse industriëlen jaarlijks vier miljard mark aan advertenties uitgeven, dan
kan men gemakkelijk nagaan welk een geweld achter zo'n aanbeveling steekt. ‘Als
U, meneer de bondskanselier, nu nog niet weet waar uw tegenstanders te vinden zijn,
dan moet de wijze waarop de verkiezingscampagne van de CDU wordt gefinancierd,
U de ogen wel openen’.
Wat de Oost-Europapolitiek betrof stelde Brandt duidelijk dat hij deze wilde
voortzetten. Gerhard Schröder liet daarentegen op het congres van zijn partij weten
dat men de betrekkingen met de DDR niet moest formaliseren. Hij meende dat juist
op het moment waarop over een toetreden van beide Duitse staten tot de Verenigde
Naties werd gesproken, men niet mocht vergeten dat de in het Handvest van de VN
vastgelegde rechten van
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de mens de burgers van de DDR werden onthouden. Omdat Duitsland een verdeeld
land was, moest het land, volgens Schröder, een bijzondere buitenlandse politiek
voeren, die afgestemd zou zijn op het zelfbeschikkingsrecht van alle Duitsers. Hij
meende voorts dat de regering Brandt/Scheel de belangen van West-Berlijn niet
voldoende behartigde en waarschuwde de Bondsregering ervoor nog verdergaande
verplichtingen met de DDR aan te gaan. Over de komende Europese
Veiligheidsconferentie merkte Schröder op, dat de Kremlinleiders erop uit waren de
NATO en de EEG te ontwrichten en daarvoor in de plaats een Europees
veiligheidssysteem wilden creëren, waarin de Sovjet-Unie de eerste viool zou spelen.
Deze opmerkingen stonden lijnrecht tegenover datgene wat de sociaal-democraten
voor ogen stond. Daarenboven bleek hieruit ook dat de CDU vasthield aan haar
anti-communistische politiek en zich geroepen voelde, ondanks de intussen tot staand
gekomen regelingen tussen de Bondsrepubliek en de DDR, als de woordvoerder van
geheel Duitsland te blijven optreden.
Brandt stemde daarentegen zijn beleid op de realiteit af en verklaarde op het
SPD-congres in Dortmund dan ook dat de accenten van zijn toekomstige buitenlandse
politiek voornamelijk zouden komen te liggen op de Europese Veiligheidsconferentie
en op een evenwichtige wederzijdse troepenvermindering in Centraal Europa.

Basisverdrag tussen BRD en DDR
Enkele weken voor de verkiezingen bezorgde Brandt zijn tegenstanders een verrassing
met de oplossing van het moeilijkste probleem van zijn ‘Ostpolitik’. Hij kondigde
aan dat de verhouding met de DDR in principe werd geregeld door middel van een
grondverdrag. Brandt slaagde er in zijn belangrijkste politieke troef - het op Europese
ontspanning gerichte buitenlandse beleid van zijn regering - tijdens de laatste dagen
van de verkiezingscampagne op de voorgrond te schuiven. De christen-democraten
hadden voortdurend geprobeerd dat te voorkomen. Dezen moesten echter weten dat
zij hun zaak niet dienden met uitspraken van mannen als F.J. Strauss, die nota bene
bij herhaling tijdens de verkiezingsstrijd met droge ogen durfden verkondigen dat
de Oost-Europa-politiek van de sociaal-liberale coalitie ‘een uitverkoop van Duitsland
aan Moskou’ betekende. Strauss en de zijnen moesten ook weten dat zij
ongeloofwaardig waren als zij uitriepen dat de verdragen van de Bondsrepubliek met
Moskou en Warschau de uitholling van het Westers bondgenootschap en een
bedreiging van de westerse vrijheid betekenden. Elk weldenkend mens wist namelijk,
dat Brandt op het terrein van de ‘Ostpolitik’ had kunnen doen wat hij had gedaan
omdat hij duidelijk gesteund werd door de bondgenoten van de
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Bondsrepubliek; inclusief, vooral na Nixons bezoek aan Moskou, de Verenigde
Staten. Immers, de Amerikanen beschouwden sinds mei van het afgelopen jaar
Brandts Oost-Europapolitiek als een tactische bijdrage aan een wereldwijde
ontspanningspolitiek met de Sovjet-Unie.
Door de parafering van het basisverdrag met de DDR was de kwestie van de
Oost-West-betrekkingen weer het centrale thema van de verkiezingscampagne
geworden. De kansen van Brandt om de slag te winnen leken dan ook gunstig. De
ontspanningspolitiek werd door de bondsrepublikeinse burgers op zeer royale wijze
gehonoreerd. De sociaal-liberale coalitie kwam op 19 november 1972 als de grote
overwinnaar uit de vervroegde Bondsdagverkiezingen te voorschijn. Brandts
verkiezingsoverwinning bewees enerzijds dat de demagogie geen bruikbaar wapen
meer was, anderzijds dat het anti-communisme - jarenlang effectief gebruikt in de
bondsrepublikeinse politiek - het niet meer deed. De uitspraak van de kiezers getuigde
van erkentelijkheid voor een sympathiek mens, met zekere kenmerken van een
bovenpartijdig staatsman, die daarenboven de tekenen van zijn tijd verstond.
Brandts victorie werd algemeen in Europa toegejuicht. Het grote vertrouwensvotum
maakte hem niet alleen sterker in de Bondsrepubliek maar ook in de volgende fase
van de Europese politiek. Daarbij zal de klemtoon niet meer zozeer op de voortzetting
van de Oost-Europapolitiek liggen, maar Brandt zal zijn verworven bewegingsvrijheid
naar alle waarschijnlijkheid in een vrijere diplomatie naar beide zijden moeten
gebruiken. De DDR kan haar plaats op het terrein van de internationale politiek
innemen en de westelijke mogendheden worden ontheven van de verplichting steeds
meer het Duitse probleem in hun buitenlandse beleid te betrekken. Met andere
woorden, Brandt schiep een nieuw kader voor de internationale betrekkingen.
Nu komt een fase van de ‘Ostpolitik’ waar de Atlantische bondgenoten als geheel
meer bij betrokken moeten worden. Er moet een gemeenschappelijk beleid van de
NATO-landen ten aanzien van het Sovjet-blok worden geformuleerd, vooral in
verband met de Europese Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking. Willy
Brandt is daarvoor zeer geschikt, zowel door zijn ervaring, alsook gezien het
vertrouwen dat hij onder zijn bondgenoten geniet.
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Religieuze praxis in de klassenstrijd
Wim J. Mathijssen
Politiek kleurt alle aspecten van het leven. Het is niet mogelijk ergens geen politiek
in te ontdekken. Dit geldt eveneens voor het geloof. Een geloof dat niet vanuit de
politieke hoek benaderd kan of wil worden, is een vervreemd geloof. Noodzakelijk
is ‘een politieke lezing van het geloof’.
Aldus Jean Guichard, lyceumleraar, auteur van enkele belangwekkende studies
over het marxisme, socialist, werkzaam in de arbeidersbeweging en daarenboven
nog worstelend met de vraag naar de mogelijkheid van christen-zijn in een dergelijke
situatie. Een situatie waarin velen verkeren, getuige de verschillende artikelen, die
verschenen zijn over de linkse christenen. Guichard schreef een belangrijk boek over
‘Kerk, klassenstrijd en politieke strategieën’ (Eglise, luttes de classes et stratégies
politiques, Editions du Cerf, Parijs, 1972).
Belangrijk is het boek voor diegenen die van mening zijn dat de wereld zonder
een socialistische toekomst zware zorgen zal hebben èn dat het geloof in Jezus van
Nazareth een integrerend deel van hun persoonlijkheid vormt. Het kan niet anders
dan een schizofrenie betekenen in de huidige op restauratie gerichte praktijken in
kerk en theologie. Guichard gaat er vanuit, dat een veranderde politieke praxis een
verandering in de religieuze praxis met zich brengt. Oneens is hij het met de visie
van de PCF, de Franse communistische partij, die weigert over een revolutionair
christendom te praten, laat staan te discussiëren met de linkse katholieken in Frankrijk.
Voor haar gaan een traditioneel geloof en het stemmen op de PCF gemakkelijk samen;
al het andere is ranzige bovenbouw-discussie op slecht ideologisch niveau.
Het is ondoenlijk alle problemen en stellingen uit dit boek van Guichard te lichten
ter bespreking. Enkele fundamentele hypothesen en stellingen verdienen echter grote
aandacht.

De werkelijkheid transformeren
Guichard stelt dat het concept van de klassenstrijd het scherpst de realiteit, ook die
van de kerk, belicht. Dit concept wordt opgevat als ‘een weten-
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schappelijk analyse-instrument van de werkelijkheid, niet om haar te schouwen, maar
om haar te veranderen’. Guichard komt daartoe door een dialectische opvatting van
de kennis. Kennis spruit voort uit een dialectische breuk, ‘men spreekt een verleden
tegen’. Het is niet een voortgang van het verworvene. Dan blijkt ook dat de feiten
gemaakt zijn, in het Frans zuiver aangeduid door ‘les faits sont faits’.
Een theologische reflectie, die vanuit het standpunt blijft redeneren, dat feiten
feiten zijn, kan dan ook niets beginnen met het transformerende karakter van de
klassenstrijd. Daarom vermijdt ze stelselmatig de marxistische analyse van de
klassenstrijd en de consequenties daarvan serieus te nemen. Dat gebeurt door ofwel
het bestaan van klassenstrijd te erkennen, maar die te weigeren als middel om een
sociale verandering tot stand te brengen, ofwel door Marx een absolute theorie van
de klassenstrijd aan te wrijven, hoewel Marx zelf van mening was, dat klassen
gebonden zijn aan bepaalde historische fasen van de menselijke geschiedenis. De
theologie beschouwde de kerk-als-volk-gods als een gegeven dat boven elk
klassenverband stond. Haar sociale leer getuigde dan ook van het beruchte
‘interclassismo’, samenwerking tussen de klassen, een corporatistisch overblijfsel,
vandaag nog te zien in Franco-Spanje, waar ondernemers en arbeiders in één vakbond
zitten. Een opvatting van de feitelijke noodzaak van een klassenmaatschappij is nog
acceptabel in een tijd waarin rijk en arm aan allen als natuurverschijnselen verschijnen
in plaats van als maatschappelijke fenomenen. Toen kon men de ongelijkheid van
de natuur nog compenseren door de caritas.
De marxistische analyse van de produktieverhoudingen bewijst dat de rijke
persoonlijke verantwoording draagt voor het bestaan van de arme. ‘De rijke profiteert
van het systeem dat armen schept’.
Gegeven de interdependentie van kerkelijke en maatschappelijke verschijnselen
kan Guichard niet anders dan concluderen, dat ook de kerk doortrokken is van de
klassenstrijd. Haar interne conflicten staan in nauwe correlatie met de
sociaal-economische conflicten in de maatschappij. Zo zien we parallel aan de
contestatie in de maatschappij eveneens contesterende groepen in de kerk.
In een religieuze maatschappij, zoals de Middeleeuwen, neemt ook sociale
contestatie de vorm aan van globale, eschatologische contestatie: het eschaton van
de oude maatschappij wordt ter discussie gesteld. In de moderne tijd wordt de
contestatie van religieuze groeperingen bepaald door twee realiteiten: enerzijds het
erfgoed van een christelijk-messiaanse traditie, anderzijds het bestaan van
sociaal-politieke irreligieuze revolutionaire bewegingen. Zo ontstaan er twee
bewegingen: een protestbeweging binnen de kerk, gevoed door de religieuze inspiratie
van het vroegste christendom en
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gemarkeerd door het bestaan van net marxisme, en een protestbeweging van politieke
aard (maoistisch, marcusiaans), die echter door haar globale contestatiekarakter niet
vrij is van eschatologisch-messiaanse trekken. In tegenstelling tot een aantal
vulgair-marxistische denkers ontkent Guichard dat door het erkennen van een
organische link tussen de internationale klassenstrijd en de contradicties binnen de
kerk dit tweede verschijnsel tot het eerste teruggebracht zou kunnen worden, als zou
het niet ‘echt’ bestaan, maar een fantastische, illusoire weerspiegeling van de enig
mogelijke ‘realiteit’, de economische, zijn.
‘De kerk intervenieert niet in de klassenstrijd als een rechtse politieke organisatie;
steeds worden zowel externe als interne conflicten opgevat doorheen haar eigen
perspectief, dat religieus en niet politiek is’ (p. 80).

Conserverende rol van het universalisme
Guichards tweede belangrijke vraag betreft het christelijk universalisme. Hij vraagt
zich af langs welke mechanismen dit universalisme ertoe gebracht wordt in bepaalde
sociale structuren een conservatieve rol te spelen. Hij analyseert daartoe o.a. een
artikel uit de Osservatore Romano van 1 mei 1971 over de menselijke arbeid. Daarin
spreekt de schrijver over de arbeid als object van een dubbele tegenstelling: niet
alleen in de zin van een klassenantagonisme, maar ook en vooral als een tegenstelling
tussen de mens en zijn realiteit. Daarmee maakt de tekst een dubbele verandering
mogelijk. Over klassenconflicten wordt niet meer gesproken en men gaat over tot
‘de mens’. De arbeider verdwijnt achter de mens. Elk conflict tussen mensen wordt
vervangen door een conflict van alien tegen ‘de onwetendheid’, ‘de armoede’, etc..
Van ‘de mens’ is de overgang naar ‘de mensheid’ heel klein. De schrijver in de
Osservatore stelt, dat de mogelijkheden van een nieuwe menselijke situatie mogelijk
gemaakt zijn door de wetenschappelijke veroveringen. Nu echter wordt de mens
door de technische vooruitgang bedreigd. Daarmee verdwijnen weer twee problemen
onder de schrijftafel: het technische proces is een abstractie, omdat de
klassenconflicten van te voren uit de weg geruimd zijn. De verhouding mens - techniek
is echter niet direct, maar verschijnt via ‘sociale verhoudingen’. Het probleem van
het meesterschap over de techniek is voor de heersende personen direct, maar voor
de arbeiders als leveranciers van werkkracht indirect. Ten tweede wordt hier vergeten,
dat het technisch humanisme niet een zaak van de arbeiders is, maar van de bezitters.
Guichard noemt de tekst van de Osservatore Romano dan ook een religieuze
garantie voor het technisch humanisme. Het gaat er niet om dit proces te keren of te
stoppen, maar eenvoudig kerstenen is al voldoende.
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Soortgelijke gedachten, b.v. over de broederlijke samenwerking tussen de Massen,
komen ook veelvuldig voor in toespraken van de huidige paus. Het antwoord op de
vraag waarom het christelijk universalisme als een ideologische garantie voor de
bestaande structuren functioneert, vinden we in verschillende factoren. Allereerst
een miskenning van de objectieve sociale structuren die de verdeling van de mensen
in antagonistische klassen bepalen; een ontkenning van de werkelijke dialectiek
tussen de sociale Massen; een weigering van het onvermijdelijke karakter van de
klassenstrijd en weigering van ieder denken in conflicten; een afwezigheid van een
wetenschappelijke greep op deze realiteit, waarvan de weigering van het marxisme
een teken is; tot slot een idealistisch geloofssysteem, dat de Massentegenstellingen
als vrucht van de zonde ziet en in een afzweren van de zonde een onmiddellijke
verzoening tussen de mensen mogelijk acht.
Daartegenover acht Guichard een mogelijke oplossing een kritische houding, die
gekenmerkt wordt door enerzijds een wetenschappelijke pool (studie en assimilatie
van de marxistische begrippen, die, ondogmatisch gebruikt, op de werkelijkheid,
met name de religieuze, worden toegepast), en een pool van theologische kritiek (is
dit idealistische systeem de conditio sine qua non van een hedendaagse proclamatie
van het evangelie?). Deze theologische kritiek is geen binnenkerkelijke
aangelegenheid, maar zowel een wetenschappelijke als een politieke taak: zij let op
het belang van de religieuze traditie in onze cultuur en onderkent het gevaar, dat een
dergelijke gedachtengang eiders - irreligieus - kan optreden als politieke ideologie.

Denken in termen van strategie en tactiek
Wie op lange en körte termijn iets wil bereiken, heeft voor de lange duur een strategie
en een tactiek voor het manoeuvreren ter plaatse. Ook een religieuze praktijk ontkomt
niet aan een dergelijk denken. Het gedrag van de kerk van Rome moet men denken
in termen van strategie en tactiek. Dit is zowel intern als extern het geval. Een goed
voorbeeld van een dergelijke tactiek konden we enkele jaren geleden in de concilieaula
zien. Toen men ging praten over het geweld in de wereld en de eventuele
rechtvaardiging in tijden van onderdrukking, bleek plotseling dat al diegenen die in
vroegere theologische tijdperken de leer van de rechtvaardige oorlog hadden
aangehangen, nu aanhangers van King en de zijnen waren geworden, daarmee het
revolutionaire geweld van de guerilla veroordelend. In de encycliek Populorum
Progressio gaf de paus heel even toe dat in bepaalde gevallen de zogenaamde
tirannenmoord geoorloofd zou kunnen zijn. Hij noemde echter geen concrete
voorbeelden van landen waar het gewapende
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verzet kon rekenen op zijn adhesie. De tirannieën schijnen tegenwoordig erg dun
gezaaid te zijn, want zelfs op het Eucharistisch Congres te Bogota hield hij de arme
boeren voor niet tot het fatale gebruik van geweld over te gaan. Alsof Haiti en Brazilië
geen monstrueuze voorbeelden van een despotisch bewind zijn. De theorie van het
Vaticaan correspondeert met de praktijk. In de Osservatore Romano wordt om de
dood van een politieagent harder gerouwd en grotere afkeer getoond dan bij de dood
van een demonstrant. Het gedrag van de kerk van Rome wijst erop dat de bezorgdheid
voor het eigen behoud de voornaamste determinant is in de reacties van de kerk op
het geweld. Men werd pas ongerust over Brazilië toen een aantal priesters gevangen
genomen en gefolterd waren, hoewel de berichten over arrestaties en folteringen van
burgers al maanden in de wereldpers circuleerden.
De globale actuele houding van de kerk plaatst haar in het centrum, variërend van
verlieht conservatief tot gematigd reformistisch. Haar doelstellingen: een evolutie
van de kapitalistische landen om de integratie van de marginalen te bevorderen, een
liberalisatie van de socialistische om meer ruimte voor de kerk te krijgen, een
vreedzame evolutie van de derde wereld om te vermijden dat de revoluties een kans
krijgen, internationale vrede, gebaseerd op het machtsevenwicht, en een afwijzing
van het communisme in de westerse landen. Als politieke plaatsbepaling van deze
keuze van de kerk kan men formuleren: de voortgang van haar aanwezigheid als
sociale structuur verzekeren. Vanuit haar eigen subjectieve organisatiebehoeften
kiest de kerk heden voor de wereld een politieke strategie van het
reformistisch-centristische type. Deze subjectieve behoeften staan echter in functie
van de voorstelling die de kerk zich maakt van haar zending en van de middelen tot
die zending: die voorstelling wordt bepaald door de bestaande politieke modellen en
sociale moraal, die de kerk op haar beurt overneemt en tegelijkertijd sacraliseert. Ze
transformeert zich niet in een politieke organisatie, maar transponeert deze modellen
in een religieus universum.

Voor een revolutionaire strategie
Tegenover een reformistische strategie kiest Guichard voor een revolutionaire. Hij
geeft de kenmerken van beide, wijst op ieders eigen logica. Zijn keuze is eenduidig:
hij kiest voor een kritisch gedrag tegen een institutionele aanwezigheid. Tegenover
een begrijpelijke tendens van vele kritische christenen om de georganiseerde religie
vaarwel te zeggen, wijst hij erop dat het dynamisme van het Volk Gods niet gelijk
te stellen is met een kerk of geloof zonder instituties of dogma's; een volkomen
charismatische gemeenschap is in feite slechts de religieuze verdubbeling van de
mythe van een maatschappij zonder dwang en repressie.
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Guichard wijst een directe of indirecte controle van de kerk op het politieke gedrag
van de gelovigen af. Ook als het gebeurt in de vorm van het zogenaamde ‘pluralisme’:
alles mag, als het een door de hiërarchie vastgesteld kader niet te buiten gaat. Dit
pluralisme is slechts een dekmantel voor een apolitieke gemeente, een verlate reprise
van de protestantse twee-rijken-leer. Hij kiest voor een radicale secularisatie. Een
religieuze legitimatie van de klassenstrijd wijst hij af. Gezien de christelijke traditie
in het Westen wordt de concrete strijd geformuleerd en gerechtvaardigd onder
verschillende ideologische vormen, waarvan er één de grote christelijke principes
zijn. Wat echter feitelijk over de strijd beslist, is de concrete situatie en de analyse
daarvan. Het type van religieuze explicatie heeft alleen binnenkerkelijke betekenis,
geen direct politieke. We hebben geen christelijke zegen voor de strijd nodig. De
rollen worden omgekeerd: het geloof heeft zin in die mate dat het ophoudt een
ideologie van de heersende orde te zijn. We moeten vertrekken vanuit de politieke
strijd en de wetenschappelijke analyse.
Dat brengt ons tot een reflectie op de objectieve rol van de religieuze praxis in het
strijdproces. Hieruit resulteren zowel een kritische reflectie op het gedrag van de
kerk in deze strijd alsook op de betekenis van deze strijd in de opbouw van het Rijk
Gods.
In de visie van Guichard, waarin de politiek, de ideologie en de theologie
bovenbouw zijn van de economische werkelijkheid, maar toch ieder een eigen
specifiek karakter bezitten, kan geen enkele consequente politieke strategie zich
desinteresseren voor wat er op religieus gebied plaatsvindt. Zoals de vakbonden een
eigen doelstelling en werkwijze hebben in het geheel van de revolutionaire
bewustwording, zo heeft ook de revolutionaire strategie binnen de kerk een
transformerende bijdrage te leveren aan dit proces. Hij ziet het als een contradictie,
dat christelijke militanten afzien van actie in de kerk. Zij zijn immers de enigen die
de religieuze problemen van binnenuit kunnen denken. De kerk verlaten is dit gebied
overlaten aan de klassevijand.
Guichard stelt zich de vraag, wat er gebeurt als de hiërarchie in haar houding
tegenover de revolutionaire groeperingen in een conservatieve houding vervalt. Dat
betekent de breuk met de nieuwe gemeenschappen en een solidariteit met de heersende
klassen; zij zal dan als klassevijand ontmaskerd worden. ‘De overgang naar het
atheïsme zal dan opnieuw een conditie voor revolutionaire actie worden. Het is de
vraag of deze hypothese zich niet al verifieert voor vele christenen’.
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Michiels en Hermanowski: nihilisme of personalisme
Leo Geerts
Traduttore, Traditore
De Italiaanse woordspeling ‘traduttore, traditore’ illustreert juist door haar
onvertaalbaarheid, dat een vertaler een verrader is, omdat ‘vertaler, verrader’ geen
goed equivalent is van het Italiaans: het rijm gaat niet alleen in het Nederlands, Duits
en Engels verloren, maar zelfs in het Frans. Een vertaling is - volgens de huidige
semantiek - altijd een verraad, omdat de inhoud van een tekst minder bepaald wordt
door het linguïstische in se dan door de hele semiotische context waarin een taal
thuishoort. ‘Gentleman’ vertalen door ‘honnête homme’ is zowat hetzelfde als
‘varken’ vertalen door ‘Guinea Pig’: men isoleert een begrip uit één
begrippenapparaat, omdat het toevallig een beetje lijkt op een begrip uit een ander
begrippenapparaat. Maar elk begrip is slechts definieerbaar (voor zover dat dan al
het geval is), dank zij het globale begrippenapparaat. Wat de taal betreft is het
begrippenapparaat dat in woorden is uitgedrukt, dubbel afhankelijk: ten eerste van
de taalstructuur als geheel, ten tweede van de historisch gegroeide semiotische
structuur van een cultuur als geheel. Het voorbeeld van ‘gentleman’ / ‘honnête
homme’ is daar een duidelijke illustratie van.
Daartegenover staat de opvatting, dat een literair werk een in zichzelf afgesloten
geheel is. Er is dus de mogelijkheid, dat men met een of ander linguïstisch
begrippenapparaat een equivalent afgesloten geheel opbouwt van welk gecompliceerd
literair werk dan ook. De samenhang van de literaire tekst, zijn inwendige systematiek,
biedt een mogelijkheid om toch tot een vrij exacte vertaling te komen. Zelfs voor de
zogeheten vakliteratuur bestaat die kans: wie teksten over fotografie wil vertalen,
zal spoedig ontdekken dat hij de systematiek van de Engelse terminologie wel degelijk
met die van de Nederlandse kan vergelijken. Een woordenboek is in zo'n geval minder
nuttig dan een technische brochure, juist omdat zo'n brochure meer informatie
verschaft over de systematiek van dit vakjargon dan het woordenboek met zijn
onmogelijke pretentie, geïsoleerde woorden te kunnen definiëren.
Het woord ‘parafrase’ geeft juister aan, wat een vertaling is dan het woord
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‘vertaling’ zelf. In zijn etymologische betekenis (‘eromheen spreken’) verwijst het
naar de grotere ruimte die het vertaalwerk heeft dan het beangstigende, enge kamertje
van de woordelijke vertaling. In het licht van de huidige linguïstiek (structuralisme,
transformationeel-generatieve grammatica en semantiek) is de strijdvraag
‘woordelijke’ - nee, nog erger! - ‘letterlijke’ vertaling of ‘vrije’ vertaling zinloos.
Wie waagt zich nog aan een definitie van een ‘woord’ zonder daarbij: 1) de globale
taalsystematiek, 2) de globale semiotiek te betrekken? Vertaal eens woordelijk (liefst
niet ‘letterlijk’!): ‘How do you do?’. Om dit te vertalen moet je: 1) weten hoe een
vraag in beide taalvormen gestructureerd wordt (zoniet vertaal je ‘hoe doe jij doen?’,
en 2) weten hoe de semiotiek van ontmoeting en begroeting in een bepaald
cultuurpatroon verloopt (zoniet vertaal je ‘hoe gaat het met je?’ in plaats van ‘dag’).
Hoe zouden we dan - met het oog op een semantische omschrijving - een ‘letter’
definiëren? Waarom dan nog praten over zo iets onzinnigs als een ‘letterlijke’
vertaling?

Vertaling, parafrase, ideologie
Het leveren van parafrases van literaire werken is een verbazend geliefde bezigheid:
recensenten doen het; critici doen het; theoretici doen het; zelfs filosofen houden
eraan vast... Tegenover het prestige van een filosoof verdwijnt de kwaliteit van een
eenvoudige vertaler zonder pretenties uiteraard in het niet. Nochtans levert hij een
uitermate boeiende parafrase. Misschien wel de enig bruikbare.
Wie zich, zoals ik, laat leiden door het commentaar van de filosoof-publicist J.P.
Sartre bij het werk van Jean Genet (Saint Genet), merkt pas na lange tijd, hoe de
filosoof-publicist een parafrase levert die Genet berooft van zijn meest reële
aantrekkingskracht; de filosoof rangschikt zijn object ergens in zijn filosofisch
begrippenapparaat (d.w.z. licht het uit zijn eigen context) en de publicist past zijn
object in een publicistisch apparaat in (d.w.z. maakt zichzelf interessanter dan zijn
object, ‘interessanter’ voor de media waarlangs de communicatie van de cultuur zich
vandaag beweegt).
Zo iets kan geen enkele vertaler zich permitteren. Van hem wordt zonder meer
verwacht dat hij enkele systematieken (die van de betrokken talen, die van de
betrokken culturen en die van het publikatie-apparaat) zo grondig kent, dat hij aan
een directe confrontatie - doorheen die systematieken, die voor hem zo
vanzelfsprekend behoren te zijn! - van de auteurssystematiek met zijn systematische
parafrase begint. Ook al zou je voor minder terugdeinzen, vertalers zijn er nodig;
mensen beginnen dus met naïeve moed aan dit soort ondankbaar werk: zonder het
te beseffen verenigen ze in zich de theoretische doordachtheid van filosoof Sartre
met de linguïstische creati-
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viteit van literator Sartre (al is er hier het ‘kleine’ verschil, dat ze een nieteigen
persoonlijkheid hebben uit te drukken) en zelfs met de publicistische sluwheid van
publicist Sartre (wat erg moeilijk is, als je niet over de faam van filosoof en auteur
Sartre beschikt).
Op het gevaar af, Sartre hier zwarter voor te stellen dan hij is, was deze inleiding
toch nodig om mijn onderwerp scherp te stellen: de vertaling van Ivo Michiels' Orchis
Militaris door Georg Hermanowski1. Al te lichtvaardig gaan lezers - op basis van
het feit dat Georg Hermanowski's Duitse verleden hen tegensteekt, dat deze vertaler
tussen 1945 en zowat 1965 een bepaald, aftands Claes-en-Timmermans-image van
onze literatuur heeft verzorgd - hier nog eens bevestigd zien, hoe ‘slecht’ en
‘achterlijk’ die vervelende Hermanowski wel vertaalt. De enige reden waarom ik
hier de vertaling van Hermanowski bespreek, is deze dubbele verklaring: het gaat
om Michiels, een auteur die toch niet zomaar weggemoffeld kan worden wanneer
we over ‘Vlaanderen 1973’ praten, en om Suhrkamp, een uitgeverij die in het
Duitsland van 1973 nog een belangrijke rol te vervullen heeft. Beide aspecten komen
op het ‘Konto’ van Hermanowski. Hoewel hij bepaald geen ‘Sartre’ is, mag men
deze aspecten ook niet uit het oog verliezen.
Bovendien neem ik de vertaling van Orchis Militaris bloedig serieus, even serieus
als deze inleiding al laat vermoeden. Er zal aan elk woord, elke letter, elke komma,
elk ‘been’ geknaagd worden. Er zullen uit komma's, woorden, ‘benen’
zwaar-ideologische conclusies worden getrokken. De zwaarwichtigheid van de
gebruikte woorden is waarschijnlijk al genoeg om elke vertaler ‘die Lust am
Uebersetzen’ te ontnemen. Eigenlijk is Hermanowski een te klein object voor deze
zwaarwichtigheid, zoals elke vertaler altijd te klein is voor de gewichtigheid die men
aan filosofen, auteurs en publicisten toekent, die stuk voor stuk nochtans slechts een
deel van zijn opgave voor hun rekening nemen.
Wanneer men een vertaling ernstig neemt, gaat men in op ‘details’. Zoals in het
voorgaande al gezegd is, zijn deze details immers van groot belang: ze verwijzen ten
eerste naar de taal- en cultuursystematiek van waaruit geschreven en vertaald wordt.
Maar ten tweede: ze leveren een unieke kans tot het vergelijken van twee
evenwaardige grootheden, een tekst en zijn vertaling. Wanneer je b.v. met een
psychologisch systeem (Freud of Lacan) een psychologische roman te lijf gaat,
vergelijk je twee ongelijkmatige grootheden. Een vertaling biedt de onverhoopte
kans, twee vergelijkbare grootheden te vergelijken en toch tot ideologische conclusies
te komen. Niet alleen voor de semiotiek (het standpunt van dit artikel), maar ook
voor de semantiek en de grammatica biedt het vertaalprobleem een uitermate boei-

1

Ivo Michiels, Orchis Militaris, De Bezige Bij, Amsterdam, 1968. Michiels/Hermanowski,
Orchis Militaris. Ein Bericht, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1969.
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end terrein. Omdat het uitermate boeiend is, is het ook zeer moeilijk: concreet en
definieerbaar. We weten dat Marxistische literatuurbeschouwers (vooral Lucacz!)
nogal eens in de negentiende (of een vorige eeuw) vluchten om hun theorieën toe te
passen, net zoals grammatici de dag van vandaag (Chomsky!) zeer vaak in
abstract-geïsoleerde zinnetjes het heil van de mensheid gaan zoeken. Het
vertaalprobleem biedt nochtans een zowel concreet als definieerbaar, d.w.z. reëel
alternatief voor al te ijle sociologische of technische theorieën. Net zoals de
‘foutenanalyse’ vandaag ‘in’ is in de taalkunde (zij ook is concreet en definieerbaar),
zo dient m.i. de vergelijking van vertalingen, in de literaire theorie, als een soort
tegengif voor al te ‘marxistische’ (lees: theoretische) en al te technische (lees:
‘kapitalistische’) publicistiek.

Das Buch Alpha
In een artikel in De Vlaamse Gids over Hermanowski's vertaling van Het Boek Alpha,
constateerde ik de volgende - bij een zo nauwgezette vertaler - onverwachte
afwijkingen:
1. De eerste zin: ‘Aan het kruispunt had hij de modder zien samenstromen’ werd
‘Er hatte gesehen wie der Schlamm an der Wegkreuzung zusammenströmte’. Mijn
interpretatie was: doordat ‘er hatte gesehen’ vooropkomt, wordt de hij-persoon
persoonlijker, meer op de voorgrond gerukt. Het ‘verloren staan’ in de modderige
vlakte raakt op de achtergrond.
2. ‘en overlegd of ze nu rechts zouden of links of gewoon rechtdoor’ werd ‘und
er hatte überlegt ob sie jetzt schon links abbiegen oder einfach geradeaus weiterziehen
sollten’. Ook hier wordt de handelende persoon actiever, zelfs beslister dan bij
Michiels: ‘rechts of links’ wordt ‘nu al links’.
3. ‘En in zijn benen de onwil om in beweging te komen’ werd ‘Unwillig diese
Beine wieder in Bewegung zu setzen’. Ook hier wordt de gedepersonaliseerde onwil,
die in gedepersonaliseerde benen zit, aan de daardoor eens te meer minder passief,
meer beslissend geworden handelende persoon toegeschreven.
Met nog een aantal ogenschijnlijk neutraler gevallen, allemaal genoteerd op de
eerste bladzijde van het boek, leken deze afwijkingen mij een voldoende aanleiding
om tot veel verder reikende conclusies te komen dan de zuiver literaire. Hermanowski
zou dan de gedepersonaliseerde hopeloosheid van Michiels niet scherp genoeg
aangevoeld hebben; hij zou psychologiserende, verklarende formuleringen
binnengebracht en daardoor de lijdzame, passieve jongen niet alleen tot een
psychologisch geval, maar ook tot een minder hopeloze figuur hebben gemaakt dan
Michiels. Dit zou je dan kunnen vastknopen aan een tegenstelling tussen Michiels'
levenssfeer en die van
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Hermanowski: de eerste ziet de mens als een reddeloos verloren elementje op de
vermeide, slijkerige vlakte van het leven tijdens een oorlog; de tweede voorziet hem
van lichte aanzetten tot activiteit en geeft verklaringen, waardoor het ‘verloren
elementje’ als een psychologisch geval gezien kan worden. Andere jongetjes zouden
in zijn plaats veel flinker geweest zijn. In scherpe ideologische termen komt dit neer
op een tegenstelling tussen nihilisme en personalisme.

De titel: Orchis Militaris
Michiels noemt zijn boek Orchis Militaris. Punt. Hermanowski maakt ervan: Orchis
Militaris. Ein Bericht. Nu is uitgeverij Suhrkamp, waar deze vertaling verscheen,
een vrij linkse uitgeverij, die in hetzelfde formaat als haar literaire reeks een aantal
theoretische geschritten (b.v. van Habermas, Benjamin) publiceert en een reeks
daarbij aansluitende ‘reportages’. Vooral na de hoogbloei van wild-theoretische
aanvallen op kapitalisme en gevestigde orde is er een behoefte ontstaan aan meer
nuchtere, zakelijke ‘reportages’ (in het Duits: Berichte). Of nu Suhrkamp aan de
argeloze lezer wil wijsmaken dat Orchis Militaris een ‘reportage’ is, ofwel of
Hermanowski de totale visie van Michiels in dit boek wil versmallen tot ‘een geval’
(net zoals met de jongen uit Das Buch Alpha), is dus nog niet duidelijk. Alleszins
hebben we meteen een waarschuwing dat wat bij Michiels een algemeen beeld van
wereld en mens is, hier misschien eens te meer lichtjes versmald wordt tot één van
de vele mogelijke gevallen, maar zeker geen algemeen exemplarisch geval.
Dat Hermanowski de tekst van Marinetti, die Michiels als motto aan zijn Orchis
Militaris meegaf, veel exacter, meer filologisch weergeeft dan Michiels, wijst erop,
dat hij - als filoloog/vertaler - meer om de rapporterende exactheid bekommerd is
dan Michiels zelf. Een nuancering als de volgende is niet totaal onbelangrijk. Michiels
vertaalt Marinetti met de woorden, dat de futuristen hun stem verheffen ‘tegen het
denkbeeld dat de oorlog niet esthetisch zou zijn...’. Hermanowski spreekt van een
standpunt ‘dagegen, dasz der Krieg als antiästhetisch bezeichnet wird (...)’. De
filologische aanduiding, dat er een stuk tekst weggelaten is ‘(...)’ staat er bij Michiels
niet; bovendien is er een verschil tussen iets wat ‘niet esthetisch zou zijn’ en ‘iets
wat als anti-esthetisch beschouwd wordt’.
Er zijn nog nuance-verschillen in dit motto. Waar Michiels zegt dat de oorlog ‘de
droom realiseert van een mens met een stalen lichaam’, is hij veel concreter dan
Hermanowski, die schrijft dat de oorlog ‘die erträumte Metallisierung des
menschlichen Körpers inauguriert’. We zullen verder - in een vrij scherpe afwijking
bij Hermanowski - zien, dat Michiels de futuris-
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tische visie op een abstract geworden oorlog van ‘gemetalliseerde lichamen’ op
zuiver literaire wijze laat botsen met het feit dat die ‘gemetalliseerde lichamen’ erg
kwetsbare mensen van vlees en bloed zijn. En in die passage verzwakt Hermanowski
niet alleen het effect; hij elimineert het.

Over de zin van de slordigheid
Wel niemand zal schrikken van het feit, dat zelfs een zo nauwgezette,
‘deutsch-gründliche’ vertaler als Hermanowski zwakke momenten heeft, dat de
details die mijn kritiek uit zijn vertaling pikt, met een maar al te begrijpelijke
slordigheid te maken hebben. Dus zou men, naïef, kunnen concluderen, dat ik mijn
tijd verlies door ideologisch gepieker vast te knopen aan wat misschien slechts
vermoeidheid, haast of onverschilligheid was.
Die conclusie zou naïef zijn. Juist in de slordigheden kan men ontdekken, in
hoeverre iemand met zijn totale taal-producerende persoonlijkheid meegaat met een
auteur. Wanneer Hermanowski vertaalt, doet hij dat doorgaans grondig en nauwgezet;
sommige afwijkingen zijn verantwoord en vrij logisch. Maar daar waar het bewustzijn
van de vertaler eventjes verzwakt, mag men een aanduiding verwachten van wat hem
in de tekst meesleept of afstoot. Slordigheidjes zijn voor de criticus soms - niet altijd
- gaven gods.
Zullen we ons druk maken over het feit dat Hermanowski ‘hij zat ingeklemd’
vertaalt door ‘er war eingezwängt’? Dat de aanduiding ‘nu voor en achter de stemmen
luider opschoten’ (p. 9) weergegeven wordt met ‘vorn und hinten die Stimmen lauter
anschwollen’ (S. 8)?2. Is het niet interessanter na te gaan wat Hermanowski gemaakt
heeft van Michiels' vaststelling, dat op een bepaald ogenblik zijn lamentabele held
niet rende, maar ‘stapte’ (p. 14)? Dit flinke, actieve, stevige ‘stappen’ treft de
aandachtige lezer; het komt twee keer voor in dezelfde context. Eén keer vertaalt
Hermanowski het met ‘ging’ (S. 13), één keer met ‘schritt’ (S. 13). Alleen ‘schritt’
is hier duidelijk op zijn plaats. Is het niet verdacht - na al het voorgaande - dat
Hermanowski die éne keer dat Michiels zijn held wat flinkheid meegeeft, dit niet,
of maar half, merkt? Zou het kunnen, dat deze onaandachtzaamheid samenhangt met
wat we reeds weten over zijn pogingen om Michiels’ passieve persoontje eerder als
een ‘geval’ te zien dan als een wereld- en mensbeeld? Hier bestaat alleszins geen
enkel vertaal-technisch excuus voor Hermanowski; hij heeft een kleine pointe van
de tekst niet begrepen. Toch niet nauwkeurig weergegeven.

2

Voor de duidelijkheid wordt naar de Nederlandse uitgave verwezen met de aanduiding p. en
naar de Duitse met S. Zo kan de lezer desnoods de betreffende bladzijden (Seiten) zelf naslaan
en dieper boren in wat hier nagespeurd werd.
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Jenseits van de slordigheid
Zoals al even aangeduid, laat Michiels in Orchis Militaris de metalen glans die het
fascistoïde futurisme van Marinetti aan de oorlog verleent, soms scherp contrasteren
met de kwetsbare menselijkheid van de ‘glanzende helden’. Er komt in Orchis
Militaris een opvallende passage voor, waarin een luchtgevecht beschreven wordt.
Een glanzend zilveren vliegtuig wordt door schijnwerpers gevangen en neergeschoten.
Michiels schrijft, dat het vliegtuig gevangen zit ‘als een zilveren spijker in de kruising
van twee schijnwerpers (...) vastgedreven’ (p. 13). Hermanowski laat het zilver weg:
‘wie ein Nagel in dem Kreuz festgenagelt’ (S. 12). Laat ons niet zeuren over het
verschil tussen een ‘vastgedreven spijker’ en een - vervelende - ‘vastgenagelde nagel’.
Belangrijker is, dat de weglating van ‘zilveren’ ertoe leidt, dat Hermanowski niet
meer kan vertalen dat men een ‘schot afvuurde op het zilver daarboven’ (p. 13). Het
‘zilver daarboven’ wordt een al te fraai-esthetisch noodlot dat de mensen hier beneden
bedreigt: Marinetti's visie op de ‘schoonheid van de oorlog’ nadert de confrontatie
met de menselijke misère. Bij Hermanowski wordt er alleen geschoten op ‘den Nagel
dort oben’ (S. 12).
Even later komt het ‘zilver’ van het vliegtuig terug in een onmiskenbaar als
confrontatie bedoelde context, in een miserabilistische beschrijving van een
vluchtelinge in een trein: ‘haar ogen standen zilverig in het besmeurde gezicht’ (p.
14). In deze zin vernietigt Michiels m.i. de droom van de ‘schoonheid van de oorlog’
zonder daaraan ook maar één woord theorie of pacifisme te verspillen. Wat kan
Hermanowski nog doen? ‘Ihre Augen standen hell in dem verschmutzten Gesicht’
(S. 13). Van een confrontatie door het woordgebruik kon hier na de eerste weglating
van ‘zilveren’ geen sprake meer zijn.
Hier staan we duidelijk ‘jenseits van de slordigheid’. Ik bedoel niet dat
Hermanowski de tekst opzettelijk saboteert, al is dat niet uitgesloten. Maar wel is
een dergelijk gebrek aan aanvoeling van de zuiver literaire vormgeving van Michiels
revelerend. Aangezien Hermanowski de tekst van Marinetti beter wil kennen dan
Michiels, verdient de verdachtmaking, dat hij misschien wel opzettelijk dergelijke
‘pointes’ elimineert, één minuut stilte.

De erotiek
Een gevoelig terrein - letterlijk en figuurlijk - vormt de erotische formuleringswereld.
Vooraf dient gezegd te worden dat er in de vertaling geen sprake is van een of andere
vorm van verdoezeling van het erotische. Dat Hermanowski ‘dij’ - een kernwoord
in de eerste passage van het boek -
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vertaalt met ‘Bein’, lijkt alleen maar verdacht, zolang je de alternatieven (‘Wade’ =
eerder ‘kuit’ dan ‘dij’, / ‘Schenkel’ of ‘Oberschenkel’, eerder culinaire dan erotische
termen) niet hebt bekeken. ‘Sie zeigt viel Bein’, citeerde een Duitse professor om
me te bewijzen dat ‘Bein’ wel degelijk even erotisch en courant is als het Nederlandse
‘dij’. Eerder dan de erotiek te verdoezelen verscherpt Hermanowski op een
onverwachte manier het erotische effect.
Het is Michiels met zijn ‘dij’ helemaal niet om een erotiserende werking te doen.
Misschien ware daarom ‘Schenkel’ wel aanvaardbaarder, aangezien ‘dij’ ook in het
Nederlands minder erotisch-courant is dan ‘been’. De vervormingen zijn van een
andere aard.
Michiels beschrijft zeer vaag en zeer afstandelijk een algemene copulatie in de
duistere, door dood en vuur bedreigde, trein. Hij spreekt over ‘geslachten’;
Hermanowski over ‘Geschlechtsteile’, wat een tikkeltje technischer klinkt. Michiels
zegt dat de geslachten ‘vrijgekomen’ (p. 12) zijn; voor Hermanowski is eerder het
visuele van belang: hij noemt ze ‘aufgedeckt’ (S. 11). Ze zijn eerder ‘zichtbaar’ dan
‘bevrijd’. Michiels spreekt van ‘mangeslachten en vrouwgeslachten’ (p. 12), een
objectiverende, afstandelijke formulering. Hermanowski rukt dit in een meer geniepige
sfeer: ‘bei Männern und Frauen’ (S. 11), waardoor die mannen en vrouwen veel
persoonlijker aanwezig zijn dan in de gedepersonaliseerde ‘geslachten’ van Michiels.
Soms wordt het gedepersonaliseerde geslacht bij Michiels tot symbool van de
gedepersonaliseerde mens: ‘zag geslachten als gezichten’ (p. 13). Hermanowski
ontkracht dit effect: ‘sah sie wie Gesichter’ (S. 11). Hoewel hij dus hetzelfde zegt
als Michiels (wat uit de context blijkt), vermijdt hij de associatie
‘geslachten-gezichten’.
Misschien het meest merkwaardige voorbeeld is de vertaling van de zinssnede
‘lippen die zoekend over mijn gezicht gaan’ (p. 12). Dit doelloze zoeken over het
gezicht heen wordt bij Hermanowski een zoeken-naar: ‘Lippen die mein Gesicht
suchen’ (S. 11). Achter de lippen en achter het gezicht voelt Hermanowski nog een
persoonlijke mens aan, terwijl ze voor Michiels onpersoonlijke, rupsachtige,
zelfstandige eenheden zijn die niet meer naar het individu verwijzen.
Op dezelfde manier wordt de vaststelling dat er in de trein ‘geen andere verwarming
was ontstoken dan de warmte die opsteeg uit hun lichamen’ (p. 11) omgezet als: ‘in
dem es keine Wärme gab als die Wärme die von Körpern aufstieg’ (S. 10). Ziet
Michiels de dierlijk-menselijke warmte als even neutraal en onverschillig als die van
een centrale verwarming, voor Hermanowski blijft ze specifiek anders.
Een half-erotisch voorbeeld. Michiels schrijft dat ‘naast hem ook het lichaam zich
reeds opnieuw begon te spannen’ (p. 9-10); Hermanowski:
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‘und sich der Körper neben ihm wieder zu spannen begann’ (S. 9). Het ‘lichaam
naast hem’ is nog een persoon; ‘naast hem het lichaam’ is meer plaatsaanduiding
dan omschrijving van een persoon.
Een niet-erotisch voorbeeld: ‘met hier en daar het glimmen van een oog’ (p. 9)
wordt ‘nur hier und da ein Auge’ (S. 9). Het glimmen is voor Michiels belangrijker,
het oog zelf (eigendom van een mens) boeit Hermanowski. Een zakelijk voorbeeld.
Michiels vertelt hoe ‘voeten ploften onder het coupéraam’ (p. 9). Hij heeft het gehoord.
Hermanowski accepteert deze puur auditieve indruk niet, maar interpreteert hem:
‘und Füsze schritten unter dem Abteilfenster’ (S. 8).
Michiels neemt zeer concreet, maar daardoor juist interpretatieloos waar:
‘geslachten’, ‘het glimmen van een oog’, het ‘ploffen van voeten’. Hermanowski
maakt dit alles concreter, maar vernietigt daardoor het interpretatieloos waarnemen.
De aan alles verzakende onzekerheid van Michiels wordt door hem geïnterpreteerd,
minder onzeker, minder aan alle zekerheden verzakend. Binnen dit kort bestek kan
ik alleen concluderen dat de analyse van enkele bladzijden uit Orchis Militaris - en
er zijn nog tientallen andere voorbeelden hieruit te citeren - bevestigt, wat in het
begin van dit artikel werd gesteld. Het totale nihil, de onbegrijpelijke chaos van
waaruit Michiels oorlogsindrukken weergeeft, wordt door Hermanowski - voor zover
dat mogelijk is in een vrij woordelijke vertaling - gerelativeerd. Wanneer Michiels
schrijft dat ‘zelfs van de nacht daarbuiten niets meer doordrong tot de nacht
hierbinnen’ (p. 10), dan ziet Hermanowski niet dat ‘de nacht daarbuiten’ en ‘de nacht
hierbinnen’ absolute gegevens zijn, axioma's waaraan Michiels niet kan twijfelen.
Daarom schrijft hij niet dat een of ander ‘iets’ van die ‘nacht daarbuiten’ nog
binnendringt; hij doet alsof de aanduiding ‘de nacht daarbuiten’ een bijzonder gegeven
is: ‘dasz die Nacht dort drauszen nicht mehr durchdrang zu der Nacht hier drinnen’
(S. 10). Wat voor het nihilisme van Michiels slechts een ‘ietsje’ van de algemene
nacht is, wordt voor Hermanowski ‘de’ nacht zelf. Het nihilisme van Michiels wordt
m.a.w. ingepast in de personalistische visie van Hermanowski.
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Fellini-Roma
Jacques De Visscher
Uit een eerste confrontatie met Fellini's Roma houdt de toeschouwer slechts een
chaos van beelden en klanken over, waarmee hij moeilijk weg weet. De reacties
drukken dan ook meestal ontgoocheling uit. Wat men te zien heeft gekregen, weet
men niet zinvol te structureren en vele beelden en beeldassociaties laten een wrange
smaak na. Fellini overdrijft of verveelt, zegt men, hij heeft niets meer te verteilen en
valt met zijn wansmakelijkheden in herhaling. Of de beoordeling vervalt in net
psychologistische: de gecomplexeerde, vooringenomen Fellini! Een verwijt dat tegen
Fellini vaak al op voorhand wordt gemaakt en dat hij in Roma zelf heeft geïntegreerd.
Hij laat zien hoe tijdens de opnamen studenten hem komen vragen of hij de intentie
heeft een objectief beeld van Rome te geven en of zijn visie ‘met de eeuwige
onoplosbare dramatische problemen van de hedendaagse samenleving in verband
zal staan’. ‘We denken natuurlijk niet alleen aan de onderwijsproblemen, maar ook
aan de wereld van de arbeid bijvoorbeeld met de problemen van de fabrieken, de
bidonvilles. We willen geen matriarchaal Rome, met altijd dezelfde clichés; Rome
is niet alleen dat; met dat Rome hebben we niets te maken. Uiteindelijk moet de
revolutionaire functie van de arbeidersklasse en van het stedelijk sub-proletariaat
worden beklemtoond’. Fellini glimlacht de studenten wat onwennig toe, zegt dat hij
hen begrijpt en antwoordt: ‘ik vind dat je moet doen wat je voelt’.

Autobiografie en tijdsdocument
Een chaos van beelden en klanken. Maar je merkt natuurlijk dat er herinneringen
opgerakeld worden: situaties en anekdoten die op een of andere manier de
levenstijdperken van een man uitmaken. Daarenboven merk je dat alle situaties,
gebeurtenissen en wegen naar Rome leiden: de geschiedenisles in het begin van de
film, de trein die in het stationnetje van Rimini uitblaast, de film in de
gemeentebioscoop, de toneelopvoering van de moord op Julius Caesar, de vele antieke
en renaissancistische gebouwen, de pauselijke zegen door de radio, de romeinse
trattoria's, de opkomst van Musso-
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lini, het Barafonda-theater, enz.. Kortom, een auto-biografische film over Fellini's
ambigue verhouding tot Rome. De auto-biografie is reeds lang een volwaardig literair
genre. Waarom zou een cineast niet hetzelfde patroon in een film kunnen gebruiken?
Maar Roma is geenszins een literaire film, verre vandaar. Slechts in heel beperkte
mate wordt van het gesproken woord gebruik gemaakt en de taal is niet gemaniëreerd
zoals dat in de scenaristenfilms van bijvoorbeeld Alain Resnais het geval is. Het
woord heeft in Roma een impressionistische functie: het hoort bij wat we zien: mensen
in hun dagelijkse bezigheden, en dat overvloedige praten van die romeinse bezige
mensen maakt deel uit van het beeld, van de wereld die wordt geëvoceerd. Woord
(en klank) zijn niet literair, maar filmisch.
Een auto-biografie hoeft niet chronologisch te verlopen; de cineast heeft zich
allerlei sprongen in de tijd gepermitteerd, zoals wij dat ook doen als we herinneringen
oprakelen. Toch zijn de tijdssprongen in Roma niet zo willekeurig: ze zijn
gestructureerd. Zo zien we bijvoorbeeld de twintigjarige Fellini in het romeinse
‘stazione termini’ aankomen nadat we de tienjarige Federico dromend naar de uit
Rimini naar Rome vertrekkende trein hebben zien kijken. Of de prachtig in beeld
gezette boertige geschiedenis in het Barafonda-theater volgt op het ogenblik dat de
camera-operateur in het park van de Villa Borghese de koepel van het theater in het
oog heeft gekregen. Dit roept bij Fellini herinneringen op waarvan de beelden
geanticipeerd worden door enkele mijmeringen: ‘Het kleine Barafonda-theater!...
Het Staat dicht bij de spoorweg. Daar zou ik zo graag mijn camera op richten!... Dit
zou ik willen verteilen: het kleine Barafonda-theater... zoals het dertig jaar geleden
was... in het begin van de oorlog... het schouwspel en zijn publiek’.
Maar Roma geeft niet alleen Fellini's persoonlijke herinneringen te zien; ondanks
de allusie is het geen simpel ‘à la recherche du temps perdu’. Wat Simone de Beauvoir
in haar jongste boek, Tout compte fait, over het interessante van een biografie of
autobiografie schrijft - ‘je suis renvoyeée à travers un cas singulier à la totalité du
monde’ - kunnen we ook op Fellini's filmische auto-biografie toepassen. Niet hijzelf
Staat uiteindelijk in het centrum van de belangstelling; het is de - weliswaar door
hem - opgeroepen wereld die ons wordt toegespeeld: de ontwikkeling van Rome op
politiek, cultured, godsdienstig en maatschappelijk vlak.
Er is de politieke dreiging van de jaren dertig, die op de achtergrond of onderhuids
of soms heel kort direct aanwezig is. Als de jonge Fellini vanuit het Noorden in Rome
in de via Albalonga bij de familie Palletta aankomt, vraagt hem een vrouw of er
oorlog komt en enkele ogenblikken later imiteert een man die van het toilet komt en
wondergoed op Mussolini lijkt, een toespraak van de Duce. Mensen die aangestoken
zijn door het fascisme,
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maken deel uit van het stadsbeeld. Hetzelfde geldt voor het liefdeleven: we krijgen
weinig te zien van Fellini's erotische avonturen (over Fellini zelf leren we trouwens
niets; het is immers voor het begrijpen van een kunstwerk helemaal niet relevant iets
over de kunstenaar zelf te weten), wel een en ander van de sociaal-seksuele situatie
op het einde van de jaren dertig en dit vanuit een confrontatie met de hippies op de
Piazza di Spagna vandaag. De twee tragi-komische bordeeltaferelen worden ingeleid
door een gigantisch panoramisch overzicht over de trappen waarop de hippies liggen.
Fellini's eigen commentaar: ‘Voor deze jonge ontgoochelden vormt het bedrijven
van de lief de geen probleem: ze doen het of doen het niet, maar dit is voor hen geen
dilemma zoals het in onze tijd was, toen we als het ware naar de bordelen gedreven
werden’.
Ook de huidige stadsproblemen komen aan bod. De aaneenschakeling van
incidenten op de natte avondlijke ringlaan is door zijn contrastrijke evocatiekracht
onvergetelijk: de auto-accidenten, de doodgereden kalveren, de prostituees langs de
weg, de burgers in de dure wagens, het losgebroken witte paard, de contesterende
Studenten die de bourgeoisie en het patronaat nog slechts enkele maanden gunnen
en tenslotte de eindeloze verkeersopstopping aan 't Colosseum. Niet minder pregnant
is de tócht door de metroholen, met de terloopse verwijzing naar de
boekdelen-sprekende bureaucratie, de ongemakken voor de kleine lui en de
verpestende lucht, die uitmondt in de vluchtige oase van rust, opgeroepen door de
tweeduizend jaar oude romeinse villa; vluchtig, omdat de sprookjesachtige fresco's
in een minimum van tijd door de bedorven lucht verdwijnen.

Meer dan tijdsdocument of autobiografie
En toch is Roma, zoals elk kunstwerk, nog iets anders dan een op een gesofistikeerde
manier gemonteerd tijdsdocument of een grillig auto-biografisch getuigenis. De film
heeft ook of vooral een autonoom bestaan; de sociale, historische en culturele
referenties zijn slechts formele voorwendsels om een eigen wereld gestalte te geven.
Ze zijn slechts zinvol binnen de logica, de ‘einmalige’ syntaxis van de film zelf.
Het is de eigenschap van een kunstwerk dat het een in zichzelf gesloten autonomic
bezit: ‘L'objet représenté par l'art ne renvoie à rien d'extérieur: il n'est pas dans un
monde, il constitue un monde, et ce monde lui est intérieur’1. Roma is dus geen
documentaristisch werk, geen document met informatie over een concrete gebeurtenis
in de wereld en staat dus ook niet in functie van die buitenwereld. In een kunstwerk
zijn teken (artistieke

1

M. Dufrenne, Phénoménologie de l'expérience esthétique, 1967, p. 449.
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vorm) en werkelijkheid één. Te ‘begrijpen’ is het slechts als het begrip gedragen
wordt door de golven van de logica van de typische compositie van het werk zelf.
Natuurlijk speien ook representaties en evocaties daarin een rol. Om een eigen wereld
te scheppen maakt Fellini immers gebruik van allerlei, en merkwaardig genoeg de
meest alledaagse, configuraties uit de ons omringende wereld, uit de onirische wereld
van de dromen en van de kunst- en cultuurgeschiedenis. Maar de begrijpende
interpretatie (de liefdevolle benadering, zou Susan Sontag zeggen) moet geleid
worden door de logica van de nieuwe context of structuur waarin de ontleende
figuraties hun symbolische significantie krijgen. Met Symbolen bedoelen we geenszins
toevallig geassocieerde tekens, maar wel niet-willekeurige tautogorische
(zelfgenoegzame) vormen die, zoals Mircea Eliade zegt, onvertaalbaar zijn, een
meervoudige interpretatie toelaten en een waarde hebben voor de menselijke existentie
(ze zijn zin-gevend). Zinvolle symbolische figuraties worden tekens slechts door de
functie van de totaalstructuur waarvan ze deel uitmaken. De logica van het verhaal
geeft betekenis aan de vormen, en deze worden daardoor symbolische vormen.
De door Fellini geëvoceerde werkelijkheid is niet het bestaande historische Rome,
maar Fellini's Roma. De cinematografisch getoonde gebeurtenissen en geschiedenissen
zijn/waren geen bestaande histories, maar zijn even ‘tijdeloos’ als Dantes Divina
Comedia of Jeroen Bosch' Tuin der lusten. Het verhalende gebeuren in deze film is
én voorbij én nog aanwezig. Roma is tegelijk historisch én tijdeloos. Wat de Leuvense
filosoof A. Vergote onlangs over de tijdeloosheid van de mythe schreef, is ook hier
van toepassing. De tijdeloosheid van Roma ‘betekent echter niet dat de verwijzing
naar de tijd ontbreekt, maar wel de bepaaldheid door en binnen de tijd. En de
historiciteit moet begrepen worden als het zich doen gelden van een enig gebeuren:
wat “geschied” is, Staat buiten de tijd van de geschiedenis, maar behoort tot wat in
de geschiedenis geschiedt’2.
Als Roma geen impressionistisch tijdsdocument is, maar in zijn typische eenmalige
structuur en zijn eigen-aardige configuraties toch be-tekenend is, moeten we dus niet
vragen: ’waarover gaat deze film?’, maar: ‘wat vertelt en wat be-tekent hij?’

Dood en overschrijding
De eerste beeldinstelling zet ons reeds op weg: een desolaat avondlijk winterlandschap
waarin enkele donkere gestalten passeren; een van de figuren draagt een zeis. De
weg leidt naar Rome. Maar onmiddellijk daarna krijgen

2

A. Vergote, De mythe als manifestatie, in Tijdschrift voor Filosofie, juni 1972.
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we een beeld dat met die eerste instelling verrassend contrasteert: in het zonlicht een
groep schoolkinderen onder leiding van een groteske geschiedenisleraar de Rubico
overstekend terwijl ze ‘Alea jacta est!’ en ‘A Roma!’ schreeuwen. Contrasten en
tegenstellingen zijn niet zomaar een stijlvorm maar, zoals in elk symbolisch verhaal,
hebben ze hier een duidelijke zin: de tegenstelling dood - overschrijding. Het eerste
geciteerde beeld is weinig dubbelzinnig - alhoewel ik geen enkele filmrecensie heb
gelezen waarin dat doodssymbool en zijn betekenis voor de hele film werd opgemerkt
- en enorm relevant: de dood op weg naar Rome. Maar de dood niet alleen: de
overschrijding van de Rubico door Caesar was een historische stap (in de film een
symbolische) naar de vorming van een levenskrachtig Imperium. Zo ondubbelzinnig
is de tweede scène van de film nu ook weer niet: de geschiedenisles die we te zien
krijgen, is een karikatuur en draagt de steriliteit en de decadentie in zich. Dit laatste
geldt trouwens voor alle levens- of Zijnssymbolen in de film. Als de jonge Fellini
in Rome aankomt en zijn intrek neemt bij de familie Palletta, maakt hij kennis met
een enorme woning, die gonst als een bijenkorf. Het centrum ervan is de slaapkamer
van de ‘magna mater’, die hem erop opmerkzaam maakt dat hij in een heilige woning
is gekomen, die hij niet mag profaneren. Maar deze tempel van affectieve levenskracht
is steriel en verstikkend en draagt de ondergang in zich: de vrouw die vanop haar
bed het huis bestuurt, is geen ‘alma mater’: ze lijdt aan een ontsteking van de
eierstokken en haar reeds oudere zoon, die als een door het leven geslagen hond (hij
is geveld door een zonnesteek) bij haar kruipt, vertoont alle kenmerken van psychische
onvolwassenheid. Dezelfde tegenstelling merken we ook in het dynamische Rome
van vandaag (het vandaag van de film): de weg naar het centrum is bezaaid met dood
en vernieling, maar toch is het leven niet afwezig. De traditionele doodsallegorie,
het witte paard, is hier een flits van vitaliteit: de dood wordt opnieuw overschreden.
Wordt de sequentie op de ringlaan, die bijna als een nachtmerrie blijft nagonzen,
niet onmiddellijk gevolgd door de bijna idyllische tuinen van de Villa Borghese?
Maar opnieuw wordt dit rustige groen, deze oase, verstoord door kwetterende
Amerikaanse vrouwen op foto-safari. Ook het Rome van de decadente dertiger jaren
lijkt sociaal, moreel en spiritueel verlaten, maar nooit ontbreekt het vuur in de straten:
de geest blijft smeulend aanwezig.
En dan Fellini's ‘nederdaling ter helle’, in de eigen onderwereld, in het eigen
onbewuste, zouden psychoanalysten zeggen. De afdaling in de historische lagen van
Rome door technische monsters die een metro graven, geeft aanleiding tot een
pijnlijk-korte herinnering aan de ongerepte gaafheid van een verfijnd en rijk
cultuurverleden: de tweeduizend jaar oude villa ver-
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schijnt magisch-kort voor de ogen van de onderzoekers, maar verdwijnt al even vlug
door hun aanwezigheid. Ten koste en op de rug van dit verleden wordt de toekomst
opgebouwd: de dood is cum het leven contingent en elke dood wordt overschreden.
In de oude villa is het begeleidende meisje de enige persoon die het wondermooie
in deze oase heeft willen redden, weer tevergeefs echter.
In deze totaal-betekenis krijgt elke instelling, elke scene, elke sequentie haar eigen
plaats: de show in het Barafonda-theater; de nood aan bordelen, die ondanks hun
decadentie als het ware meer vitaliteit vertonen dan de seksuele vrijheden van de op
straat liggende ontgoochelde hippies; de demonstratie van pracht en praal tijdens het
monument van anti-religiositeit: het kerkelijke mode-defilé, waar een mannequin-paus
als een herrezen Pius XII aanbeden wordt.
De voorlaatste sequentie gaat uit van de Festa de Noantri (het varkensfeest). We
zien allerlei straattaferelen waarin de levensambiguïteit niet ontbreekt: de feestelijke
sfeer van de trattoria's wordt verstoord door een brutale politiecharge tegen zingende
onschuldige hippies, wat door sommigen wordt toegejuicht, en tijdens een
kermisboxmatch wordt de overwinnaar door een Amerikaanse touriste met de kreten
‘Kill him!... Kill him!’ aangemoedigd. Als het varkensfeest is uitgevierd, wordt de
slapende stad in een zee van stifte gedompeld. Zoals zo vaak in Roma wordt deze
rust brutaal doorbroken. Nu door een agressief-lawaaierige troep ‘Hell's angels’, die
op hun vlugge motoren van over de Garibaldi-brug langs de Tiber naar 't centrum
van de stad rijden. Vandaar omcirkelen ze een hele reeks renaissancistische en
modernere gebouwen en monumenten tot ze de meer antieke architectuur bereiken:
de Janustriomfboog, de Vesta-tempel; ze komen in de omgeving van het Forum, de
tempel van Saturnus, de triomfboog van Septimius Severus. Ze rijden voorbij het
Colosseum, gaan onder de Porla Ardeatina door en over de lange
Cristoforo-Colombolaan verwijderen ze zich van Rome’ als het ware de geschiedenis
terug. Hiermee wordt de film afgesloten.
Begin- en eindpunt van Roma haken zo op elkaar in. Het filmgebeuren wordt
ingezet door de dood die naar Rome (= symbool van de eeuwige levensbron, van het
ontstaan van de Westerse cultuur, van het absolute op artistiek en spiritueel vlak, of
van het Zijn... ik laat het aan een ieders persoonlijke interpretatie over) trekt, als het
ware aan Rome inherent is; en het wordt afgesloten met de dood die uit Rome
(wellicht voorlopig) wegtrekt. De twee verschillende doodssymbolen zijn ambigu:
het figuurtje met de zeis is een vrouw en de ‘Hell's angels’ op het einde van de film
hebben vrouwen op hun motoren eegenomen. Net zoals in alle mythen en symbolen
is het vrouwelijke ook hier een teken van vruchtbaarheid en levenskracht. Hoe
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decadent de vruchtbaarheid soms ook is, ze blijkt in staat te zijn de dood te
overschrijden. Dat schijnt de zijnsboodschap van Roma te zijn. Binnen deze twee
uiterste beelden van de film wordt het hele hierboven vermelde gebeuren heel logisch
opgebouwd en wordt de film zinvol te begrijpen en te verstaan. Roma toont een
kringloop die open blijft, niet gesloten wordt.
De in de film getoonde werkelijkheid wordt in de film ook ervaren door het
hoofdpersonage Fellini en dit op drie verschillende wijzen, die me voor de
levenstijdperken van de mens niet minder symbolisch lijken. Als kleine jongen leert
Fellini het door hem bewonderde Rome door een geschiedenisverhaaltje kennen:
zijn benadering van het onbekende, dat een magische aantrekkingskracht op hem
uitoefent, is verhalend-imaginair; als adolescent benadert hij het fascinerende Rome
langs het zintuiglijke en het sensuele: het zinvolle wordt in de kunst (het theater) en
in het erotische gezocht, elementen die in Roma dan ook een enorme rol spelen;
tenslotte benadert de ouder wordende Fellini zijn fascinerend en verschrikkelijk
Rome door middel van technische apparatuur: de filmcamera. Hierdoor krijgt Roma
nog een dimensie meer: de film toont ons niet alleen de ambiguïteit van het leven,
contingent door een te overschrijden dood, maar eveneens de ambiguïteit van de
menselijke benadering van wat hij als heilig ervaart. Nooit participeert het
hoofdpersonage volledig aan het gebeuren in de film, hij is meestal toeschouwer, op
de grens zelfs van de scepsis.
Roma is niet alleen mooi of een formidabel kijkspel, het vertelt niet alleen iets, het
doét ons iets. Heeft Roma een typische syntaxis, eigen aan haar esthetische vorm,
een typische semantiek, eigen aan de door de esthetische vorm gedragen inhoud, het
heeft ook een typische praxis, een heel eigen uitwerking op de toeschouwer. Dat
heeft het kunstwerk met de levensmythe gemeen. In zijn reeds geciteerd artikel
schrijft. A. Vergote dat de mythe betekent: ‘zij biedt tekenen aan, woorden die zo
één zijn met de dingen dat ze vooreerst zichzelf betekenen en daarom ook de huidige
werkelijkheid kunnen betekenen, haar vervullen met betekenis, haar maken tot
werkelijkheid waarin de betekenis werkzaam is’. Men wordt door Roma niet alleen
esthetisch ontroerd, maar getroffen en veranderd; tot denken aangespoord. ‘Le
symbole donne à penser’, zegt Paul Ricoeur. In de esthetische vormelijkheid en de
symboliseringen van leven en dood wordt in Roma iets van het Zijn geopenbaard,
sticht dit werk Waarheid: de fundamentele ambiguïteit van het zinvolle. Als kunstwerk
schept Roma in ons een ‘élan vital’ om zinvol te spreken en te denken over die
werkelijkheid van het zinvolle, maar met het ‘spreken’ en ‘denken over’ verlaten we
de sfeer van de esthetische en symbolische beschouwing en betreden het domein van
de filosofie. Een filmbespreking moet hier dan ook een einde nemen.
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Op zoek naar verloren ruimten
Eric De Kuyper
De negentiende eeuw is de eeuw van de piramidale indeling en de paternalistische
structuur. Het is de eeuw van de hiërarchie, van de klassen (en de klassenstrijd). Van
de indeling in ‘vrouwen’ en ‘mannen’; in ‘moeders’ of ‘echtgenoten’ en ‘femmes
du mondes’. Of ‘demi-mondaines’ en ‘prostituees’. Vrouwen die in geen van die
categorieën passen, zijn ofwel ‘zusters’, ofwel ‘ouwe vrijsters’ of ‘suffragettes’.
Het is ook de eeuw van de ‘arbeider’ en de ‘zakenman’. Van de Kerk en de Politiek.
Het is de eeuw van de karikatuur van een (de) maatschappij.
De negentiende eeuw is ook de eeuw van de ‘alcôve’, het ‘boudoir’, de ‘paravent’,
de ‘entresol’, de ‘bel-étage’; van de ‘persiennes’, de ‘tabatières’, de ‘mansardes’;
van het ‘escalier d'apparat’ en ‘l'escalier de service’. ‘Het’ gebeurt ofwel in de
‘cuisine-cave’ (in het Nederlands noemt men dat nog steeds het ‘souterrain’ als ik
me niet vergis) ofwel in wat met de vage term ‘les combles’ wordt aangeduid. Dat
wil zeggen dat het zich afspeelt of onder of boven de begane grond. De hoofdingang
- ‘l'entrée principale’ - is alleen belangrijk voor het officiële handelen; de belangrijke
ingangen van het leven zijn ‘l'entrée des artistes’ en ‘l'entrée de service’. Het
gerechtshof, de tempel van het officiële handelen, heet dan ook ‘Le Palais’. ‘Je vais
au Palais’. Maar de belangrijke beslissingen worden genomen in ‘le bordel’. De
negentiende eeuw is de eeuw van de afzondering, van de afzondering door
classificatie. Van het opbergen en het verbergen. Niets van wat belangrijk is, gebeurt
in het openbaar; alles wat in het openbaar gebeurt, is parade, formalisme, façade. La
vie publique - la vie privée. Het is de eeuw waarin het deel tentoon wordt gesteld in
vol ornaat, om het geheel beter te kunnen verbergen. Men leeft teruggetrokken in de
provincie: op de achtergrond, in de coulissen (vandaar de uitdrukking ‘se retirer en
province’). Of men doet het tegendeel: men treedt voor het voetlicht (en dan zegt
men ‘monter à Paris’, zoals men zegt ‘monter en scène’, optreden). De uitdrukking
‘vivre à Paris’ krijgt dan ook een heel aparte betekenis, ze betekent veel meer dan
gewoonweg ‘in de hoofdstad wonen’.
Het is de eeuw van het langzaam sterven achter zware gordijnen, eventjes
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geopend om het leven te bespieden. De eeuw van het bestaan dat geleid wordt in
stilte en verstomming. Van het hele gezin als stille getuige van het bestaan van de
Vader, de Echtgenoot, de Zakenman. Van de officiële echtgenote als verveeld
bedornaat; van de maîtresse die achter de schermen de hoofdrol speelt en daaraan
ten onder gaat. Dubbele bodems; dubbele moraal.
Veiligheid ook van de dubbele bodem en de dubbele moraal, van het dubbele
leven, dat open en dicht is, gelijktijdig. Gescheiden en samenvloeiend. Afgezonderd
en samengevoegd. Versnipperd over vele maskers, als het spel van het fatsoen,
vertolkt door de hypocrisie. Het lijden onder de vele scheuringen en barsten; de troost
van deze zeer eigenaardige, bijna georganiseerde overzichtelijkheid van het
veelvuldige.
La Maison Tellier, het beruchte bordeel uit het rustige Normandische provinciestadje
uit de novelle van Guy de Maupassant, zie je in Le Plaisir, de film van Max Ophuls1,
altijd van buitenuit. De camera dringt nooit de verschillende kamers binnen; die
worden voor de toeschouwer alleen van buiten af zichtbaar, door de vensteropeningen.
De façade is en blijft heel de tijd aanwezig; door de vensteropeningen zie je wat er
gebeurt, binnen, achter de façade. Het ‘binnen’ lees je af van de ‘buitenkant’. Je ziet
de klanten binnenen buitengaan. Je ziet door de ramen de activiteiten van de
benedenverdieping, afgestemd op de populaire smaak van de matrozen. Deze afdeling
wordt geleid door ‘Louise, surnommée Cocote’, en ‘Flora, dite Balançoire, parce
qu'elle boitait un peu’ (functie van de bijnaam als dubbele naam!). De meer
geraffineerde doening op de verdiepingen wordt opgeluisterd door Fernande,
Raphaële, en Rosa la Rose, onder de kundige leiding van Madame. Deze activiteiten
zijn moeilijker te volgen, omdat ze nogal eens door elkaar heen lopen, vervlochten
worden, verspringen en verglijden van de ene kamer in de andere.
De vinnige camera van Ophuls volgt dit allemaal, vanop afstand: loopt van de
ingangsdeur, langs de voorgevel, over de ramen (met ‘persiennes’ en ‘volets’), van
de eerste verdieping naar het appartement van Madame. En via een trapje, een
gangetje, nog een trapje, een overloopje, een trapje af, een balkonnetje, en een
tussenverdieping naar de ‘dépendance’. (Elk ‘mai-

1

Le Plaisir. Franse film (1952) van Max Ophuls; naar drie novellen van Guy de Maupassant:
Le Masque, La Maison Tellier, Le Modèle; geadapteerd door Jacques Natanson en Max
Ophuls; decors: Jacques d'Eaubonne en Jacques Guth; foto: Christian Matras en Philippe
Agostini; muziek: Joe Hajos en Maurice Yvain (op thema's van Offenbach); met 1) Claude
Dauphin, Jean Galland, Gaby Morlay; 2) Madeleine Renaud, Danielle Darrieux, Ginette
Leclerc, Paulette Dubost, Jean Gabin; 3) Daniel Gelin, Simone Simon, Jean Servais.
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son principale’ heeft een ‘dépendance’ in een andere straat en een bijhuis in de
provincie, ‘la succursale’).
La ‘Maison’ is gebouwd als een reeks afzonderlijke kleine huisjes, in elkaar
geschoven, geduwd, geperst. De woning-bouwdoos. Prachtige anarchie van het
Franse bouwen uit de negentiende eeuw, vol verrassingen, vol ruimte-verschuivingen;
als na een aardbeving: de kloven en gapingen worden overbrugd met nieuwe
gebouwen. Dit huis, dit decor is de boeiende architectonische landkaart die door de
camera van Ophuls afgetast wordt. (Bij Ophuls mag je van de camera spreken als
van handen: ze strelen, betasten, bevoelen, tasten het decor af).
Het leven - d.i. de film! - speelt zich af achter de ramen: half zichtbaar, half
verborgen (een bordeel is in het Frans een ‘maison close’). Beschermd, maar toch
kwetsbaar. ‘Par la fenêtre entr'ouverte je vis...’, zo beginnen veel hoofdstukken uit
negentiende eeuwse Franse romans. En bij Proust is er in Du côté de chez Swann
een heel hoofdstuk, waarin de verteller een venster bespiedt: ‘C'était par un temps
très chaud; (...) je m'étais étendu à l'ombre et endormi dans les buissons du talus qui
domine la maison (...). Il faisait presque nuit quand je m'éveillai, je voulus me lever,
mais je vis Melle Vinteuil (...). La fenêtre était entr'ouverte, la lampe était allumée,
je voyais tous ses mouvements sans qu'elle me vît (...)’.
We zijn toeschouwers, voyeurs. Zoals de zwarte mannen van Degas, die van achter
de schermen naar de danseresjes van de Opéra loeren. Het kijken - bespieden, loeren
- maakt deel uit van ‘le spectacle’.
Elk venstertje, met wat geraniums en muurbloemen en een traliewerkje ervoor,
met links en rechts ‘les volets’, is een scèneopening van het toneel. De scène in het
theater van de façade. De façade van het leven, half geopend, half gesloten.
Ophuls is gek op theater. Theater is voor hem in de eerste plaats decor, scherm,
afscherming, maskerade en masker. De architectuur speelt hierin een belangrijke rol,
even belangrijk bijna als het gelaat, en er soms ook moeilijk van te onderscheiden.
Wanneer bijvoorbeeld het masker de miseen-scène is van de persoon.
De eerste sketch uit Le Plaisir (gebaseerd op Le Masqué van Guy de Maupassant)
is een variatie op het thema van het masker, en als verlengde daarvan de paravent.
Een man, geobsedeerd door de dans, komt elke avond zijn roes uitdansen in ‘Le
Palais de la Danse’. Hij is stokoud, maar blijft, avond na avond, wild de cancan
dansen. Hij ziet er erg jong uit van gelaat, maar aan z'n stramme bewegingen zie je
dat hij niet meer jong is. In feite draagt hij een ‘jong masker’ over z'n gerimpeld
gelaat. Masker dat afgetrokken
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wordt nadat hij midden in een cancan in elkaar gestort is op de dansvloer. Dit gebeuren
wordt gevat in en door een voortdurend bewegende camera, die van links naar rechts,
van rechts naar links, in hijgende bewegingen de dansende menigte omarmt. En ook:
trappen op en af. En weer glijdende en rijdende bewegingen over de dansende
menigte. En plotseling een opschrikken, een opjagen van bourgeois die zich achter
een paravent hadden verscholen. Eén wervelende beweging, als een
duizelingwekkende blik in een spiegelkabinet.
De Franse natuur in de negentiende eeuw - maar ook nu nog - moet vooral lief zijn.
Gezellig, intiem, warm. Een ‘sous-bois’. Frankrijk bezit grootse en indrukwekkende
landschappen, woeste en romantische brokken natuurschoon, maar dat zijn
taboegebieden voor de Franse mythologie. De Franse natuur is door en door landelijk.
De natuur wordt altijd gezien in verband met Parijs; is dus anti-Parijs, anti-steeds.
Maar de referentie met de stad blijft altijd bestaan, zoals in het begrip ‘les faubourgs’,
waar de buiten in de stad overgaat, en deze overgang kan eindeloos zijn. Het
negentiende-eeuwse Parijs bestaat eigenlijk uit één aaneenschakeling van faubourgs
die min of meer stad geworden zijn, zoals Saint-Germain-des-Prés, Montmartre,
Montparnasse en andere. Naast dit moeilijk vast te leggen begrip heb je nog een
ander, resoluut niet-Parijs. Dat is ‘la Province’.
De natuur moet bevattelijk blijven: getekend en gekleurd (ingekleurd zou je kunnen
zeggen). Kleine huisjes, een pleintje, een kerkje, een mairie, en een ‘petit café’: alles
altijd voorafgegaan van ‘petit’. Bloemetjes overal. Af en toe een bosje; maar nooit
een woud. Ook geen zee; maar ‘le petit port de pêche’! Geen bergen, maar heuveltjes.
Geen stromen, maar vijvertjes en beekjes, en ‘la Seine sinueuse’. Lief en zoet.
(De toerisme-industrie uit de twintigste eeuw heeft daar in Frankrijk minder
wijzigingen in gebracht dan men op het eerste gezicht zou denken. De grootste en
indrukwekkendste landschappen dienen benaderd te worden met de guide Michelin
in de hand. Avontuur, exploratie en romantiek van het exotische zijn geen Franse
kenmerken; wel burgerlijkheid en banaliteit. Zelfs de succesrijke Club méditerranée,
die haar publiciteitscampagnes helemaal afstemt op het exotische, met Tahiti als
voorbeeldig symbool, presenteert het exotische nog altijd op een gemoedelijke,
geruststellende manier. Niet per toeval noemen de clubleden zich ‘gentils membres’!
Ook het onbereikbare, in dit geval het exotische, dient voor de Fransman altijd zo
geformuleerd te worden, dat het bevattelijk is).
Guy de Maupassant, La Maison Tellier: ‘Parfois durant la semaine, elle partait en
voiture de louage avec une fraction de sa troupe; et l'on allait
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folâtrer sur l'herbe au bord de la petite rivière qui coule dans les fonds de Valmont.
C'etaient alors des parties de pensionnaires échappées, des courses folles, des jeux
enfantins, toute une joie de recluses grisées par le grand air. On mangeait de la
charcuterie sur le gazon en buvant du cidre, et l'on rentrait à la nuit tombante avec
une fatigue délicieuse, un attendrissement doux (...)’.
Van deze zachte landelijkheid bestaan twee versies. Een Zuiderse en een van het
Noorden. De Zuiderse is geheel en al te vinden in de mythe van La Provence. De
films van Marcel Pagnol (Marius, Cesar, Fanny, La Femme du Boulanger, enz.) en
enkele van Jean Renoir beelden die mythe uit. Maar zij behoort slechts marginaal
tot de Franse landelijkheid: de zon maakt de schaduwen te hard, tragiek en dramatiek
broeien. Vandaar dat La Provence in de Franse mythologie zo'n plaats apart heeft
bewaard: zij is reeds het vreemde. Zij maakt een beetje angstig en onrustig. Daarom
wordt ze zo vaak in het belachelijke getrokken. Op die manier wordt ze ongevaarlijk
gemaakt.
De andere versie van de landelijkheid is de natuur gezien door de ogen van de
stadsmens. Maar de stadsmens zelf heeft nog veel van de landelijkheid (cfr. ‘les
faubourgs’ in Parijs; ‘le café’ als kleine dorpskern in de grote stad). Hij droomt van
landschappen met grote korenvelden. Het is de nostalgie van de zomer en van de tijd
toen het land nog mogelijk was, nog bestond. Want de negentiende eeuw zit helemaal
vol van die nostalgie, die zich uit in instellingen zoals ‘la guingette’, ‘la partie de
campagne’, ‘la flânerie’ et ‘la promenade du dimanche’. Het impressionisme in de
schilderkunst is dan ook geen toeval, maar een gelukkige samenloop van verschillende
toevalsmomenten. Verschillende bekommernissen komen er tot uiting die de
aanvulling zijn van de bekommernissen van de academische schilderkunst uit diezelfde
tijd.
Guy de Maupassant, La Maison Tellier: ‘Des deux côtés de la route la campagne
verte se déroulait. Les colzas en fleur mettaient de place en place une grande nappe
jaune ondulante d'où s'élevait une saine et puissante odeur pénétrante et douce, portée
très loin par le vent. (...) Et au milieu de ces plaines colorées ainsi par les fleurs de
la terre, la carriole, qui paraissait porter elle-même un bouquet de fleurs aux teintes
plus ardentes, passait au trot du cheval blanc, disparaissait derrière les grands arbres
d'une ferme, pour reparaître au bout du feuillage et promener de nouveau à travers
les récoltes jaunes et vertes, piquées de rouge ou de bleu, cette éclatante charretée
de femmes qui fuyait sous le soleil’.
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Madame Louise, madame Flora, madame Fernande, Raphaële en Rosa la Rose trekken
samen met Madame voor een hele zondag naar het land. Een kar geladen met een
vrouwelijke vracht rijdt door de velden. En plotseling springen de meisjes van de
wagen en gaan in het deinende veld korenbloemen plukken. Ontroerd blijft de camera
van Ophuls roerloos staan en bekijkt het schouwspel vanop afstand, in zijn geheel,
terwijl de meisjes zingen van:
‘Combien je regrette
Mon bras si dodu,
Ma jambe bien faite,
et le temps perdu!’

Beelden overgoten met licht; flarden muziek, half-gezongen, half-geneuried, vanuit
de verte. Zomerjaponnen temidden van korenbloemen. Wolken over de hemel. Enkele
toetsen en Ophuls (en Monet) schildert het Franse landschap zoals het in de
negentiende eeuw reeds vol heimwee benaderd wordt, waarvan de laatste resten reeds
met een teder gevoel bekeken worden. Bij Monet reeds heimwee naar wat op het
punt staat te verdwijnen, in feite reeds aan het verdwijnen is. Bij Ophuls, twintigste
eeuwse cineast van de negentiende eeuw, eigenlijk een dubbel heimwee: heimwee
naar het soort heimwee dat Monet kende een kleine eeuw vroeger.
Hoe merkwaardig voor de toeschouwers van Le Plaisir: dit dubbel heimwee dat
zich oplost in een vervulling. Het bekijken van Le Plaisir is iets als een uitstap, een
picnic op het land, een ‘partie de campagne’. Wij, mijn vrienden en ik, bewoners
van ‘la maison C.’, zijn telkens naar Le Plaisir gaan kijken zoals we een uitstap
zouden hebben gedaan. ‘Willen we eens naar Le Plaisir gaan kijken?’ - ‘O ja, laten
we gaan’. En daar gingen we. Achteraf, nog lang daarna, zingend van ‘combien je
regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite, et le temps perdu’!
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Een geloofsbelijdenis voor onze tijd?*
René Marlé S.J.
Er wordt vaak gevraagd om een geloofsbelijdenis voor onze tijd. Ook al betekent
dat in het algemeen niet dat men de oude formuleringen verwerpt, velen vinden toch
dat ze onbegrijpelijk zijn voor het merendeel van onze tijdgenoten. Bovendien, wordt
er dan aan toegevoegd, het moge waar zijn dat ons geloof in zijn wezenlijke punten
niet verschillend kan zijn van het geloof van de Apostelen en van de Kerk van alle
tijden, het wordt toch op zijn minst heel anders beleefd, in een wereld en in een
cultuur die radicaal anders geworden zijn.
Men krijgt wel eens de indruk dat de problemen die aan een ‘nieuwe
geloofsbelijdenis’ vastzitten, niet altijd in hun zwaarte worden doorzien. Dat wil niet
zeggen dat als men ze wel ziet, men geen poging meer hoeft te wagen, maar men
moet de problemen onderkennen om er een antwoord op te kunnen vinden.

Pogingen
Karl Rahner is in onze tijd ongetwijfeld een van de eersten geweest die de vraag naar
een vernieuwde geloofsbelijdenis heeft opgeworpen1. Hij deed dat heel duidelijk
tijdens het Concilie. Volgens zijn mening hebben we vooral een ‘Kurzformel’ nodig
die in enkele woorden het wezenlijke van het geloof zo uitdrukt dat een modern mens
het kan begrijpen.
Rahner gaat van deze gedachte uit: de traditionele geloofsbelijdenissen be-

*
1

Dit artikel verscheen in Etudes en in Civiltá Catolica. Wij hebben het op enkele punten
ingekort. (Red. Streven).
Rahner heeft hierover geschreven in Schriften zur Theologie, VIII, pp. 153-164 en in deel
IX, pp. 242-258. In het laatste artikel geeft hij drie voorbeelden van een ‘Kurzformel’, een
theologische, een sociologische en een futurologische. Hij doet dit op zijn bekende compacte
en voor ons ingewikkelde wijze. De kortste en wellicht meest direct begrijpelijke is de
futurologische, die wij hier willen citeren: ‘Das Christentum ist die Offenhaltung der Frage
nach der absoluten Zukunft, die sich als solche selbst in Selbstmitteilung geben will, diesen
ihren Willen in Jesus Christus eschatologisch irreversibel festgemacht hat und Gott heisst’.
(red. Streven).
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houden heel zeker hun geldigheid, maar hun ontoereikendheid wordt duidelijk uit
de behoefte aan steeds meer commentaar en uitleg om ze redelijk verstaanbaar te
maken. Zij vervullen dus niet, of minstens niet geheel, de rol die ze zouden moeten
hebben: in plaats van tot geloof te brengen, maken ze de weg erheen ingewikkelder.
Trouwens, de interpretaties die ze oproepen, brengen het gevaar met zich mee de
band tussen onze tijd en de tijd van ontstaan eerder losser te maken dan te verstevigen.
Het zou beter zijn als we in plaats van of naast de eerbiedwaardige formuleringen
die we hebben en die iedereen geneigd is op zijn eigen manier te interpreteren,
‘Kurzformeln’ hadden waarvan de betekenis direct duidelijk zou zijn. Natuurlijk
zouden er meerdere moeten komen om te beantwoorden aan verschillende typen of
niveaus van cultuur. Ongetwijfeld zouden ook deze formuleringen niet ontkomen
aan het gevaar zich te verharden of in de loop der jaren hun aansprekende kracht te
verliezen, maar voor een bepaalde tijd zouden ze goede dienst kunnen bewijzen.
Rahner legt sterk de nadruk op de redenen die pleiten voor een korte formulering.
In deze tijd is het belangrijk dat men het wezenlijke van het geloof direct duidelijk
maakt. In een periode waarin het christendom de hele maatschappij doortrok, hoefde
men er niet zo op te letten om ieder ogenblik de juiste verhoudingen in acht te nemen
tussen de verschillende uitspraken. Als de omstandigheden ertoe leidden een of ander
punt van secundair belang sterker te benadrukken, werd het evenwicht spoedig
hersteld binnen het geheel van betekenisvolle uitspraken die het sociale leven
structureerden. Op het ogenblik liggen de zaken anders, omdat de mensen behoefte
hebben aan een inleiding tot de zin van het geloof als zodanig. De rol van een korte
formulering is juist steeds de band met het wezenlijke vast te houden, niet alleen
omdat men vermijdt de mensen te overladen met een menigte uitspraken, maar ook
omdat een dergelijke formulering gemakkelijk in het geheugen kan worden geprent
en voortdurend de geest en het leven van de gelovige kan bezighouden.
In Frankrijk heeft pater François Varillon in Etudes van oktober 1967 een ‘korte
samenvatting van het katholiek geloof’ voorgesteld, die een groot succes heeft gehad
(meer dan 50.000 exemplaren werden ervan verkocht). Deze samenvatting komt
werkelijk tegemoet aan de behoefte om de reële betekenis van de fundamentele
geloofsgegevens weer te geven. Maar ze voldoet niet helemaal aan de bedoeling van
Karl Rahner, want ze beslaat 25 bladzijden. Het is bovendien ook duidelijk dat de
auteur niet tegemoet is kunnen komen aan de vragen noch aan de denkpatronen van
iedereen, zelfs niet van iedere Fransman. Zoals Rahner al had opgemerkt, is het
vanzelfsprekend een illusie te verwachten dat eenzelfde formulering in deze tijd
tegemoet kan komen aan alle verwachtingen en aan alle mentaliteiten.

Streven. Jaargang 26

477
Een andere tekst heeft veel instemming en levendige bestrijding gevonden. Ik bedoel
de ‘geloofsbelijdenis’ die dominee Daniel Lys opstelde voor de liturgie ter gelegenheid
van ‘Hervormingsdag’ 1968.
‘Voor de wereld en voor mezelf heb ik vertrouwen in Jesus van Nazareth.
Hij is de enige Redder en Heer.
Hij is de echte mens geweest,
zoals geen enkel mens het uit zichzelf kan zijn.
Hij is aan een kruis gestorven voor de anderen en voor de wereld
en dus ook voor mij.
Hij is verrezen.
Hij is tegenwoordig in alle mens...
en om hen te dienen roept Hij zijn Kerk bijeen
zonder rekening te houden met de verdelingen die wij maken.
Door de mensen treedt Hij handelend op in de geschiedenis om die naar
Zijn doel te leiden:
een heelal verzoend en verenigd in liefde.
Daarom geloof ik niet in de noodlottige fataliteit van de oorlog noch van
de haat noch van de katastrofe noch van de dood,
omdat ik geloof dat Jesus de mens bevrijdt om vrije beslissingen te nemen.
Dank zij Hem heeft mijn leven een zin, het heelal ook.
Voor de wereld en voor mezelf hoop ik op Jesus van Nazareth:
Hij komt’.

Deze tekst heeft spoedig een weerklank gevonden die de grenzen van de groep
waarvoor hij opgesteld was, verre te buiten ging. Hij heeft geleid tot een interessant
dossier in Etudes théologiques et religieuses. De hoofdredacteur van dat tijdschrift,
dominee Bouttier, legt samen met zijn vriend, Daniel Lys, uit, wat hun ‘belijdenis’
heeft willen zijn. Bouttier legt de nadruk op de blijvende waarde van de traditionele
geloofsbelijdenis en met name de Apostolische Geloofsbelijdenis: ‘De oude
geloofsbelijdenis van ons doopsel trotseert de eeuwen en blijft onvervangbaar op
meer dan een grond. Allereerst biedt zij ons aan quod semper quod ubique creditum
est: wanneer die woorden over mijn lippen komen, voegen ze zich bij de menigte
van elke taal, elk ras, elke belijdenis die ze vóór mij heeft uitgesproken. Geen enkele
andere tekst heeft een dergelijke oecumenische dimensie. Maar ze draagt ook het
stempel van een geloof dat niet berust op ideeën en geen leer voorstelt; ze bezingt
de grote bevrijdende daden van God. Zelfs als dit lied niet verstandelijk begrepen
kan worden zonder een krachtdadige herinterpretatie, wordt de symbolische kracht
ervan niet uitgeput. Het geeft de wezenlijke richting aan’.
Toch verbiedt deze aanhankelijkheid aan dit traditionele symbolum ons
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niet, integendeel het spoort ons ertoe aan ‘Christus te bezingen met woorden en
gebaren die ons eigen zijn’. Dat heeft die korte tekst van Lys willen doen. Misschien
is het juist het ‘toevalligheidskarakter’ ervan, de zeer stringent bepaalde doelstelling
die het mogelijk hebben gemaakt ‘tot velen te spreken’. Bouttier zegt: ‘Misschien
heeft de tekst een van de karakteristieke trekken hervonden van de eerste
geloofsbelijdenissen, zonder er met opzet naar te zoeken. En wij hopen maar één
ding, dat hij aanleiding moge geven tot nieuwe pogingen, die wellicht een of andere
lacune opvullen, een bepaald aspect meer naar voren brengen, andere wegen wijzen,
poëtischer en profetischer’.
Tijdens het internationale theologencongres van Concilium in september 1970 had
Hans Küng de taak om in een van de drie hoofdreferaten te spreken over de aard en
de inhoud van de christelijke boodschap. Hij meende dit niet beter te kunnen doen
dan door op zijn beurt een korte formulering aan te bieden die hij daarna zou
becommentariëren. Die formulering bestaat uit één zin: ‘In het licht en in de kracht
van Jesus kunnen wij, midden in de wereld van vandaag, leven, handelen, lijden en
sterven op een werkelijk menselijke wijze, omdat wij zonder ophouden gedragen
worden door God en geëngageerd zijn teneinde toe in de dienst aan de mens’. In zijn
commentaar geeft Küng aan wat in deze eenvoudige formule vervat ligt en, naar het
schijnt, begrepen kan worden door iedereen. Men kan er natuurlijk over twisten,
maar de belangstelling die de tekst heeft getrokken, bewijst opnieuw welk een
bijzondere vraag er is naar pogingen van deze aard.
We mogen natuurlijk niet nalaten de geloofsbelijdenis in herinnering te roepen die
Paulus VI uitgesproken heeft op 30 juni 1968 als besluit van het ‘jaar van het geloof’.
Deze geloofsbelijdenis is evident van een ander karakter dan de pogingen die we
juist besproken hebben. Men verwijt aan de tekst dat hij te letterlijk de oude
formuleringen herhaalt. Maar is het niet een van de verantwoordelijkheden van de
paus om te getuigen van zijn trouw aan de geloofsschat die wij ontvangen hebben
en van de eenheid in geloof de eeuwen door? Maakt de paus op deze manier niet een
veel bescheidener gebruik van zijn gezag dan wanneer hij een nieuwe formulering
had willen geven van eigen maaksel? Toch heeft hij geen onpersoonlijk werk geleverd.
Deze formulering die hij aan zijn tekst heeft willen geven en die als wezenlijke basis
neemt de trinitaire opbouw van het ‘credo’ van Nicea, had in zijn gedachte een zeer
bepaalde betekenis: te onderstrepen dat er voor de katholieke kerk geen sprake kan
zijn van een verloochening van hetgeen zij vroeger plechtig beleden heeft. Bovendien
komen de uitwerking van bepaalde uitspraken, toevoegingen en uitweidingen die
slechts op bepaalde punten van het katholieke dogma slaan, overeen met waar-
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heden die naar de mening van de paus direct bedreigd worden. Tenslotte heeft men
beslist niet genoeg aandacht geschonken aan de originele manier waarop hij ‘zijn’
geloofsbelijdenis aan de kerk heeft aangeboden: niet als een reeks verklaringen die
vergezeld werden door anathemata, maar als een ‘krachtig getuigenis van de
Goddelijke waarheid’. In deze geloofsbelijdenis heeft de paus zich persoonlijk willen
engageren, door zichzelf meer te tonen als gelovige dan als ‘rechter’ van het geloof.
Deze bezorgdheid om het geloof van de kerk opnieuw uit te drukken alsook
persoonlijk te verwoorden beheerst het zoeken naar nieuwe formuleringen.

De les van de geschiedenis
De eerste les uit de geschiedenis is de rijke variatie van vormen en formuleringen
waarin het geloof beleden is de eeuwen door. Dat blijkt al uit de woorden en de
categorieën die gebruikt zijn. In het belangrijkste artikel ‘confessions’ van de
Encyclopaedia of Religion and Ethics noemt W.A. Curtis er een twintigtal op, waarvan
het gebruik niet alleen het doel en de stijl, maar ook de lengte van de verschillende
vormen aangeeft (credo, belijdenis, katechismus, manifest, verklaring, professie,
symbolum...).
Gerhard von Rad heeft aangetoond dat men al verschillende typen geloofsbelijdenis
in het Oude Testament kan aanwijzen. Naast het ‘Hoor, Israël’ (Deut. 6, 4), de
plechtige belijdenis van het monotheïsme en zijn consequenties, is er de
geloofsbelijdenis die aanhaakt bij de geschiedenis: ‘Mijn vader was een ronddolende
Arameër...’ (Deut. 26, 5) en de vele vormen die men in de psalmen aantreft.
Maar in het Nieuwe Testament vindt men een nog grotere verscheidenheid van
formuleringen. Oscar Cullmann2 wijst op de formules die verbonden zijn met het
doopsel (bv. Hand. 8, 37: ‘Ik geloof dat Jesus Christus de Zoon van God is’), met
de liturgie van de gemeente (bv. Philp. 2, 6-11: ‘Jesus Christus is de Heer tot eer van
God de Vader’), met het godsdienstonderricht en de prediking (bv. I Cor. 15, 3-7:
‘Christus is gestorven voor onze zonden, volgens de Schriften...’), met het getuigenis
dat gegeven moet worden tegenover vervolging (vooral het beroemde Kyrios Christos,
dat men bv. vindt in I Cor. 12, 3), met de strijd tegen de ketterij (bv. 1 Johannes 4,
2: ‘Iedere geest die Jesus Christus belijdt als gekomen in het vlees, is uit God’).
Cullmann eindigt zijn onderzoek als volgt: ‘De constatering dat meerdere
omstandigheden meegewerkt hebben bij het ontstaan van de geloofsbelijdenissen,
moet ons ervan weerhouden om a priori één geloofsbelijdenis in het Nieuwe Testament
aan te nemen als de enige en uniforme.

2

Oscar Cullmann, La Foi et le Culte de l'Eglise primitive, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel,
pp. 47-88.
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Eerst zijn er verschillende formules geweest, beantwoordend aan de verschillende
behoeften van de kerk; elk daarvan probeerde in het geheel van de christelijke traditie
datgene naar voren te brengen wat met het oog op het gestelde doel het meest
wezenlijke was. Maar omdat een formulering die bijvoorbeeld voor de vervolging
gemaakt was, gebruikt ging worden in de liturgie of in de polemiek, werd de weg
vrijgemaakt voor een samenvoeging en een aanpassing die steeds verder ging, zoals
we al in de tijd van het Nieuwe Testament kunnen constateren. In die tijd doet zich
de gemeenschappelijke behoefte gevoelen om in al die uiteenlopende omstandigheden
een adequate samenvatting te hebben van de leer der apostelen’.
Cullmann trekt uit zijn onderzoek de conclusie dat ‘het uitgangspunt en de kern
van het christelijk geloof is het geloof in Christus’. Of nog nauwkeuriger: ‘het
goddelijk zoonschap van Christus en zijn verheffing tot de waardigheid van Kyrios,
na zijn dood en verrijzenis, zijn de twee wezenlijke elementen in de meeste
geloofsbelijdenissen van de eerste eeuw’.
Vanaf het midden van de tweede eeuw begint echter de drieledige formulering,
overeenkomend met het triniteitsgeloof, snel de overhand te krijgen, ten gevolge van
haar band met het doopsel. Er worden inderdaad, overeenkomstig het voorschrift
van de verrezen Christus (Matt. 28, 19), drie vragen gesteld aan de doopleerling:
‘Geloof je in God de almachtige Vader?’ - ‘Geloof je in Jesus Christus, de Zoon van
God?’ - ‘Geloof je in de Heilige Geest...?’. Iedere keer antwoordt de dopeling ‘Ik
geloof’ en wordt dan in het water gedompeld.
Al spoedig kregen het tweede deel van de geloofsbelijdenis, betrekking hebbend
op Christus, en het derde deel, over de H. Geest, enige uitbreidingen. Tenslotte werd
er, vermoedelijk reeds in de derde eeuw, een doorlopende belijdenistekst
samengesteld, niet meer opgebouwd uit vragen en antwoorden. Dat was het ontwerp
van het Symbolum Apostolorum, waarvan de eerste ons bekende versies teruggaan
tot de 4e eeuw. Dit symbolum heeft altijd een bevoorrechte plaats ingenomen
temidden van alle geloofsbelijdenissen en doet dat nog. Ook al heeft het, buiten het
doopsel en de paaswake, zijn dialoogvorm verloren die, volgens Ratzinger, de meest
karakteristieke vorm van deze geloofsbelijdenis is - toch geeft het symbolum zowel
door zijn trinitarische opbouw als door het kenmerkende ‘ik geloof’ de beweging
zelf van het geloof aan dat door het goddelijk mysterie waarvan het doortrokken is,
wordt meegesleept en waarvan het leeft.
Het symbolum apostolorum verspreidt zich snel van Rome uit in heel het
christelijke Westen, niet zonder een aantal varianten, totdat Karel de Grote voor zijn
rijk een uniforme lezing oplegt. ‘Groot was de verbazing van de romeinse
afgevaardigden op het concilie van Florence (1439), toen ze merkten dat de Grieken
dit beroemde symbolum, dat aan de apostelen werd
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toegeschreven, niet kenden’. Het Oosten, waarvan de kerken nooit zo'n eenheid
gevormd hadden als die van het Westen rond de zetel van Rome, had nooit een
uniforme geloofsbelijdenis uitgewerkt en al de formuleringen die bestonden,
kenmerkten zich door een gedachtengang die verschilt van het westerse denken.
Naarmate het geloof in nieuwe culturen binnendrong, nieuwe vraagstukken
ontmoette, met nieuwe gevaren geconfronteerd werd, moest het zowel van de ene
kant blijven vasthouden aan de eenstemmige leer maar ook daar van uitgaande zich
uitdrukken in min of meer vernieuwde formuleringen en in vormen die tot dan toe
nog niet openlijk aanvaard waren. Dat is de context waaruit het symbolum van Nicea
(325) is voortgekomen, om een eind te maken aan de ariaanse crisis. Deze leer wordt
opnieuw uitgedrukt in het credo van Nicea-Constantinopel, dat in de Mis gebruikt
wordt. Het concilie van Chalcedon markeert een nieuwe stap in de ontwikkeling door
het leerstellige aspect van de geloofsbelijdenis nog te accentueren. Dit blijkt al uit
de beginwoorden: ‘confiteri... docemus’ (wij leren dat men moet belijden). Iets later,
tegen het einde van de 5e eeuw, presenteert het bekende credo van Athanasius, hoewel
er nog wel een zekere hymne-structuur in te onderkennen valt, zich als ‘een soort
compendium van de leer over de drievuldigheid en de christologie’. Daarmee komt
men al dicht bij de anathemata van Trente en de geloofsbelijdenissen die daarna zijn
opgesteld.
Ten tijde van het concilie van Trente hadden de gemeenschappen die uit de reformatie
waren voortgekomen, al geloofsbelijdenissen gemaakt en gingen daarmee door. Die
waren als het ware de stichtingsoorkonden van nieuwe kerken. Dat geldt vooral van
de Confessie van Augsburg (1530) voor de Lutheranen en voor de Confession de la
Rochelle, opgesteld door de eerste nationale synode van de reformatorische kerken
in Frankrijk in 1559 en heel sterk geïnspireerd door Calvijn.
Die belijdenissen blijken kleine leerstellige syntheses te zijn waarin vooral nadruk
wordt gelegd op die punten waarover meningsverschillen waren gerezen en die
aanleiding hadden gegeven tot een breuk, punten waarop het concilie van Trente van
zijn kant ook een zwaar accent zou leggen. Meerdere gegevens uit de traditionele
leer (drievuldigheid, christologie...) worden ook opnieuw naar voren gebracht en
tegelijk wordt aanhankelijkheid betuigd aan de geloofsbelijdenissen van de oude
kerk. Apologetische stukken staan naast polemische en kwesties van de tucht worden
toegevoegd aan de meest wezenlijke dogmatische uiteenzettingen. In feite trachten
de geloofsbelijdenissen van die tijd meer of minder alle problemen aan te snijden
die zich voordeden bij kerken die met elkaar twistten, en bovendien het voorwerp
van hun geloof en in verband daarmee hun identiteit, hun
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structuur en hun tucht. Het ‘belijdenis’ - karakter van de formules die in die tijd
ontstonden, moet gezocht worden door hun betrekkelijk onpersoonlijke en
ingewikkelde vorm heen in het praktische antwoord dat ze gaven op de geduchte
vragen van de tijd. Dit antwoord vormde een band tussen allen die deze belijdenis
onderschreven in een zeer bepaalde gemeenschap. Zo krijgt de term ‘belijdenis’,
vooral in het protestantisme, steeds meer de betekenis van de omschrijving van het
geloof van een bepaalde christengemeenschap voorzover die zich van andere
onderscheidt of zelfs zich ertegen afzet. De periode na de reformatie wordt zo de tijd
van het ‘confessionalisme’, een confessionalisme waar het oecumenisme van vandaag
overheen tracht te komen.
In onze tijd is een geloofsbelijdenis opgesteld die de enge confessionele begrenzingen
overstijgt en die een geweldige weerklank heeft gevonden: de Barmer Thesen,
opgesteld in 1934 onder de inspiratie van Karl Barth, bedoeld om het echte
evangelische geloof te belijden tegenover de perversies van het nationaal-socialisme,
dat al begonnen was de protestante kerken aan te tasten en veel christenen tot de
ondergang had gevoerd. Het was bedoeld als ‘het charter van de geestelijke weerstand
tegen het nazisme’.
De situatie was toen uitzonderlijk en daardoor gunstig voor een dergelijke
geloofsdaad en het spreken van een dergelijk woord. Maar toch, in de geestelijke
crisis die op het ogenblik door de wereld gaat, tegenover de verwarring waarin het
christenvolk zich op het ogenblik vaak bevindt, tegenover de provocaties van een
atheïsme dat onophoudelijk nieuwe geografische gebieden of culturen schijnt te
veroveren, zijn er hoe langer hoe meer mensen die menen dat voor de gelovigen de
tijd gekomen is om opnieuw te trachten hun geloof te formuleren en wel op een
manier waardoor ze niet alleen zelf innerlijk bevestigd worden, maar zo dat ook de
wereld, door hun woord, een licht moge zien dat men op het ogenblik niet meer kan
zien en dat toch voor die wereld bestemd is.
Gedurende de laatste wereldconferentie van ‘Geloof en Constitutie’ in Leuven,
augustus 1971, heeft de voorzitter van de theologische afdeling van de Wereldraad
van Kerken, Dr. Lukas Fischer, de vraag gesteld naar de taken die zijn afdeling in
de komende jaren te vervullen zou hebben. Hij vroeg toen of het niet tijd werd om
‘vastberaden zich er toe te zetten de fundamentele gegevens van het geloof te
formuleren’.
‘Ongetwijfeld, zo zei hij, is het niet mogelijk een tekst op te stellen die geldigheid
bezit voor allen, een credo dat vergelijkbaar is met de oude symbola. Maar daarmee
is de zaak niet afgedaan. Dat accentueert slechts de urgentie van onze taak. Moeten
we er immers niet over spreken met elkaar, hoe men vandaag de dag de waarheid
van het evangelie kan uitleggen?’
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De Conferentie heeft de zorg op zich genomen om ‘rekenschap te geven van de hoop
die in ons leeft’ (1 Petr. 3, 15) door te zoeken naar de manier waarop dit project in
deze tijd verwerkelijkt kan worden.
Inderdaad, dit heeft men in het hierbovenstaande kunnen vaststellen, gaat het er
hun die met deze zaken ernst maken, nooit om de symbola van de oude Kerk te willen
vervangen, zelfs niet de geloofsbelijdenissen te verloochenen die alle etappes in de
geschiedenis van de kerk hebben gemarkeerd en in de traditie waarvan iedere christen
in het geloof is opgenomen. Maar de overtuiging dringt zich meer en meer op dat
onze tijd behoefte heeft aan nieuwe formuleringen van dat geloof.
Wanneer men tracht aan deze behoefte te voldoen, denkt men over het algemeen
niet aan een of andere eenheidsformule. Dit zou niet gaan en bovendien allesbehalve
wenselijk zijn. Een zekere verscheidenheid wordt geëist door het verschil in cultuur,
leeftijd en christelijke traditie. Die verscheidenheid is ook noodzakelijk vanwege de
verschillende functies die een dergelijke belijdenis moet vervullen in deze tijd. We
hebben dat vanaf de oorsprong van de kerk aangetoond zowel ten aanzien van de
functies als van de formuleringen.
Misschien mogen we hier opmerken dat de nieuwe misteksten ons een zeer mooie
geloofsbelijdenis geven, in liturgische stijl, in de vierde canon. Maar men zal ook
behoefte hebben aan meer gedetailleerde formuleringen, die de nauwkeurige
omschrijvingen handhaven die de kerk in de loop der tijden geformuleerd heeft ten
aanzien van het waarachtige object van haar geloof. Deze behoefte om te behouden
sluit overigens uit zichzelf een zekere vernieuwing van de taal helemaal niet uit.
Maar dit is slechts mogelijk in beperkte mate. Is het werkelijk wel waar dat men in
deze zaken precies hetzelfde kan zeggen op verschillende manieren? In zekere zin
laten die behoudende formuleringen de ruimte van het geloof open. Het is met name
de taak van de hiërarchie om er de authenticiteit van te waarborgen en op de niet a
priori aan te geven functie ervan te letten.
Maar binnen de weidse ruimte van het katholiek geloof blijft er heel veel plaats
voor formuleringen die, al zijn ze heel eenvoudig of leggen ze de nadruk op een
onderdeel, daardoor nog niet verkeerd zijn en die op een meer pedagogische wijze
de weg kunnen wijzen naar het hart van het geloof: hetzij het goddelijk mysterie
dichterbij brengen en sprekender maken, hetzij zicht geven op de uitdaging die de
wereld ons stelt.
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Politiek overzicht
de maand december
• Internationale samenwerking
Verenigde Naties
Enkele dagen voor Kerstmis is de 27ste Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties weer ten einde gekomen. In de langzamerhand gebruikelijk geworden afkeer
van algemene onverschilligheid.
Veel heeft deze Algemene Vergadering niet bereikt. De traditionele resoluties
tegen Rhodesië, tegen Zuid-Afrika en tegen Portugal zijn weer eens aangenomen
met geen ander verwachtbaar resultaat dan dat zij worden bijgezet in het museum
van vrome wensen en dode letters.
Onder deze resoluties bevond er zich ook een tegen Israël. Deze sprong enigermate
uit de serie, omdat zij scherper was gesteld dan ooit tevoren. Zij legde in feite alle
verantwoordelijkheid voor de impasse in het Midden Oosten op de schouders van
Israël en eiste van Israël de erkenning van het beginsel dat geen grondgebied met
geweld mag worden veroverd, en volledige teruggave van de vijf jaar geleden
veroverde gebieden aan hun oorspronkelijke Arabische bezitters. Bovendien riep zij
alle landen op om iedere hulp aan Israël te weigeren die op enigerlei wijze kan
bijdragen tot bestendiging van de bestaande situatie. Bijzonder aan deze resolutie
was voorts, dat zij werd aangenomen met een grotere meerderheid dan gedurende
de laatste vijf jaren ooit het geval was. 86 landen stemden ervóór, 7, waaronder
uiteraard Israël zelf en 6 kleine Zuidamerikaanse Republieken, tégen en 31 onthielden
zich van stemming. Onder deze laatste bevonden er zich verscheidene die bij vorige
gelegenheden tegen stemden. Israël heeft dus duidelijk terrein verloren; een pover
resultaat van zijn diplomatie in de laatste jaren. Veel hinder zal het echter van deze
resolutie niet ondervinden, want ook onder de landen die zich van stemming
onthielden, waaronder Amerika, zijn er maar weinig die voornemens zijn er uitvoering
aan te geven. Israëls tegenstanders hebben een slag gewonnen - maar een slag in de
lucht.
Een resolutie die beoogde een eerste stap te zetten naar een oplossing van het
probleem van het toenemend internationaal terrorisme, kon ondanks het feit dat zij
niet meer vroeg dan een bestudering van de oorzaken dezer toenemende terreur, geen
meerderheid verwerven. Niet minder dan 76 landen verklaarden zich ertegen om
zelfs maar de schijn te vermijden dat zij terreur als een geoorloofd middel tot het
nastreven van politieke doeleinden zouden verwerpen.
Een nog zwaarder morele nederlaag leden de Verenigde Naties toen zij aan het
einde van hun zitting werden geconfronteerd met Amerika's hevige bombardementen
in Vietnam (zie Vietnam). Er werd in de Algemene Vergadering zelfs geen poging
gedaan om tot een massale veroordeling van Amerika's Vietnam politiek te geraken.
Zelfs tot een aanmoediging van Secretaris-Generaal Waldheim's aanbod van goede
diensten heeft zij zich niet kunnen opwerken. Een smadelijke afgang.
Een hoogtepunt in deze Algemene Vergadering vormde het optreden van Chili's
President Salvador Allende, die met veel oratorische verve een rede hield waarin hij
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scherp uitviel tegen het neokolonialisme en het neo-imperialisme der, vooral in
Amerika gevestigde, wereldomvattende grootbedrijven.

De N.A.V.O.
De ministers van de vijftien landen die bij de Noord Atlantische Verdrags Orga-
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nisatie zijn aangesloten, kwamen in Brussel bijeen teneinde hun houding tegenover
de landen van het Warschau-pact te bepalen en zich te beraden over de mogelijkheid
om met deze landen tot een Europees veiligheidsverdrag te geraken. Het voornaamste
resultaat van deze bespreking was een formulering van de doelstelling der NAVO
zodanig dat daarin zorgvuldig iedere prikkeling der Warschau-landen werd vermeden.
De NAVO-landen stellen, dat zij streven naar nauwere, meer harmonieuze
betrekkingen, zowel collectief als individueel, tussen alle volken en dat zij er bijzonder
belang aan hechten een vrijer verkeer van personen, ideëen en informatie tot stand
te brengen.

Europese ruimtevaart
Op 20 december hebben twaalf landen in een conferentie over de Europese ruimtevaart
overeenstemming bereikt over de vorming van één Europees ruimtevaart-orgaan,
dat de twee bestaande organen, de ESRO, gericht op de voorbereiding van een
bemande satelliet en de ELDO, gericht op het bouwen van ruimteraketten, samenvoegt
onder één leiding. Daarmee is de ELDO, waar Frankrijk veel belang aan hecht en
die eigenlijk al tegen 1975 ten dode was opgeschreven, gered. Aan een
ruimtevaartprogram is men op deze conferentie nog niet toegekomen.

Bilaterale betrekkingen
- West- en Oost-Duitsland. - Bondskanselier Willy Brandt heeft aan zijn voornemen
om persoonlijk het verdrag tussen de beide Duitslanden in Oost-Berlijn te gaan
tekenen geen uitvoering kunnen geven. Oost-Duitsland heeft dat afgewimpeld,
vermoedelijk uit vrees dat een bezoek van Brandt aan Oost-Berlijn tot demonstratieve
sympathiebetuigingen zou kunnen leiden, die de Oostduitse regering verre van
welkom waren, zoals duidelijk bleek uit de commentaren van de Oostduitse pers op
Brandts verkiezingsoverwinning alsmede uit de zuinigheid waarmee de Oostduitse
regering haar gelukwensen met deze overwinning aanbood. West-Duitsland wordt
in de Oostduitse pers nog steeds afgeschilderd als een trawant van het kapitalisme.
- Het verdrag werd dus door de ministers van Buitenlandse Zaken getekend in een
bijeenkomst waaraan iedere openbaarheid zo zorgvuldig mogelijk was onthouden.
- In het totstandkomen van dit verdrag hebben de Europese landen aangesloten bij
de NAVO aanleiding gevonden om eveneens stappen te zetten naar de normalisering
van hun betrekkingen met Oost-Duitsland. Stilzwijgend zijn zij daarbij
overeengekomen dat hun ambassadeurs hun geloofsbrieven eerst zullen aanbieden
nadat de Westduitse ambassadeur zijn intrede heeft gedaan in het Corps Diplomatique
in Oost-Berlijn. Amerika houdt zich nog gereserveerd.
- India en Pakistan. - Na lange onderhandelingen zijn India en Pakistan tot
overeenstemming gekomen over een ‘controle-lijn’ door Kashmir, waar zij verleden
jaar met elkaar in oorlog raakten. Opzettelijk hebben zij daarbij gesproken van een
‘controle-lijn’ inplaats van een ‘bestandslijn’, omdat een ‘bestandslijn’ al in 1949
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onder internationale pressie tot stand kwam en sedertdien ook onder internationaal
toezicht stond. Duidelijk heeft men hiermee te kennen willen geven, dat men de
afgrenzing van elkanders territoir niet langer als een zaak van internationale inmenging
beschouwt doch als een zaak van wederzijdse overeenstemming. De nieuwe
scheidingslijn loopt, behoudens enkele kleine correcties, gelijk aan de lijn aan
weerskanten waarvan de Indiase en Pakistaanse troepen stonden toen een jaar geleden
de wapenstilstand werd afgekondigd. Dit betekent, dat India in feite zijn winst aan
grondgebied heeft kunnen bestendigen. Pakistan heeft daarmee echter zijn aanspraken
niet geheel prijsgegeven; de overeenkomst geldt uitdrukkelijk als ‘voorlopig’ doch
werd door Pakistan aanvaard om meer dan een miljoen Pakistani de gelegenheid te
geven naar hun land terug te keren. De eerste stap naar een verbetering der
betrekkingen tussen beide landen is hiermee echter wel gezet. - Chili en Amerika. Na een reis langs Mexico, de Verenigde Naties (zie daar), Algiers, Moskou, Cuba
en Caracas heeft President Salvador Allende tenslotte de wens te kennen gegeven
onderhandelingen aan te gaan met Amerika, vermoedelijk omdat hij in Rusland, waar
hij met minder egards werd ontvangen dan hij had verwacht, de kous op de kop heeft
gekregen. Begrijpelijk in het licht van het feit dat het bondgenootschap met Cuba
Rusland reeds 2 miljoen dollar per dag kost.
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• Internationale conflicten
Vietnam
In de laatste weken voor de presidentsverkiezingen toonde Nixon het Amerikaanse
volk duidelijk de vredesduif, die hij echter zorgvuldig in de hand hield; hij wilde
haar nog niet vrij laten, verklaarde hij, omdat nog niet alle moeilijkheden in de
vredesbesprekingen van zijn adviseur Kissinger waren opgelost. Een paar kleine
punten bleven nog te regelen over, maar dan zou er ook een eervolle wapenstilstand
worden getekend - na zijn verkiezing. Degenen die, Nixon kennende, veronderstelden
dat dit niet meer was dan een verkiezingsstunt en dat Nixon, eenmaal weer voor vier
jaren herkozen, de duif weer zou opbergen en de oorlog lustig zou voortzetten,
schenen in de maand december gelijk te krijgen. Kissinger ging weliswaar nog even
door met zijn besprekingen, maar tegen het midden van de maand werden die
besprekingen eensklaps afgebroken, zulks terwijl kort tevoren Kissinger nog had
verzekerd dat voor 99% overeenstemming was bereikt.
Meteen hervatte Amerika zijn luchtaanvallen op Noord-Vietnam met ongekende
hevigheid en ongekende wreedheid. De grootste bommenwerpers werden ingezet,
ditmaal niet meer op de verbindingslijnen van het Noordvietnamese leger doch op
de hoofdstad van Noord-Vietnam zelf, op Hanoi, waar duizenden burgers de dood
vonden onder het oorlogsgeweld. Klaarblijkelijk wilde Nixon kost wat kost
Noord-Vietnam op de knieën krijgen.
Over heel de wereld stak een storm van verontwaardiging op. Overal werden
massale protestdemonstraties gehouden; overal werden Amerikaanse ambassadeurs
ontboden om protesten in ontvangst te nemen. Rusland gaf Nixon te verstaan, dat
hij zijn poging om door een bezoek verleden jaar aan Moskou de weg naar betere
betrekkingen te openen, wel als mislukt kon beschouwen als hij de oorlog in Vietnam
op deze manier doorzette. Tot het einde van de maand echter hield Nixon stug vol met slechts één korte, 36 uren onderbreking op Kerstmis.
Intussen vroeg men zich in Amerika af wat Nixon en Kissinger nu eigenlijk
bedoelden toen zij verklaarden, dat een overeenstemming voor 99% was bereikt.
Wat was dan die ontbrekende 1%? Naar het zeggen van Nixon en Kissinger was dat
de omstandigheid dat Noord-Vietnam niet voldoende waarborgen bood voor de
vrijheid en veiligheid van Zuid-Vietnam. Maar, zo merken de Amerikaanse
commentatoren op, dat is nu net waar heel die oorlog om is begonnen. Met andere
woorden: die 99% was niets dan pure misleiding! Een verkiezingsstunt, meer niet.
Een stunt, die nu duizenden mensenlevens vergt.

Het nabije Oosten
Nog steeds blijven de Arabische landen met de sabel rammelen. Het Egyptische
parlement is echter tot de bevinding gekomen dat die sabel danig aan het verroesten
is door corruptie en wanbeheer in het leger. President Sadat heeft met moeite zijn
gezicht kunnen redden. En met beloften van beterschap uiteraard, gekoppeld aan
nieuwe dreigingen, die echter nog steeds bij woorden blijven.
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De Palestijnen zetten echter actief hun strijd tegen Israël voort. Aan het eind van
de maand hebben zij de Israëlische ambassade in Bangkok overmeesterd en daar met
het doden van zes gijzelaars gedreigd wanneer Israël niet een aantal gevangen
Palestijnen die zich aan andere terreurdaden hadden schuldig gemaakt, zou vrijlaten.
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• Nationale politiek
Nederland
De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer eind vorige maand heeft
Nederland weer in een levensgrote kabinetscrisis gestort. Nadat de Koningin de
gebruikelijke raadplegingen met haar adviseurs en met de voorzitters van de
verschillende kamerfracties had afgerond besloot zij tot het verlenen van een
informatie-opdracht, eerst aan prof. de Gaay Fortman, voorzitter van de
Antirevolutionaire fractie in de Eerste Kamer. Deze achtte zichzelf echter niet de
aangewezen persoon voor deze opdracht. De Koningin verleende haar toen aan Dr.
Ruppert, lid en waarnemend Vice-President van de Raad van State; een algemeen
gerespecteerd man, opgekomen van onderuit de kringen van de christelijke
arbeidersbeweging. Als informateur stelde Dr. Ruppert zich voorshands slechts ten
doel de mogelijkheden voor een enigszins stabiele regering af te tasten. De
mogelijkheden dus voor een kabinet dat op de grootst haalbare steun in de Tweede
Kamer kan rekenen. Hoogtepunt van zijn onderzoek vormde een gesprek dat in zijn
bijzijn werd gevoerd tussen de heren Den Uyl en Andriessen. De eerste sprekend
namens de drie ‘progressieve’ partijen, de Partij van de Arbeid, D. '66 en de Politieke
Partij Radicalen, die zich vóór de verkiezingen reeds als één blok hadden opgesteld.
De tweede sprekend met medeweten en instemming van de drie confessionele partijen.
In dit gesprek kwamen de wederzijdse standpunten onverzoenlijk tegenover elkaar
te staan. Andriessen had tevoren al bekend gemaakt, dat hij er niets voor voelde om
zijn KVP te laten losweken van haar twee confessionele partners en nog minder om
als een bijwagen van de ‘progressieve drie’ te fungeren. Hij sprak bovendien het
onaanvaardbaar uit over enkele programmapunten van deze drie. Hij verklaarde zich
tegen het afkondigen van een (eenzijdige) absolute prijsstop, tegen de afschaffing
van de 1000 gulden collegegeld, tegen een drastische verlaging van de
defensie-uitgaven en tegen het beleid dat de ‘progressieve drie’ voornemens zijn te
voeren ten opzichte van de NAVO. Den Uyl wilde echter niet weten van een kabinet
samen met de drie confessionele partijen en zelfs niet van een kabinet in de vorming
waarvan de KVP als gelijke partner meedoet. Na dit gesprek richtte zich het onderzoek
van Dr. Ruppert op andere mogelijkheden: een terugkeer van het oude
vijf-partijen-kabinet (de drie confessionelen met de liberalen en de groep DS '70),
een minderheidskabinet van confessionelen en liberalen samen of een ‘zakenkabinet’,
niet gebonden aan afspraken met de kamerfracties en afhankelijk van min of meer
toevallige meerderheden. Aan het einde van de maand was hij nog steeds met de
vervulling van zijn opdracht bezig.
Er groeit in Nederland onbehagen over de toenemende mate waarin zich een zekere
rassendiscriminatie met name tegenover de steeds aangroeiende massa Surinamers
die zich in Nederland komen vestigen, openbaart. Relletjes in Rotterdam, klachten
over optreden van de politie in Amsterdam, protesten tegen de ‘versurinaamsing’
van de Bijlmermeer - de luchtlijn Paramaribo-Amsterdam heeft al de bijnaam
‘Bijlmerexpres’ gekregen -, de bezorgdheid van Amsterdams burgemeester, die nu
al 25.000 Surinamers moet bergen en er in de eerstkomende jaren nog 20.000 bij
verwacht, de eisen van de Surinamers, die woonruimte vragen waar Nederlanders
nog slechts met moeite aan kunnen komen, dat alles wordt een levensgroot probleem.
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De minister van Justitie, Mr. van Agt, heeft nu aangekondigd een grondwetswijziging
te willen bevorderen teneinde deze immigratie te beperken.

Nieuw-Zeeland
Een der laatste dagen van november hebben in Nieuw-Zeeland verkiezingen plaats
gevonden, die in het Parlement een Labour-meerderheid van 56 zetels opleverden.
De Conservatieven, die na de Tweede Wereldoorlog op een korte periode van 1957
tot 1960 na onafgebroken aan het bewind waren, moesten zich met 31 zetels
terugtrekken in de oppositie. De conservatieve premier Marshall heeft plaats moeten
maken voor de socialistische premier Kirk. Pogingen van kleine, radicaal
georiënteerde jongerengroepen om het tweepartijenstelsel te doorbreken hebben
gefaald. Of het optreden van een socialistische regering veel verandering zal brengen
in het bin-
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nenlands beleid, wordt sterk betwijfeld. Labour staat een aantal keurig-nette
hervormingen voor, passend in een land dat weer naar een hoge mate van welvaart
aan het toegeroeien is, doch werpt zich evenzeer op als een scherp bestrijder van
inflatie en van iedere vorm van ordeverstoring. Het ziet er niet naar uit dat Kirk de
in wezen conservatieve aard van zijn land zal verloochenen. Enigszins anders ligt
het met het buitenlands beleid. Marshall liep altijd onvoorwaardelijk aan de hand
van Amerika en wierp zelfs een symbolisch-klein onderdeel van het Nieuwzeelandse
leger in de strijd in Vietnam. Van Kirk mag men verwachten, dat hij aan deze situatie
snel een eind maakt. Hij heeft al aangekondigd onderhandelingen met China te zullen
openen en samen met Australië (zie daar) te zullen opkomen tegen de Franse
kernwapenproeven in de Stille Oceaan.

Australië
Enkele dagen nadat Labour in Nieuw-Zeeland zegevierend uit de stembusstrijd
tevoorschijn trad, gebeurde in Australië hetzelfde. Kwam deze overwinning echter
in Nieuw-Zeeland als een verrassing, in Australië hadden de opiniepeilingen al
duidelijk in deze richting gewezen. Voor het eerst sinds 23 jaar is Labour hier aan
het bewind gekomen. De conservatieve coalitie-regering van William McMahon
heeft plaats moeten maken voor een socialistisch bewind onder Gough Whitlam.
Evenals in Nieuw-Zeeland (zie daar) lopen de programma's van de beide groeperingen
voor wat het binnenlands beleid betreft niet ver uit elkaar. Het belangrijkste verschil
tussen de twee ligt in de rol die zij aan de Centrale Regering toedenken. Labour wil
een krachtig centraal bewind, dat bovenal, ongeacht de wensen en de bezwaren van
de locale en gewestelijke besturen, de industriële centra wil versterken en door een
net van moderne spoorwegen met elkaar wil verbinden, teneinde de economie van
het land een hechter geraamte te geven. De conservatieven willen evenals Labour
wel verbeteringen in de sociale voorzieningen en strijd tegen de inflatie, maar zijn
meer beducht om op de tenen van het locale zelfbestuur te gaan staan. Grote
verschillen liggen echter in het programma voor het buitenlands beleid. Whitlam wil
niet langer in het zog van Amerika varen, wil evenals de nieuwe Nieuwzeelandse
premier de betrekkingen met China normaliseren en heeft reeds aangekondigd
eveneens samen met zijn Nieuwzeelandse collega bij de Verenigde Naties te zullen
protesteren tegen de Franse kernwapenproeven in de Stille Oceaan.

Joego-Slavië
President Tito heeft te kennen gegeven, dat hij het verblijf van 300.000 Joego-Slaven
die als gastarbeiders in het buitenland vertoeven, als een ongewenste drainage van
het potentieel aan mankracht voor zijn leger beschouwt en derhalve maatregelen
overweegt die ertoe moeten leiden binnen de grenzen van zijn eigen land voldoende
werkgelegenheid voor deze mannen te scheppen.
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Argentinië
Juan Perón is alweer weg uit Argentinië. De partijen hebben hun kandidaten gesteld
voor de presidentsverkiezingen van maart 1973 en hij is daar niet bij. Deels
waarschijnlijk omdat hij het niet raadzaam achtte president Lanusse te trotseren, die
een bepaling had afgekondigd krachtens welke presidentskandidaten vóór een
bepaalde datum in Argentinië aanwezig moesten zijn - een datum lang vóór Peróns
aankomst. Deels misschien ook omdat hij zelf niet goed wist of hij wel weer president
wilde worden dan wel als de grote man op de achtergrond aan de touwtjes van de
Argentijnse politiek zou willen trekken. Maar vermoedelijk het meest omdat hij
zwaar is ontgoocheld door zijn ervaringen gedurende zijn korte verblijf in zijn land.
Hij heeft er zijn ‘justicialistische partij’ aangetroffen in splinters - in zo'n twintig
groeperingen, waarvan er sommige, naar de Argentijnen spottenderwijs zeiden, in
hun geheel in een taxi konden worden vervoerd. Het is hem niet gelukt de onderlinge
tegenstellingen tussen zijn aanhangers te overbruggen. Integendeel: zijn aanwezigheid
heeft tot bloedige botsingen tussen hen geleid. Het weerzien is ook voor zijn
aanhangers geen onverdeeld blijde verrassing geworden. De 77 jaar oude Perón bleek
een oude kletskous te zijn geworden, die niemand meer duidelijk kon maken wat hij
nu eigenlijk kwam doen en wiens leuterpraat scherp afstak tegen de klare taal van
president Lanusse. Op 14 december is hij met stille trom vertrokken naar Paraguay,
naar
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zijn ‘grote vriend’, president Stroessner, de laatste der barbaarse dictatoren van
Latijns-Amerika - zulks nadat hij kort tevoren zich nog met een aantal priesters en
sociale werkers uit de armenwijken van Buenos Aires had onderhouden over de
ellende in deze wijken, waar tienduizenden paupers rondzwerven, die uit angst voor
hun leven het regime van Stroessner zijn ontvlucht. Van Paraguay uit keerde hij via
Perú en Panamá weer terug naar Madrid. Met de verzekering echter, dat hij in de
loop van januari weer naar Argentinië zal terugkeren. Waartoe?

West-Duitsland
Bondskanselier Willy Brandt heeft zijn nieuwe kabinet gepresenteerd. De meesten
van zijn oud-ministers zijn daarin teruggekeerd, zij het met een aantal verschuivingen
in de portefeuilleverdeling. Het kabinet is voorts met enkele liberale ministers
uitgebreid. Een interessante nieuwe verschijning is de minister zonder portefeuille,
Egon Bahr, van huis uit journalist en door Brandt in zijn vorige regeringsperiode
aangetrokken als een soort Kissinger, die voor hem ettelijke kastanjes uit het vuur
van zijn Ostpolitik moest halen. Zijn benoeming wordt gezien als een teken dat
Brandt, hoewel hij het accent van zijn beleid duidelijk naar de binnenlandse politiek
wil verleggen, vastbesloten is zijn Ostpolitik met kracht door te zetten. Of hij daarbij
zijn oude ideaal: de hereniging der beide Duitslanden, zal blijven nastreven, is nog
niet duidelijk.
Inmiddels heeft de oppositie haar interne moeilijkheden opgelost. De Beieren
blijven samengaan met de CDU en hun afgevaardigden blijven samen met die van
de CDU één fractie vormen in de Bondsdag. Barzel blijft voorzitter van deze éne
fractie met de uitdrukkelijke bepaling dat hij voorshands dit voorzitterschap niet
langer dan één jaar zal bekleden.

Frankrijk
De linkse partijen zullen weer als één blok aan de komende verkiezingen deelnemen.
Eén volksfront met de communisten. Maurice Schumann heeft naar aanleiding daarvan
de veronderstelling geopperd, dat een overwinning van dit volksfront Frankrijk zou
maken tot een klein Rusland en een satelliet van de Sovjet-Unie. Georges Marchais,
de leider van de Franse communisten, heeft daar op het congres van zijn partij scherp
stelling tegen genomen en verklaard dat de bewondering van de Franse communisten
voor de Sovjet-Unie niet zo ver gaat dat zij het regeringssysteem van Rusland
klakkeloos in Frankrijk willen overnemen. De Russische afgevaardigde op het congres
moest goed in zijn oren knopen, dat de Franse partij geen andere belangen dan die
van de Franse arbeidersklasse en van Frankrijk in zijn geheel nastreefde. O, zo. De
Franse regering heeft aangekondigd, dat zij per 1 januari 1973 een groot offensief
tegen de inflatie gaat openen. Zij pakt dit offensief echter anders aan dan bijvoorbeeld
Engeland en Nederland, die met prijs- en loonstoppen de ondernemers en de arbeiders
tot matiging trachten te dwingen. Ten aanzien van deze krachten in de vrije
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maatschappij beperkt zij zich tot een algemene aansporing om terwille van het
landsbelang eraan mee te werken dat de prijzen in de loop van 1973 niet meer dan
4% omhoog gaan en de lonen niet meer dan 6%. Daarbij geeft zij echter zélf het
voorbeeld. Zij heeft in de eerste plaats een op sommige punten drastische verlaging
van de BTW aangekondigd. Het normale tarief van 23% is verlaagd tot 20% maar
voor enkele artikelen gaat de verlaging veel verder. Voor de banketbakkerij daalt de
BTW van 17,6% tot 7% en voor het vlees, waar tot nu toe 7½% BTW op rustte,
wordt de BTW helemaal afgeschaft. Daarmee levert de Regering een eerste bijdrage
tot prijsverlaging. Daarnaast gaat zij een zéér grote staatslening uitschrijven teneinde
te voorkomen dat de toenemende spaarzaamheid van de Fransen enerzijds en de
afnemende bereidwilligheid tot investeren bij het bedrijfsleven anderzijds tot
prijsverhogende spanningen op de geldmarkt gaat leiden.
Premier Messmer heeft in een televisie-interview de Fransen duidelijk te verstaan
gegeven, dat zij niet moeten verwachten na de verkiezingen een kabinet te krijgen
dat perse een of andere meerderheid in het parlement zal weerspiegelen. President
Pompidou is niet voornemens ten dezen zijn grondwettelijke prerogatieven prijs te
geven.

Engeland
Enkele weken nadat premier Heath een
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algemene loon- en prijsstop afkondigde, hebben in enkele districten tussentijdse
verkiezingen plaatsgevonden, die belangrijke aanwijzingen verschaften over de
politieke stand van zaken in Engeland. Halverwege de ambtstermijn van de
conservatieve regering bleek deze zich niet te hebben kunnen onttrekken aan het
normale slijtageproces dat een zittende regering pleegt te ondergaan. De in
meerderheid conservatieve kiezers van Sutton en (eerder) van Rochester wendden
zich van hun partij af; in het arbeidersdistrict echter van Uxbridge, waar de
conservatieven zich krachtig tegen Labour moesten verweren, bleven zij hun partij
trouw. Merkwaardig echter is, dat degenen die hun ontevredenheid met het
conservatieve bewind te kennen wilden geven, niet op de oppositie stemden maar
op de liberalen, die als een klein, vergeten en slechts door acht leden in het Lagerhuis
vertegenwoordigd partijtje nu eensklaps weer in de belangstelling komen. Labour
heeft er geen zij bij gesponnen. Integendeel: in Uxbridge bleef de winst van Labour
(2,2%) ver beneden de verwachting (5%). De kleine radicaal-rechtse groeperingen
wonnen aanzienlijk veel meer. En bovendien bleek met name de kandidaat die zich
het duidelijkst afzette tegen de toetreding van Engeland tot de Europese Gemeenschap,
een zware nederlaag te hebben geleden. Al met al heeft Wilson meer reden tot zorg
dan Heath.

Ierland
Premier Lynch wil kennelijk het pad effenen voor een toenadering tot Noord-Ierland.
Enerzijds heeft hij scherpe maatregelen afgekondigd tegen de Noordierse terroristen
die vanuit Ierland opereren, en anderzijds heeft hij een streep gehaald door de
grondwettelijke binding van de Ierse Staat met de katholieke Kerk. Het eerste heeft
hem een aantal terreurdaden in Dublin opgeleverd, maar het ziet ernaar uit dat deze
reactie van voorbijgaande aard is. Voor beide maatregelen heeft hij echter de steun
van brede lagen der bevolking gekregen.

Japan
Premier Kakuei Tanaka heeft kort nadat hij zijn voorganger, Sato, vijf maanden
geleden opvolgde, tegen 10 december algemene verkiezingen uitgeschreven, zulks
in het vertrouwen dat het eclatante succes van zijn toenaderingspolitiek tot China
zijn aanhang in het Parlement zou versterken. Die versterking hoopte hij vooral te
verkrijgen uit de middengroepen. Aldus zou zijn liberaal-democratische partij als de
grote volkspartij van Japan voor de dag komen en niet meer zozeer het odium van
conservatisme hoeven te dragen.
De verkiezingen zijn echter enigszins teleurstellend voor hem uitgevallen. Hij
behield weliswaar een comfortabele meerderheid van 282 leden in het Lagerhuis
(met 491 leden) maar dat waren er toch 18 minder dan waarover hij in het vorige
Lagerhuis beschikte. Nog minder prettig voor hem was, dat de linkse oppositie
aanzienlijke winst boekte. De socialisten, die met 87 zetels in het oude Parlement
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zaten, keren er met 118 zetels in terug. Relatief nog sterker groeiden de communisten.
Na een kortstondig succes in 1949, toen zij met 35 man in het Parlement kwamen,
liepen de communisten sterk achteruit. Eensdeels door de oorlog in Korea, anderdeels
door de harde verzetshouding die hun door Moskou was opgelegd, vielen zij terug
tot 5 zetels in 1967. Daarna echter zijn zij de politiek van de fluwelen handschoen
gaan volgen en de resultaten bleven niet uit. In 1969 verwierven zij 14 zetels. Thans
hebben zij bijna het drievoudige daarvan verworven: 38 zetels. Het ledental van hun
partij is voor Japan met zijn 100 miljoen inwoners niet groot (300.000) maar samen
met de socialisten vormen zij een geduchte oppositie, waarin zij zelf als activerend
element optreden. Zij kunnen het Tanaka bijzonder moeilijk maken.
Temeer omdat Tanaka moeite heeft met de vorming van een gesloten front in zijn
eigen regering. Binnen zijn partij heeft hij een geduchte tegenstander, Fukuda, van
wie hij met moeite de strijd om de opvolging van Sato kon winnen. Met hulp van
rechtse bondgenoten is hij op 22 december weer tot premier gekozen, doch naar het
schijnt heeft Fukuda een grotere aanhang binnen zijn eigen partij. Tanaka heeft
Fukuda nu opgenomen in zijn kabinet. Naar buiten wil hij in ieder geval de eenheid
bewaren - en dat heeft hij hard nodig.
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Politiek Overzicht België
Leburton formateur
Wat te verwachten was, is gebeurd. De BSP-voorzitter Leburton kreeg van de koning
de opdracht een nieuwe regering te vormen.
De opdracht startte in weinig gunstige omstandigheden. Onmiddellijk werd van
CVP-zijde - bijgevallen door de Volksunie - een hoog obstakel opgeworpen: een
tweetalig land kan geen eentalige premier meer aanvaarden. Leburton deed dezelfde
avond een reuze poging om in het Nederlands een boodschap voor te lezen voor
radio en TV, maar viel door de mand vanaf het ogenblik dat journalisten hem vragen
begonnen te stellen. De BSP verstond de houding van de CVP als een eerste zet die
haar een sterke onderhandelingspositie zou verschaffen. Tegen Leburton was geen
veto gesteld, maar het parcours moest zo moeilijk mogelijk worden gemaakt om de
grootst mogelijke toegevingen in de wacht te slepen. De flaminganten echter namen
de uitspraak ‘geen Nederlandsonkundige premier’ letterlijk op en toen Martens, de
voorzitter van de CVP, dit later weer in de doofpot stopte, was dit in hun ogen een
blunder.
Eén van de randgebeurtenissen die in diezelfde dagen heel wat commentaar los
maakte, was de benoeming van Simonet in de E.E.G.-commissie. Vroeger werd reeds
meer gezinspeeld op de rivaliteit tussen Van den Boeynants (CVP) en Simonet (BSP)
in de Brusselse agglomeratie (twee hanen op een mesthoop, twee krokodillen in een
poel). Pan schreef nu: ‘Quand un croco en a mare... il va au mar-chez-commun’.
Simonet trekt zich terug, wenst zijn vingers blijkbaar niet te verbranden aan het op
dit ogenblik compromitterende politieke probleem Brussel en houdt zich liever in
reserve voor betere politieke tijden.
Van meet af aan wilde Leburton met CVP, BSP en PVV onderhandelen over een
volledig politiek programma. Tegelijkertijd dus sociaal-economisch en communautair.
Voor de kerstdagen kwam het ontwerp klaar en wat ervan uitlekte, vertoonde een
vaagheid waarmee men alle kanten uit kan.
Een kapitaal punt in de onderhandelingen vormde de schoolpolitiek. De CVP
diende een nota in (30 dec.) waarin geëist werd onmiddellijk een reeks regelingen
te treffen voor het vrij onderwijs, met terugwerkende kracht tot 1 september 1972.
Het ging om vijf punten, die betrekking hebben op het leerlingenvervoer, de verhoging
van de werkingstoelagen, de normen voor het aanstellen van studiemeesters, de
wedden van priesters en religieuzen, en de financiering van de gebouwen. Voor dit
laatste vraagt de CVP een apart fonds voor het katholiek onderwijs, werkend met
leningen die de Staat zal terugbetalen. Hierbij mag opgemerkt worden dat Wilfried
Martens als voorzitter van de CVP een voorstel verdedigde dat volkomen tegenstrijdig
is met wat hij enkele jaren geleden als voorzitter van de CVP-jongeren in een manifest
over de onderwijshervorming verkondigde. De CVP-jongeren stelden dat het niet
opgaat de Staat de gebouwen van het katholiek onderwijs te laten betalen, wanneer
deze gebouwen pri-
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vé-eigendom worden. Zij pleitten voor één gebouwenfonds voor het hele onderwijs,
waarbij alle gebouwen openbaar bezit zouden worden. Volgens één gezamenlijke
planning en programmatie zouden de schoolgebouwen ter beschikking gesteld worden
van het vrij en het officieel onderwijs. In het CVP-voorstel is hiervan geen sprake,
zoals er evenmin een spoor te vinden is van de idee om de verschillende netten in
één planning op te nemen. Het is echter niet uitgesloten, dat de CVP ook wat deze
voorstellen betreft de terugtocht zal blazen naar stellingen die redelijker zijn, tenminste
in de ogen van hen die niet meer denken in termen van schoolstrijd.
Een derde strijdros in de onderhandelingen, naast de eentaligheid van de premier en
de onderwijspolitiek, was de gewestvorming. In feite draait alles rond dit punt, want
voor al het overige hoefde de regering Eyskens niet geliquideerd te worden.
Klaarblijkelijk was Leburton oorspronkelijk van plan de zaak gewoon naar een
commissie te verwijzen om dan alles aan het parlement over te laten. Dit voorstel
was voor de CVP onaanvaardbaar. Het komt er in feite op neer het probleem te
bevriezen: tijd winnen tot er betere inzichten gegroeid zijn. Dit kon natuurlijk ook
onder de vorige regering, die onder de leiding stond van een CVP-premier. Anderzijds
is het niet te verwachten dat een socialistisch formateur zelf voorstellen zal formuleren
die opluchting brengen voor hen voor wie de huidige staatshervorming niet ver
genoeg gaat in federalistische zin. Het is de BSP die juist het meest unitaristisch
denkt en een rem zet op elke decentraliseringspoging.
Uiteindelijk werd er een merkwaardig compromis te voorschijn getoverd. Er zou
een voorstel komen in de regeringsverklaring en tegelijkertijd een parlementaire
commissie. Als er in die commissie binnen de zes maanden niets beters wordt
gevonden, dan blijft het regeringsvoorstel gelden. Op die manier zou er wel een half
jaar tijd worden gewonnen, maar het is weinig waarschijnlijk dat de BSP in die
periode spontaan van mening zou veranderen. Volgens de afspraak zou tijdens die
zes maanden geen andere meerderheid gevormd mogen worden. Dus zouden
CVP-PSC-PVV-PLP samen de BSP moeten opjutten. In zulk een avontuur kunnen
CVP-PW-etc.... zich maar wagen als ze op voorhand weten wat ze aan elkaar hebben.
Bovendien blijft steeds ondersteld dat de christen-democraten en de liberalen binnen
de regering een coalitie vormen, althans inzake de staatshervorming.
Dergelijke speculaties hebben er vermoedelijk toe geleid dat de CVP zich eens te
meer ging beraden op haar kasteel te Steenokkerzeel. De vraag was of de CVP haar
optie op de staatshervorming zou radicaliseren of met het huidige concept vrede zou
nemen. Radicaliseren betekent vooral dat cultuur- en gewestraad worden
samengevoegd en dat één der kamers van het parlement met de specifieke gewestelijke
functie belast zou worden. Dit vereist vanzelfsprekend een nieuwe
grondwetsherziening, en aangezien het geen zin heeft in afwachting een ander soort
gewestraad uit te bouwen en voorlopig te bevolken, zou de toekomstige regering die
nieuwe grondwetsherziening dadelijk moeten gaan voorbereiden. De vergadering
van de bekende 40 sprak zich op 4 januari uit voor de
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radicale oplossing, maar klaarblijkelijk zonder grote eensgezindheid of enthousiasme.
De onderhandelaars kregen in ieder geval geen bindend mandaat mee.

Beoordeling en veroordeling
's Anderendaags was er opnieuw een onderhandelingsronde. BSP, PVV-PLP en ook
de PSC zeiden dat ze niets voelden voor een nieuwe grondwetsherziening. En de
CVP bond in.
Mensen die zo geduldig zijn, dat ze het kunnen opbrengen een overzicht van de
Belgische politiek door te nemen, zullen ook wel voldoende gevoel voor afstand
hebben om te begrijpen dat het relaas van de feiten en de commentaren ongeveel een
maand voor het verschijnen van dit nummer zijn geschreven. De hiernavolgende
commentaar is geschreven begin januari, in de week waarin de CVP had aangekondigd
een nieuwe grondwetsherziening te eisen voor de staatshervorming en...
terugkrabbelde.
We hebben hier vroeger al veel, en naar ons gevoel met heel wat distinguo's, over
de grondwetsherziening geschreven. Nu voelen we de behoefte om het eens zeer
eenvoudig en ongenuanceerd te zeggen: ze trekt gewoon nergens op. Het is een
warboel, een termietenberg vol compromissen; er zit geen inspiratie in en geen lijn;
geen mens raakt er nog uit wijs. Het is slecht politiek werk.
Als verontschuldiging voor dit misbaksel wordt gezegd dat er in de huidige
constellatie en met de huidige partijen niets anders mogelijk is. Dit is voor ons
hoegenaamd geen verontschuldiging. Dat men het dan late.
Toen de CVP deze week de eis formuleerde dat er een nieuwe staatshervorming
moet komen en een nieuwe grondwetsherziening, wist ze dat daar een risico van
nieuwe verkiezingen in zat. Als de CVP inbindt wanneer BSP, PVV en PSC niet
mee willen doen, dan wil dit dus zeggen dat de CVP niet wil en niet durft naar
verkiezingen gaan, op het ogenblik dat de Belgische staat hervormd dreigt te worden
tot een onvoorstelbare warboel.
Geeft tegen het einde van januari of begin februari de CVP er toch de voorkeur
aan zich terug te trekken uit deze regering-in-de-maak en wil ze naar verkiezingen
gaan met een duidelijk en revolutionair voorstel van staatshervorming, dan moet ons
oordeel gewijzigd worden. Is dit niet het geval, dan kan men niet anders dan stellen
dat deze partij zich op een allerbelabberdste manier aanstelt. Op een cruciaal moment
in de Belgische geschiedenis geeft de CVP zodanig blijk van gebrek aan cohesie,
visie, verantwoordelijkheid en durf, dat ze het werkelijk belangrijke politieke werk
niet meer aankan. Het dilemma waar de CVP voor staat is overduidelijk: als ze een
nieuwe grondwetsherziening eist, gaan we hoogstwaarschijnlijk onmiddellijk naar
verkiezingen; als de CVP echter naar verkiezingen gaat met de staatshervorming als
thema, dan is het helemaal niet zeker dat dit voor haar tot een electoraal succes zal
leiden. Dit is dus het dilemma tussen staatsbelang en electoraal belang. Op het
ogenblik dat de Belgische staatsstructuur met een slechte staatshervorming verknoeid
dreigt te worden en met een voldoende degelijk voorstel in haar
onderhandelingsmappen
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verkiest de CVP haar eigen partijbelang op korte termijn boven het staatsbelang.
Men zal natuurlijk wel als tegenargument naar voren schuiven: en wat na de
verkiezingen? Zal er dan een meerderheid mogelijk zijn? Het lijkt ons geen valabel
argument. Kan een partij als de CVP niet beter werk doen in de oppositie op dit
ogenblik? Is geen staatshervorming momenteel niet beter dan een slechte? Is een
regeringscoalitie met andere partijen ondenkbaar? Waarom? Is er al iets ernstig
geprobeerd in die richting? In feite komen al deze vragen neer op deze ene: is het,
gezien het belang van de staatshervorming en de zwakheid van de huidige
grondwetsherziening, niet beter naar een open crisis te gaan? Enkel wanneer de
bevolking zich bewust is in een crisisperiode te leven, zal er o.i. genoeg stimulans
zijn voor de partijen om de weg van een werkelijke vernieuwing op te gaan.
6-1-'73
Ward Bosmans en Rita Jolie-Mulier
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Forum
Nyerere van Tanzania
‘... Ik besef tenvolle dat er in Tanzania maar één Nyerere is. Het is mogelijk dat ik
in alles wat hieraan voorafgaat een te groot optimisme heb laten blijken - dat zal de
toekomst moeten uitwijzen’ (p. 268). Met deze woorden besluit Debroey een boek
over de Afrikaanse leider, dat begonnen was met de bedoeling ‘zo objectief mogelijk
de waarde te peilen van een man die ik tot de groten van deze tijd meen te mogen
rekenen’ (p. 7), en dat ik met veel belangstelling heb gelezen1.
Vooraf gaat een korte levensbeschrijving van Kambarage (Julius) Nyerere tot op
het ogenblik dat hij - na gekozen te hebben tussen onderwijs en politiek - in 1954
leider wordt van de grotendeels door hemzelf opgerichte Tanganyika African National
Union (TANU-partij) en op 9 december 1962 president van het één jaar onafhankelijke
Tanganyika. ‘President’ ten opzichte van het buitenland, ‘Mwalimu’ (d.i. opvoeder
of leermeester) voor eigen volk.
De volgende hoofdstukken geven aan de hand van overvloedige citaten de
hoofdlijnen weer van de leer van deze Mwalimu. Wat houdt Nyerere's Afrikaans
socialisme in? ‘Hij spreekt bij voorkeur over Ujamaa, familieverband. Het verwijst
naar de stam waarop hij zijn politiek wil enten: de traditionele familiegemeenschap’
(p. 176). Hoe wil hij dat met een - voor een ontwikkelingsland noodzakelijk één-partij-systeem toch democratisch realiseren? Hoe situeert hij zijn land in het
internationale politieke spel en verantwoordt en verdedigt hij zijn vriendschappelijke
relaties met communistische landen (vooral China)? Wat betekent zijn droom van
de Verenigde Staten van Afrika? Onder de titels ‘De overgangsjaren’ wordt de
muiterij in het Tanganyikaanse leger beschreven en de revolutie op het eiland
Zanzibar. Op 12 januari 1964 komt daardoor Sheik Abeid Karume aan de macht en
dat leidt in april van hetzelfde jaar tot een akkoord tussen deze laatste en Nyerere.
Er ontstaat een Unie, een ‘Verenigde Republiek’ onder de gemeenschappelijke naam
‘Tanzania’. Hfst. 6 behandelt de ‘Arusha Declaration’ (1967), waarin Nyerere zijn
ideeën (‘intenties’ noemt hij ze zelf) uitwerkt tot een ethiek voor de politieke leiders
en alle verantwoordelijken in Tanzania. Het tweede deel ervan, een politieke
beginselverklaring, handelt over de politiek van zelfvertrouwen: het steunen op eigen
kunnen, op eigen mogelijkheden en vooral op eigen inspanning. Niet alleen de strijd
tegen de corruptie is hard; ook de ‘oorlog’ die hij voert tegen armoede, ziekten en
onwetendheid is een bijna utopisch vechten tegen de bierkaai. Dat blijkt o.m. uit het
feit dat het systeem van de Ujamaa-dorpen op talrijke plaatsen een fiasco is geworden:
er waren te weinig vakmensen, er was te veel corruptie en Nyerere's medewerkers
gingen vaak niet geleidelijk genoeg te werk. Nyerere zelf wijst elke dwang of druk
af: ‘een socialistische levenshouding

1

Steven Debroey, Nyerere, fakkeldrager in Afrika, De Vroente, Kasterlee, 1972, 285 pp., 16
foto's, BF. 190.
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komt (...) niet onder dwang tot stand’ (p. 185). Concreet, d.w.z. met de beperkte
mogelijkheden van zijn land, trekt hij ten strijde tegen de onwetendheid. Ook hier
wordt hij niet zonder meer gevolgd (cfr. de protestactie van de studenten - oktober
1966 - tegen de ‘National Service’, een tweejarige burgerdienst voor alle jongens en
meisjes die middelbare studies hebben mogen doen).
In het laatste hoofdstuk maakt de auteur samen met Nyerere de balans op na tien
jaar onafhankelijkheid. Daarbij komt hij ook nog eens terug op de beschuldiging:
‘Nyerere heeft het communisme in Afrika ingevoerd’ (in verband met de aanvaarding
van Chinese hulp bij de aanleg van de ‘Tan-zam-spoorweg’). Tenslotte raakt S. nog
even de verhouding kerk en staat aan, naar aanleiding van een toespraak die Nyerere
in oktober 1970 hield op een congres van de Mary-Knoll-Sisters te New-York.
Zoals gezegd, heb ik dit alles met grote belangstelling gelezen, zoals ik eerder een
veel beknopter maar even enthousiast verhaal over het Tanzania van Nyerere las in
Angst om Afrika van die andere ‘verteller’ A. Berkhof (Antwerpen, 1969, pp.
219-242). Debroey zegt zelf dat hij geen biografie wilde schrijven. Je zou het
inderdaad beter een ‘bloemlezing van Nyerere's geschriften en toespraken’ kunnen
noemen. Daarin ligt immers de waarde van dit boek: de ideeën van een groot
Afrikaans leider zijn nu gemakkelijk bereikbaar voor een Nederlandstalig publiek.
Aanvankelijk verwachtte ik er meer van. Graag had ik een kritischer stem gehoord.
De fakkel die Nyerere ontstoken heeft, schijnt vrijwel geen rookwalm achter te laten2.
In de inleiding op haar boek Hendrik de Man waarschuwt M. Claeys-Van
Haegendoren voor ‘... het centraal plaatsen van de akteur met als gevolg een zekere
isolering uit zijn omgeving, en het gevaar de indruk te wekken dat hij als held de
wereld - of althans zijn stukje eruit - beheerste. Deze benaderingswijze scheen mij
te veel gevaren in te houden van hagiografie’. Debroey heeft naar mijn aanvoelen
deze klip niet helemaal kunnen omzeilen. Overigens is hij geslaagd in het doel dat
hij zich voorop stelde en dat hij onlangs op de Boekenbeurs als volgt omschreef: ‘Ik
reis om de noden van de ontwikkelingslanden te leren kennen en daarvan thuis, bij
ons, te getuigen. Wij praten veel over ontwikkelingsgebieden en wij doen zo wenig’.
Hij heeft met zijn boek iets gedaan om ons concreter te informeren. Wij moeten het
nu maar ‘open’, maar misschien iets kritischer dan de schrijver zelf lezen...
P. Beliën

2

Een ander geluid lezen we bij J. de la Guérivière, La Tanzanie, un modède pour l'Afrique?
in Le Monde van 23, 24-25 en 26 december 1972.
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Allport, Gordon W. - Wording, Grondslagen van een persoonlijkheidsleer. (Menselijke mogelijkheden), Lemniscaat, Rotterdam, 1972, 108 pp., f 9,50.
Bernard, Michel - Le corps. - Edit. Universitaires, Paris, 1972, 144 pp..
Fustier, Paul - L'identité de l'éducateur spécialisé. - Edit. Universitaires, Paris,
1972, 135 pp..
Glorieux, Etienne - De zorg om de stervende in de geneeskunde. - Emmaus,
Brugge/Utrecht, 1972, 101 pp., BF. 96.
Hocquenghem, Guy - Le désir homosexuel. - Edit. Universitaires, Paris, 1972,
125 pp..
Jeu, Bernard - Le sport, la mort, la violence. - Edit. Universitaires, Paris, 1972,
206 pp..
Lohman, Ruud - Das Haus des Leibes, Yoga-Übungen. - Patmos Verlag,
Düsseldorf, 1972, 152 pp., DM. 12,-.
Rattner, Josef - De moeilijke medemens. - De Toorts, Haarlem, 1972, 172 pp.,
f 17,50.
Schuurman, Dr. C.J. - Ik luister en antwoord. - Ankh-Hermes, Deventer, 1972,
194 pp., f 15,-.
Szasz, Thomas S. - Geestesziekte als mythe. - (Menselijke mogelijkheden),
Lemniscaat, Rotterdam, 1972, 287 pp., f 19,50.

J.F. van Ravenzwaaij
Konsultatie in de geestelijke gezondheidszorg
Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1972, 254 pp., BF. 280.
Van 1967 tot 1969 is aan een Nederlandse universiteit geëxperimenteerd met een
consultatiemethode, ontworpen door de Amerikaanse psychiater G. Caplan. In dit
boek wordt eerst deze methode beschreven en geclassificeerd tussen andere methodes
van consultatie. (Consultatie betekent hier raadgevende steun aan hulpverlenenden
in de geestelijke gezondheidszorg). Daarop volgen de beschrijving van het experiment,
drie consultatiegesprekken eruit en de discussie van de drie gesprekken. In het laatste
vierde van het boek geeft de auteur, die zelf het experiment leidde, zijn kritische
beschouwing over Caplans methode en zijn ontwerp van hypothese voor het creëren
en handhaven van een consultatierelatie. De grote verdienste van deze uiteraard
gespecialiseerde studie ligt in haar heldere, streng ter zake blijvende opbouw. Ze
overtuigt de lezer van het grote nut van de op de consultvrager gerichte
gevalsbespreking met de psychiater.
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G. Boeve

R.W. Siroka c.s.
Sensitivity training
Lemniscaat, Rotterdam, 1972, 266 pp., f 18,50.
Waar in ons huidig westers cultuurgebied veel overgeleverde groepsverbanden
uiteenvallen, het individu op zichzelf wordt teruggeworpen en nieuwe bindingen
(nog) niet duurzaam kunnen worden aangegaan, is het niet verrassend dat binnen de
menswetenschappen een groeiende aandacht te constateren valt voor het verhogen
van de ‘sociale intelligentie’ en het trainen in relationele gevoeligheid. In de laatste
twee à drie decennia zijn verschillende richtingen en groepstechnieken met dit
oogmerk ontwikkeld, elk met hun min of meer eigen theoretisch model en aanpak.
Achtereenvolgens komen die richtingen in deze verzamelbundel aan bod. Na een
algemeen overzicht over het historisch ontstaan van deze wetenschappelijke
groepsaandacht komen de T-groepen, de agressieve benaderingen, het psycho-drama
en de marathons onder de aandacht. Uitermate nuttig ter oriëntatie en evaluatie van
de
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verschillende groepstechnieken is het laatste hoofdstuk, waar nader op de voor- en
nadelen, het uiteindelijke effect, de winst en het gevaar van de behandelde
groepsbenaderingen wordt ingegaan. Deze bundel, in een goede Nederlandse vertaling,
van verschillende auteurs van naam als Rogers, Moreno, Siroka enz., is een aanwinst
in de door de uitgeverij Lemniscaat uitgebrachte serie Menselijke Mogelijkheden.
Vooral degenen die reeds een sensitivity training hebben meegemaakt en daarbij
enig verstand van zaken en een enigszins ontwikkeld relatiegevoel hebben ontwikkeld,
kunnen er hun voordeel mee doen.
G. Wilkens

M.A. Sechehaye
Terug naar het nulpunt.
Symbolische realisatie als geneeswijze voor de schizofreen
Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout, 1972, 120 pp., BF. 190.
In 1930 wordt S. opgedragen een achttienjarig meisje te behandelen dat bij wel
vijftien psychiaters in onderzoek is geweest zonder dat zij voor haar enige genezing
verhopen. Aanvankelijk mislukt ook Sechehaye, maar zij ontdekt na verloop van tijd
symbolische communicatie- en overdrachtswegen. In 1940 kan zij Renée genezen
noemen en in 1947 schrijft zij dat de persoonlijkheid van het meisje nog voortdurend
ontwikkelt en versterkt. Dit boek verschijnt nu in vertaling terwijl een nieuwe
belangstelling bloeit voor de juiste betekenis van wat onder schizofrenie wordt
ondergebracht. Maar het is lang voor die nieuwe ideeën geschreven. Op de idee dat
de ‘schizofreen’ wel eens de gezonde mens kon zijn, werkt het ontnuchterend. Hier
is wel degelijk sprake van een zodanig niet aangepast zijn aan de realiteit, dat men
voor de therapeut geen andere taak kan zien dan het meisje tot die aanpassing te
leiden, ook al liggen de oorzaken van haar ziekte in haar omgeving. Het boek bevat,
onbedoeld, een waarschuwing dat er onderscheid moet blijven tussen ‘schizofreen’
gezond verzet en reële stagnatie of regressie. Bij het lezen van dit pijnlijk worstelen
van therapeut en cliënt realiseert men zich ook hoe complex en delicaat het proces
is van de groei van een baby van afhankelijkheid van de moederliefde tot het beminnen
van zichzelf en kan men verbaasd zijn dat in een zo overwegend aantal gevallen deze
groei goed verloopt en dat de moeder spontaan de houding aanneemt die de juiste
ontwikkeling mogelijk maakt. Misschien kan ook dit een gezond correctief zijn, met
name op Laings observatie van de verwringende invloeden die in een gezin
doorgegeven kunnen worden.
G. Boeve

Rachel Mackenzie
Risico.
Aangrijpend verslag over de smalle marge tussen de angst om te sterven en
de wil om te leven.
Ambo, Bilthoven, 1972, 63 pp., f 5,50.
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Een vlot geschreven verslag van een journaliste die in een New Yorks ziekenhuis
moet worden opgenomen voor een noodzakelijke, en uiterst gevaarlijke hartoperatie
teneinde haar leven te behouden.
De gedistantieerde manier van beschrijven van wat er om haar heen gebeurt in het
ziekenhuis, meer dan wat er in haar zelf omgaat, stelt de lezer in staat de zakelijke,
spannende sfeer die rond een hartoperatie hangt in te voelen. Meer dan een verslag
van psychische gesteltenissen, zoals de ondertitel suggereert, is het een verhaal
geworden van een waarneming die geschiedde door een waarneemster die met hart
en ziel, op een gedistantieerde wijze haar wereld bezag. Lezenswaardig.
G. Wilkens

David Cooper
Einde van het gezin
J.A. Boom en Zoon, Meppel, 1972, 129 pp., f 8,90.
Dit boek is een kritiek. Een kritiek op het gezin als ‘kerneenheid in de kapitalistische
samenleving’, of algemener: een kritisch beschouwen van het ‘sociaal functioneren
van het gezin als ideologisch middel om mensen te conditioneren in welke
uitbuitingssamenleving dan ook’. Als het gezin dat is, is dat genoeg om er tegen te
zijn. In elk geval kan de lezer zich dan voorstellen dat het leven in zoiets geen pretje
is. De schrijver wil dat wat aangeduid wordt met het woord gezin ondermijnen; ‘het
indoctrineren doorbreken van een vals bewustzijn dat bepalend is voor het heimelijke
zelfmoordpact dat het bourgeoisgezin meebrengt’, te weten die ‘eenheid die zich het
gelukkige gezin noemt’. Cooper stelt: we hebben geen vader of moeder meer nodig,
we hebben alleen nog maar de functie van vader en moeder nodig. Het gezin bindt
zich, volgens hem, teveel aan elkaar op basis van bloedverwantschap. Een vrije
maatschappij - vrij ook om te vrijen - vraagt een andere topografie van liefde. Dat
het einde van het boek samenvalt met
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het einde van het gezin hoeft voor de lezer ook geen verwondering te wekken.
Wellicht doet de lezer er voor zichzelf verstandig aan het bij het einde van het boek
te laten, mocht hij de schrijver tot zover in zijn esoterische taal en bezwerende
beschouwingen, overigens in goed Nederlands vertaald, hebben willen volgen.
Op het eind van het boek is ook de schrijver aan zijn eind. Hij vermeldt tenminste
dat hij bij de laatste hoofdstukken een diepgaande geestelijke en lichamelijke crisis
doormaakte. Het geeft de ‘Sitz im Leben’ aan van deze studie tegen het gezin. Voor
een goed lezer komt deze mededeling ten overvloede.
G. Wilkens

Anthony Storr
Agressie bij de mens
J.A. Boom en Zoon, Meppel, 19723, 135 pp., f 9,50.
Wanneer een woord als agressie evenzeer wordt toegepast op de gemelijke stemming
waarin iemand met een ochtendhumeur reageert, op het rood aangelopen gezichtje
van een baby die de fles niet krijgt, op het natrappen van een profvoetballer, op het
‘agentje pesten’, als op het in koelen bloede overhoop schieten van onschuldigen,
dan is het nodig om redenen van begripshygiëne, dit woord niet meer te gebruiken
of het nauwer te gaan omschrijven. ‘Agressie is een mengbegrip dat van betekenissen
uit zijn naden barst’, zegt de schrijver in het begin van zijn studie.
Teneinde dit begrip agressie zuiverder in zijn betekenissen te bezien gaat de
schrijver dit overladen psychologisch begrip uiteen leggen. Hij doet dit op een voor
een belangstellende bevattelijke manier.
Dat binnen drie jaar een derde druk van de Nederlandse vertaling verschijnt, is
niet alleen een graadmeter voor het goede onthaal dat deze studie ten deel viel, maar
laat ook zien hoe er een behoefte bestaat naar kennis van datgene wat de mens kan
drijven tot successen, alsook hem in staat stelt zijn eigen vernietiging effectief te
bewerken.
G. Wilkens

Jan Weima
Wat willen wij met de toekomst doen?
Cultuurpsychologische beschouwingen rond het thema mens en natuur.
Ambo, Bilthoven, 1972, 54 pp., f 5,50.
Op het eind van de vijftiger jaren stelde prof. Fortmann in een brochure de vraag:
Wat is er met de mens gebeurd? Aan het begin van de zeventiger jaren stelt een van
de naaste medewerkers van Fortmann weer een vraag, eveneens in de titel van een
in de omvang van een brochure verschijnende studie. Was de eerste vraag tevens
een blik naar het verleden, de tweede vraag richt zich naar de toekomst. Het is een
belangrijke vraag die Weima, onlangs tot lector benoemd in de godsdienst- en
cultuurpsychologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, aan de lezer stelt.
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Belangrijk, gezien wat er, volgens Weima, op het spel staat: een toekomst van ‘een
collectieve dood, een technocratische dictatuur of een van haar vervreemding bevrijde
mensheid’ (p.43).
Deze scala van beperkte keuzemogelijkheden die de mens worden voorgelegd,
roept uiteraard vragen op naar de keuzes die de mens kan maken, alnaargelang de
waarden waarop hij zich oriënteert. Het eerste gedeelte van Weima's beschouwingen
gaat dan ook over waarden en waardenoriëntaties, vanuit de empirische
cultuurpsychologie beschouwd. Dat er nu zo dreigend in de titel van dit essay naar
de toekomst wordt gevraagd, komt door het feit dat de toekomst zo bedreigd is. In
navolging en in de lijn van auteurs als Fromm, Gouldner en vele anderen ziet ook
Weima onze huidige cultuur gekenmerkt door een utilitaristisch waardenpatroon,
waarin de mens naar voren komt als een wezen dat ten diepste van zichzelf vervreemd
is geraakt, van anderen, van zijn arbeid en van de natuur. De dreigende ecologische
chaos laat zien hoe het machtsmisbruik van het menselijk kunnen de natuur tot iets
waardeloos maakt. Hoelang nog kunnen we dit volhouden willen we ook nog in de
toekomst in de natuur die niet allereerst de plaats van de manipulerende hand, maar
van de genietende mens is, aangenaam kunnen verpozen? Bij bepaalde groepen in
de maatschappij ziet Weima een bewustzijn ontstaan, dat een andere samenleving
wil creëren. Dit meldt zich reeds aan in de nog vage contouren van wat hij met Roszak
de ‘counter culture’ noemt.
Waar Weima in het laatste gedeelte het minst overtuigend is gezien het aantal
utopische elementen voor een oplossing en vooral met betrekking tot degenen die
deze oplossing zouden moeten geven, kan men toch zeggen dat de vraagstelling
klemmend en met kracht van argumenten naar voren wordt gebracht. Wellicht is het
mogelijk dat door deze heldere manier van stellen, alsook met het materiaal dat de
auteur aanvoert, meer werkelijkheidsbesef bij de lezer wordt gekweekt met betrekking
tot de menselijke toekomst.
G. Wilkens
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Sociale wetenschappen
Balla, Ballint - Kaderverwaltung. - Enke, Stuttgart, 1972, 284 pp., DM. 49,-.
Grinten, Tom van der - Milieukonferentie Stockholm 1972. - Werkgroep 2000,
Amersfoort, 1972, 47 pp..
Hesse, H.A. - Berufe im Wandel. - Erike, Stuttgart, 1972, 211 pp., DM. 10,80.
Lombard, Anne - Le mouvement hippie aux Etats-Unis. - Casterman, Tournai,
1972, 204 pp., BF. 225.
Paetow, Stefan - Die Klassifizierung im Erwachsenenstrafvollzug. - Enke,
Stuttgart, 1972, 216 pp., DM. 39,80.
Schweitzer, Heinrich - Sozialistische Agrartheorie und -Praxis. - Herbert Lang,
Bern/Frankfurt/M.), (Ost-Kontexte), Hrsg. Robert Hotz S.J. und K. Farner,
1972, 264 pp., S.F. 38,-.
Vonderach, Gerd - Industriearbeit und Lehrerausbildung. - Enke, Stuttgart,
1972, 259 pp., DM. 29,60.
Vranken, J. - Armoede in België. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1972, 56 pp., BF. 85.

F. Bernard, e.a.
Sex met kinderen
(Alpha-boek), NVSH, 's-Gravenhage, 1972, 143 pp., f 12,-.
Feiten en meningen over pedofilie om discussie op gang te brengen, dat is de opzet
van deze bundel essays. Een bespreking van het boek is niet de geschikte plaats om
de discussie aan te vatten. Toch willen we zowel onze waardering motiveren als
bedenkingen aanbrengen bij een paar grondtendensen. Te waarderen zijn: de
overwegend zakelijke, niet pamflettaire toon; het feitenmateriaal dat in al zijn
beperktheid toch nieuwe facetten naar voren brengt; de voorzichtigheid en nuancering
in het formuleren van conclusies. De hoofdvraag die ons na lezing bezig hield is de
volgende: dat de seksualiteit hier, zoals zo vaak, tegen een te enge achtergrond
bekeken wordt, niet voldoende als deel in de opbouw van de persoonlijkheidsstructuur.
Die vraag komt met name op je af bij de lezing van de vijf geschiedenissen van de
pedofielen en één van de medewerkers stelt ze ook ergens. De interferentie van de
seksualiteit met andere domeinen van de persoonlijkheid die bij het kind in
ontwikkeling zijn, zou dringend ter studie moeten worden genomen. Zolang dit niet
gebeurd is, blijft een boek als dit voor een deel in het duister tasten en zijn de
conclusies ervan zeer precair.
Tenslotte een vraag over het verwijzen naar vreemde culturen. Hierin zit een
onlogisch denkschema verborgen: wij hebben een cultuur die fout zit, zoals blijkt
uit de cultuur van andere volkeren. Dat de cultuur van deze volkeren niet fout kan
zijn, is een axioma dat voor mij mysterieus blijft.
G. van Garsbeke
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J. Th. J.M. Willems o.r.v.
De noodzaak van natuur- en milieubeheer
Bruna, Utrecht - Antwerpen, 1971, 180 pp..
J.J. Mulckhuyse o.r.v.
Milieubalans van Nederland
Van Gorcum / Intermediair, Amsterdam - Brussel, 1972, 388 pp..
Karel Poma
Knoeien met ons leefmilieu
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen-Utrecht, 1972, 196 pp., BF.
225.
Uit de overvloed van literatuur over milieu en milieubeheer, een drietal recente
boeken van een heel verschillende geaardheid. Het eerste wil de noodzaak van natuuren milieubeheer laten zien, in het algemeen vanuit wijsgerige en ethische
overwegingen en in het bijzonder in verband met wetenschap, biologie, recreatie,
toerdisme, landbouw, veeteelt, visserij, bodembeheer. Elk van deze onderwerpen
wordt afzonderlijk door verschillende auteurs behandeld op een genuanceerde,
wetenschappelijke en globale manier. Zuivere begripsomschrijving en informatie
leveren, meer dan slogans, het bewijs van een ernstige bekommernis. De milieubalans
van Nederland is eveneens door een groep specialisten opgemaakt. Ze behandelen
de problemen van de milieuverontreiniging echter op een meer technische manier.
Hun bedoeling is: het verschaffen van feitelijke gegevens over lucht- water- en andere
vormen van milieuverontreiniging in Nederland, het belichten van economische en
juridische aspecten en het geven van een aanzet voor de opleiding van deskundigen.
De artikelen verschenen eerder in het blad Intermediair. Het derde boek, van de
Belgische volksvertegenwoordiger K. Poma, is in de eerste plaats politiek geïnspireerd
en in hoofdzaak op Belgische toestanden afgestemd. Het geeft een goed geïnformeerd
samenvattend overzicht van wat Poma als politicus zou willen verwezenlijkt zien.
Alle drie de boeken gaan uit van een gegeven politico-economische situatie. Deze
situatie willen ze impliciet continueren door de gevaren die haar vanuit een
verregaande milieuverontreiniging bedreigen, te keren. Het sociale aspect van de
milieuverontreiniging krijgt bitter weinig aandacht.
S. Heester
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Politiek
Adriaansen, Drs. W.L.M. - Dynamiek en participatie. - Centrum Staatkundige
Vorming, Den Haag, 1972, 30 pp., f 2,50.
Brugmans, Hendrik - Denkend aan Europa. - Lannoo, Tielt, 1972, 256 pp., BF.
198.
Caute, David - The Fellow Travellers. - Weidenfeld & Nicolson, London, 1973,
433 pp., £ 5,75.
Debroey, Steven - Nyerere. - De Vroente, Kasterlee, 1972, 286 pp., BF. 190.
De Europese Veiligheidsconferentie. - Geestelijke verzorging Krijgsmacht, Den
Haag, 1972, 95 pp..
Domes, Alfred, Hrsg. - Ost-West Polarität. - Wissenschaft und Politik, Köln,
1972, 256 pp., DM. 14,50.
Engels, Friedrich - Loon Vakbond Arbeiderspartij. - Pegasus, Amsterdam, 1972,
71 pp., f 3,65.
Feingold, Henry L. - The Politics of Rescue. - Rutgers University Press, New
Brunswick N.Y., 1970, 394 pp., f 12,50.
Lenin, W.I. - Tweeërlei Tactiek. - Pegasus, Amsterdam, 1972, 207 pp., f 5,50.
Richtlijnen voor de buitenlandse politiek. - Centrum voor Staatkundige Vorming,
Den Haag, 1972, 40 pp., f 2,50.

Heinz Schmellemeier
Besiegte Dämonen
Neues Leben, Berlin, 1972, 168 pp..
Een voor jonge mensen bedoeld boek waarin op wel erg populaire wijze de strijd
van behoudende krachten tegen de wetenschap en de vooruitgang in het algemeen
wordt voorgesteld. Van de behoudende krachten wordt de kerk in de eerste plaats
gezet. Daaraan wordt dan een uiterst optimistisch toekomstbeeld vastgehangen waarin
zelfs voor milieuverontreiniging bijna geen plaats is.
Van een werkelijk wetenschappelijke benadering van de strijd tegen de vooruitgang
is geen sprake. Dat in sommige gevallen de hele strijd voortkwam uit het feit dat
men hetzelfde woord op twee verschillende wijzen verstond, zoals bij het historische
of onhistorische ‘en toch beweegt ze’ komt niet bij de schrijver op. De tragiek van
de bestrijders, waar we ons nu na zoveel eeuwen wel in mogen verdiepen, vindt bij
hem geen plaats. Zouden wij niet verder komen door ons af te vragen: hoe heeft men
in het verleden te goeder trouw de vooruitgang kunnen bestrijden dan door steeds
en bij allen, natuurlijk waren er velen, kwade trouw aan te nemen. Ook nu is per slot
van rekening werkelijke bestrijding van de reactie alleen mogelijk indien men begrijpt
hoe bepaalde mensen te goeder trouw een verkeerde overtuiging aan kunnen hangen.
Maar dat alles schijnt de schrijver nog niet te begrijpen.
C.J. Boschheurne
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Die Auswärtige Politik der Bundesrepublik Deutschland
Uitg. Ministerie van Buitenlandse Zaken te Bonn. Wissenschaft und Politik,
Köln, 1972, 992 pp., DM. 38,-.
Gezien de herkomst van deze studie, zijn hier officiële standpunten en documenten
te verwachten. Vijf grote delen: 1. Een overzicht en een evaluatie van de buitenlandse
politiek van de Bondsrepubliek, vanaf het donkerste uur in 1945 tot de verdragen
die Brandt sloot met Polen en de Sovjet-Unie in 1970 en het verdrag over Berlijn
door de vroegere geallieerden gesloten in september 1971. Al zit er natuurlijk een
stuk zelfrechtvaardiging in, toch is het een merkwaardige terugblik op een belangrijke
periode van hedendaagse geschiedenis. Niet alleen hebben de auteurs aandacht
geschonken aan het Oosten en de Oostpolitiek, maar ze hebben deze ook geplaatst
in de context van de internationale wereldpolitiek. Daarbij kwamen ook andere
problemen aan de orde: de Europese Gemeenschappen, het Saarland, de problemen
van de grensafbakeningen met het Westen, Duitsland en de ontwikkelingslanden,
enz.. 2. Niet minder dan 336 documenten (700 pp.): teksten van verdragen,
parlementszittingen, politieke verklaringen, redevoeringen van politici en
wetenschappers. 3. Een chronologisch overzicht van de voornaamste gebeurtenissen
in Duitsland vanaf 1945, een historische handleiding. 4. Een aantal statistische
gegevens in verband met de buitenlandse dienst en de buitenlandse betrekkingen, de
organisatie van het apparaat en de politieke inrichting van de Bondsrepubliek. 5.
Tenslotte een aantal kaarten. Een analyse maken van dit werk is niet gemakkelijk.
In feite gaat het om een verzameling documentaire gegevens die een zo volledig
mogelijk beeld trachten te geven van de rol van Duitsland na de tweede wereldoorlog.
Bijna onmisbaar voor allen die zich op de een of andere manier bezig moeten houden
met het probleem Duitsland.
A. Van Peteghem
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Geschiedenis
Brugmans, Prof. Dr. H. - Geschiedenis van Amsterdam. 2. De 80-jarige oorlog,
1544/1621. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 263 pp..
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Oktober 1972. Ministerie van Nationale Opvoeding, Brussel, 1972, 203 pp..
Jong, Dr. Otto J. de - Nederlandse Kerkgeschiedenis. - Callenbach, Nijkerk,
1972, 448 pp., f 49,50.
Grauwels, Dr. J. - Dagboek van gebeurtenissen opgetekend door Christiaan
Munters 1529-1545. - Van Gorcum, Assen, 1972, 214 pp., f 25,-, geb. f 30,-.
Smit, Mr. D.C. - Nederland in de eerste wereldoorlog. 2. 1914-1917. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972, 207 pp., f 37,50.

Henry Baillien
De rapporten van de kantonkommissarissen (1797-1800)
Deel II Tongeren
(Werken uitgegeven onder de auspicien van de Bestendige Deputatie van
de Provincie Limburg, No. 15), Prov. Limburg, Hasselt, 1972, 75 pp..
De stadsarchivaris H.B. publiceerde reeds eerder belangwekkende bijdragen
betreffende de geschiedenis van Tongeren zoals Documenten over de Boerenkrijg
uit het Tongers stadsarchief, in Limburg, 1959 (38) 105-111, en tal van essays met
betrekking tot de lokale geschiedenis vanaf 1947 in Het Oude Land van Loon. Met
grote zorg biedt hij thans de tekstuitgave van 11 rapporten genummerd A tot K. In
een omstandige inleiding (11-40) beschrijft hij bondig de wording van het kanton
Tongeren, de stad en de dorpen op de vooravond van de Franse bezetting, de
instellingen en andere gegevens. De rapporten in kwestie, opgesteld door de
kantoncommissaris, hadden tot doel de departementscommissaris de stof te bieden
voor zijn departementeel verslag dat aan de minister voor binnenlandse zaken te
Parijs diende voorgelegd te worden. Daarin werd gehandeld over municipale
organisatie, openbare mening, onderwijs, politie, eredienst en belastingwezen. Een
goed gekozen bibliografie en een verzorgd register getuigen van métier.
S. De Smet

K. Marx
Kritiek op het program van Gotha
Pegasus, Amsterdam, 1972, 96 pp., f 4,50.
Een van de vertalingen die deze uitgeverij in de laatste jaren gedaan heeft van de
werken van de Duitse klassieke socialisten. Dit werkje hoort tot de belangrijkste,
omdat het een grote praktische uitwerking kreeg in het verdere debat over de
programma's van werkelijk socialistische partijen. Het latere voorwoord van Engels
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is evenals een correspondentie terzake tussen Engels en Bebel opgenomen als
appendix. Daarnaast is het programma zelf nog opgenomen en enige correspondentie
van Marx.
C.J. Boschheurne

Adolf M. Birke
Bischof Ketteler und der deutsche Liberalismus
(Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte bei der
katholichen Akademie in Bayern), Mathias Grünewald Verlag, Mainz,
1971, 135 pp., DM. 28.
Dat we, wanneer we over het verleden spreken, wegens een verkort taalgebruik nogal
snel met wel zeer algemene begrippen werken (‘de Katholieke Kerk was antiliberaal’,
‘het liberalisme waarborgde de menselijke vrijheid’, ‘de adel was reactionair’ etc.)
is begrijpelijk, maar niet zonder risico's, omdat we makkelijk ook op die wijze gaan
dénken. Hoe genuanceerd we steeds weer het verleden moeten benaderen en
beschrijven, wordt duidelijk aan de hand van deze studie.
Ketteler, meestal geroemd en genoemd wegens zijn sociale bewogenheid, hoort
bij die katholieke leidslieden van de negentiende eeuw die liberale beginselen (het
best omschreven met anti-absolute beginselen) aanhangen en in de praktijk
verwerkelijkt willen zien. Schr. probeert dit anti-absolutisme mede te verklaren vanuit
het feit dat Ketteler behoorde tot de oude Westfaalse adel. Hij toont overtuigend aan
dat Ketteler veel van de liberale beweging van 1848 (hij was zelf afgevaardigde in
het ‘St. Pauls-Parlament’) heeft onderschreven, maar zich gaandeweg verzet heeft
tegen de nationaalliberalen en de op hen steunende Bismarck, op grond van dezelfde
liberale beginselen die de rechten van alle groepen zouden moeten waarborgen en
niet die van sommige groepen, als de katholieken, zouden moeten beknotten. De
ruimte in de Kerk voor zijn opvattingen geboden, ook na de Syllabus van 1864,
maakte het mogelijk te komen tot de ‘Zentrumspartei’.
Marcel Chappin
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Wijsbegeerte
Gibran, Kahlil - Le prophète. - Casterman, Tournai, 1972, 105 pp..

Fons Elders
Analyseer. Deconditioneer
Van Gennep / Teleac, Amsterdam, 1972, 161 pp., f 8,90.
Het boek, een verslag van de filosofiecursus die de schrijver vorig jaar voor de teleac
gaf, brengt de lezer in contact met vele van de belangrijkste problemen van de
filosofie. Het leert de lezer zoals ook vorig jaar de kijker, waarmee de filosoof zich
nu precies bezig houdt. Maar zoals al uit de titel blijkt, hinkt de schrijver op de
verschillende gedachten die een vijftal jaren terug op de centrale interfaculteit van
de universiteit van Amsterdam werden gedoceerd. Het is juist als hij uit al deze
stelsels iets probeert te nemen en dat hij feitelijk stelt dat natuurlijk in al die systemen
een kern van waarheid is en dat de werkelijke opgave van de filosofie nu is om die
gemeenschappelijke kern te onderkennen.
Maar zolang ons dat niet gelukt is, kunnen we niet, zoals schrijver doet, een cursus
filosofie opstellen waarbij we uit ale opvattingen wat nemen, want zoals alle systemen
op bepaalde punten gelijk hebben, zullen ze ook op bepaalde punten ongelijk hebben.
Willekeurige standpunten er uit bij elkaar brengen gaat dus niet, hoe aantrekkelijk
dat soms ook is. Jammer is tenslotte dat de schrijver zijn voorbeelden, vooral uit het
rechtsleven, zo slecht heeft gekozen.
C.J. Boschheurne

Dr. G. Harmsen
Marx contra de Marxistische Ideologen
Kruseman, Den Haag, 1972, 228 pp..
De schrijver probeert eerst Marx te plaatsen in zijn tijd, met name in zijn verhouding
tot de Duitse idealisten en Hegel in het bijzonder. Op een overzichtelijke wijze geeft
hij daarna zijn visie op Marx en stelt daar die van verschillende andere
Marx-interpreten tegenover, met name voorzover die politieke invloed hebben gehad.
Hij laat dan zien wat de wending naar de praxis in werkelijkheid betekent. Tenslotte
wordt de theorie van Marx toegepast op een modern vraagstuk, dat Marx zelf trouwens
al voorzag, dat van de automatisering.
C.J. Boschheurne

Theologie
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Gollwitzer, Helmut - Rijk Gods en socialisme bij Karl Barth. - Ten Have, Baarn,
1972, 64 pp., f 6,90, BF. 110,-.
Mieth, Dietmar - Christus - das Soziale im Menschen. - (Topos Taschenbücher)
Patmos, Düsseldorf, 1972, 144 pp., DM. 5,80.
Müller, Karlheinz - Die Aktion Jesu und die Re-Aktion der Kirche. Echter-Verlag, Würzburg, / Mohn, Gütersloh, / Tyrolia Verlag, Graz, 1972, 168
pp., DM. 10,80.
Moltmann, Jürgen - De taal der bevrijding. - Ten Have, Baarn, 1972, 134 pp.,
f 10,-, BF. 160,-.
Ohlig, Karl Heinz / Heinz Schuster - Katholiek Dogma - splijtzwam der Kerken?
- Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 105 pp., f 8,50.
Pesch, Otto Hermann - Rechenschaft über den Glauben. - (Topos
Taschenbücher) Patmos, Düsseldorf, 1972, 215 pp., DM. 6,80.
Picht, Georg - Theologie en de kerk in de twintigste eeuw. - Ten Have, Baarn,
1972, 51 pp., f 6,90, BF. 110.
Roubos, Dr. K. - II Kronieken. - Callenbach, Nijkerk, 1972, 347 pp., f 37,50,
bij int. f 34,-.
Siebel, Wigand - Freiheit und Herrschaftsstruktur in der Kirche. - Morus Verlag,
Berlin, 1971, 115 pp..

Een boodschap gevangen in menselijke taal
(Van exegese tot verkondiging, deel 4), Katholieke Bijbelstichting, Boxtel,
1972, 91 pp., f 6,75.
De reeks ‘Van exegese tot verkondiging’ is een serie boekjes tot hulp aan de predikant
die zijn prediking wil voorbereiden op basis van de exegese. Bovendien lenen deze
boekjes zich uitstekend voor gebruik in de katechese en in bijbelgespreksgroepen,
aldus de aankondiging.
Dit 4e deel is een bewerking van papers die al in omloop waren ten behoeve van
gespreksgroepen. Een werkgroep van de Katholieke Bijbelstichting heeft ze bewerkt
voor algemener gebruik. De centrale inhoud van het boekje handelt over de vraag
hoe men moet lezen. Inzake de bijbel wordt er nog al gauw geschermd met de
uitdrukking: het staat er toch! De samenstellers pleiten
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voor een beter en dieper bestuderen van de bijbeltekst: wat zegt de tekst, en niet zoals vaak helaas gebeurt - wat denk ik (als lezer) dat er staat. Voorts pleiten zij voor
een nauwgezette lezing van de tekst zelf, want de beste manier om in een tekst binnen
te dringen is de geboden tekst serieus te nemen, een opvatting die door bijbellezers
wel eens wordt vergeten. Een ander belangrijk aspect van een tekst is, dat men weet
welk soort berichten er worden aangeboden. Dat kan informatie, interpretatie of een
oproep zijn. Het is noodzakelijk te onderkennen welke van de drie vormen men leest,
wanneer men een bijbeltekst bestudeert. Zo is tevens goed om steeds te blijven
bedenken dat de auteur van een evangelie geen dagboekanier is, maar een componist
van het woord, die zijn eigen collage maakt. Hiervan vindt men een eminente
illustratie aan de hand van Marcus 2: 1-12 (pp. 18-28).
Behalve de hoofdstukken 1 (Het staat er toch?), 2 (Over Marcus 2) en 5 (Het
verhaal van de Emmausgangers), die stuk voor stuk zeer goed zijn geschreven en
tevens de lezer informeren over hoe men het beste kan lezen, vallen de andere
hoofdstukken wel wat tegen. Niettemin zou men alleen al voor de eerste 2
hoofdstukken dit boekje moeten aanschaffen.
P. Beentjes

H. Schlier
Nun aber bleiben diese Drei
Johannes Verlag, Einsiedeln, 19722, 88 pp..
De bekende exegeet uit Bonn bundelt hier een aantal overwegingen over geloof,
hoop en liefde, die hij heeft gehouden op bezinningsbijeenkomsten. ‘Grundriss des
christlichen Lebensvollzuges’, luidt de ondertitel. Daarmee wordt precies aangegeven
wat de lezer kan verwachten: een heldere, beknopte uiteenzetting van de krachtlijnen
van christelijk levensgedrag aan de hand van de geschriften van Paulus. Een goede
hulp en aanzet om datgene na herhaalde lezing in gedachten en leven over te houden
wat in de titel als blijvend wordt aangekondigd.
G. Wilkens

Herman Mertens
Geloof en politiek
Davidsfonds, Leuven, 1972, 92 pp., BF. 45.
Een moedig en welkom initiatief van het Davidsfonds, in kort bestek iets te bieden
over dit actuele onderwerp. Onderhoudend, ofschoon wat wijdlopig, betoogt S. dat
braafheid geen ideaal is en contestatie en maatschappijkritiek, op voorwaarde dat zij
met enige humor geschiedt, de mens dienstig kan zijn, ook de kerkse en gelovige
mens. Als politiek verstaan wordt als dienst aan de gemeenschap, dan kan politieke
theologie niets anders zijn ‘dan het consequent laten doorklinken van de sociale en
politieke relevantie van de heilsboodschap’. Een helder geschreven boekje, dat van
ruime belezenheid getuigt en in alle beknoptheid veel wetenswaardigs biedt.
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S. De Smet

Hans Urs von Balthasar
Gelebte Kirche: Bernanos
Johannes Verlag, Einsiedeln, 19722, 548 pp..
Gelebte Kirche geeft als titel duidelijk aan wat de inzet vormt van deze studie over
Bernanos, de Franse dichter, die kort na de tweede wereldoorlog overleden is. In het
tweede deel van deze magistrale studie wordt aan de hand van de geschriften van
Bernanos aangegeven, hoe de kerk als levensruimte voor deze gelovige katholiek
functioneerde. Het eerste en derde deel, resp. handelend over het dichter-zijn en het
gelovig bestaan in de wereld, vormen de veel kleinere zijpanelen voor dit belangrijke
tweede gedeelte over het toebehoren tot de moederkerk.
Het feit dat Bernanos dagelijks naar de H. Mis gaat en, als dat niet mogelijk is,
tenminste thuis het misformulier doorneemt, dat hij wekelijks te biechten gaat, dat
hij dagelijks ‘als een oude vrouw’ het rozenhoedje bidt en nooit gaat slapen zonder
de completen te hebben gebeden, maken hem tot een voorbeeldige katholiek. En dat
niet alleen voor de leken. Zo iemand praktizeert gewoon teveel om te geringe
geloofsernst te veronderstellen. Toch wil de titel en ook het boek een andere inzet
suggereren. Het gelovig leven van Bernanos zelf vormt vleesgeworden kerkelijk
bestaan, levend uit het geloof zoals hij doet, en puttend uit de gemeenschappelijke
schat van de Kerk: haar geloof in de gemeenschap der heiligen, haar sacramenten,
vooral die van de Eucharistie, Biecht en ook het priesterschap.
De theoloog Urs von Balthasar heeft op indringende wijze laten zien wat voor
Bernanos de moederkerk betekent: te zelfstandig om er door bemoederd te worden,
te
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zeer kind om zich er niet van harte thuis te voelen, een geloofsgeheim om er Christus
te ontmoeten.
Zwakke kanten heeft Bernanos gezien en aangewezen. Urs von Balthasar heeft
een minder openlijke kant van de Kerk aangewezen: een geloofsgeheim waarvan hij
leeft. Soms is Bernanos een te groot schrijver met een te briljante zeggingskracht dat
hij niet de denker Urs von Balthasar provoceert tot krachttoeren van argumenten en
formuleringen. In het algemeen is Urs von Balthasar erin geslaagd een ‘theologische’
biografie te schrijven waarin de krachtlijnen van Bernanos' levensovertuiging op
overtuigende wijze naar voren komen.
Wie de eerste druk van dit werk van 1954 heeft gelezen zal bij een tweede lezing
van de tweede, ongewijzigde druk van 1971 overtuigd zijn dat de actualiteit van een
kerkelijk leven zoals Bernanos dat heeft getoond, allerminst aan waarde heeft
ingeboet, ja zelfs mag hij er een mogelijke toekomstgestalte van een werkelijke
levende kerk in zien.
G. Wilkens

Herders Theologisches Taschenlexikon
Tl. 1, Aberglaube bis Christentum;
Tl. 2, Christenverfolgung bis Gemeinschaft der Heiligen
Tl. 3, Genugtuung bis Islam
Herder, Freiburg im Breisgau, 1972, Tl. 1, 399 pp., Tl. 2, 400 pp., Tl. 3,
382 pp..
Midden 1973 hoopt de Herderbüchrei klaar te komen met dit theologisch
zakwoordenboek dat 8 delen zal bevatten. Het betreft een keuze uit reeds in andere
Lexika verschenen artikelen met de bedoeling deze voor een ruimere kring van
theologisch geinteresseerde lezers beschikbaar te stellen. De inhoud is wel typisch
voor Karl Rahner, de Herausgeber, en zijn ploeg. Men vindt er traditioneel
theologische, bijbelse en wijsgerige termen zoals ‘analogia entis’, ‘Akt und Potenz’,
‘Äon’, ‘Apokatastasis’, maar ook Anthropologie, Arbeit, Busse, Charisma. Opvallend
talrijk zijn de trefwoorden in verband met de bijbel: Bibelkritik, Biblische
Archeologie, Biblische Ethik, Biblische Geschichte und Zeitgeschichte en natuurlijk
ook Biblische Hermeneutik, Biblische Theologie. Voor de grotere werken met hun
omvangrijke literatuuropgave zal men wel zijn toevlucht nemen tot de bibliotheken
en openbare leeszalen.
Voor onmiddellijk praktisch gebruik zijn deze pocketdeeltjes geen luxe maar
gewoon onmisbaar.
S. De Smet

Joseph Ratzinger Hrsg.
Die Frage nach Gott
(Quaestiones disputatae), Herder Verlag, Freiburg i. Br., 1972, 175 pp.,
DM. 16,-.
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Lange tijd is de theologische aandacht uitgegaan naar de Kerk, haar wezen en
structuren, haar geheim en zichtbaarheid. Zo sterk was deze belangstelling dat men,
naar het woord van J. Ratzinger in de inleiding op deze bundel van theologische
voordrachten, zelfs van een ‘theologisch positivisme’ zou kunnen spreken. Nu deze
kerk, haar aandacht richt op de wereld en als een teken van heil voor die wereld wil
gelden, komt langs een onverwachte weg de bijna begraven, immers ten overvloede
beantwoorde, Godsvraag weer naar voren. Deze kerk stoot nu immers op het probleem
zichzelf aan anderen te legitimeren, waarbij vragen beantwoord moeten worden als:
wie is toch God van wie die kerk als het Volk Gods de naam draagt, en wie is God
die aanbeden wordt in de liturgie? Een volgehouden ecclesiologie voert derhalve
vanuit haar eigen zelfverstaan tot een theologie in strikte zin: tot de vraag naar God.
Door deze religieuze ‘Sitz im Leben’ is het te verklaren dat op de Tagung van de
Duitssprekende dogmatiekprofessoren in december 1970 de vraag naar God in een
achttal referaten, die in deze bundel bijeen zijn gebracht, wetenschappelijk werd
behandeld.
Daar de vraag naar God mede een vraag is hoe waarheid van kracht is, werd
begonnen deze vraag te situeren binnen het wijsgerig denken (B. Welte) en ter sprake
gebracht met de filosofische richting van het positivisme, die over deze vraag wil
zwijgen (B. Caspar). Vervolgens werd het beeld van God geschetst, zoals dat naar
voren komt in het Oude (A. Deissler) en Nieuwe Testament (W. Thüsing). Tegelijk
in confrontatie en in gesprek met het huidige denken, alsook het godsbeeld van de
H. Schrift en de christelijke traditie in het denken betrekkend, wil de dogmatische
theologie dit gelovig vragen ook denkend verantwoorden. Dit gebeurt door E. Biser,
die in een helder gecomponeerd referaat spreekt over atheïsme en theologie en door
K. Lehmann, die het belangrijke thema van het verband tussen kerkelijke dogmatiek
en het bijbels godsbeeld behandelt. Afgerond werd deze voordrachtenserie met een
tweetal lezingen over de vraag naar God in de verkondiging. Aspecten van de
systematische theologie (W. Kasper) als die van de praktische theologie (K. Delehaye)
worden behandeld teneinde de godsvraag zo aan de hoorders
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te stellen dat deze als een eigen vraag relevant wordt. De bundel is er in geslaagd de
‘gelassene Sachlichkeit der Wissenschaft’ zo ter sprake te brengen dat deze
‘Bekenntnisaussagen’ niet uitsluit, noch erin opgaat. De bundel kan dan ook een
verrijking betekenen voor de lezer die niet alleen geïnteresseerd moet zijn, maar ook
enigszins terzake kundig.
G. Wilkens

Jochen Martin
Der priesterliche Dienst III.
Die Genese des Amtspriestertums in der frühen Kirche
(Quaestiones disputatae), Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1972, 120 pp.,
DM. 16,-.
Al in het korte voorwoord wordt de oprechte theoloog opgeschrikt: als historicus wil
de auteur kerkgeschiedenis schrijven zonder rekening te houden met de theologie.
Is kerkgeschiedenis dan niet een moment in het geheel der theologische bezinning?
In een langere inleiding verdedigt schr. echter zijn opstelling: wanneer men vanuit
de theologie de feiten gaat onderzoeken, worden deze onvermijdelijk aan de hand
van het latere theologische denken geïnterpreteerd met als gevolg dat deze feiten
niet meer voor zichzelf kunnen spreken. Door deze instelling van schr, wordt dit
boek geen duplicaat van het eerste deel in deze serie (besproken in Streven 24/2 (april
1971), p. 772; daar is trouwens al gezegd, dat in dat eerste deel vooral de
‘fundamenten’ van de theologie over het ambt worden blootgelegd). Martin wil echt
de geschiedenis onderzoeken inzake het ontstaan van ambtsstructuren in de eerste
eeuwen van de Kerk. Daarbij komt hij dan vooral tot het inzicht, dat aanvankelijk
ambtelijke structuren ontstaan zijn naar de behoeften en gewoonten van plaats en
tijd. In bepaalde gevallen - met name waar deze structuren in opspraak kwamen werd dan een theologische legitimatie achteraf gezocht. Zo zijn de bisschopslijsten
in de 2e eeuw, die de ‘apostolische successie in de leer’ moesten aantonen, ontstaan
doordat gnostische secten een beroep deden op de leer der Apostelen. Men moet
daarom de idee der apostolische successie niet zonder meer in de H. Schrift trachten
terug te vinden. Uit zijn onderzoek, dat gaat tot de ‘Traditio apostolica’ in het begin
van de 3e eeuw, trekt Martin dan de pittige conclusie, dat men zich bij de hedendaagse
pogingen tot een nieuw verstaan van het kerkelijk ambt niet te gauw en zonder meer
gebonden dient te voelen aan de vroeg-christelijke ontwikkelingen. Om eens ernstig
over na te denken. In ieder geval lijkt dit boek een belangrijke aanwinst in genoemd
historisch onderzoek.
S. Trooster

André Manaranche
Dieu, vivant et vrai
Ed. du Seuil, Paris, 1972, 190 pp..
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Moet er nog over God worden gesproken? Bij zoveel theologieën over vrede en
geweld, vrijheid en cultuur, stad en land, voelt de auteur zich enigszins vreemd,
wanneer hij in een manco gedeeltelijk wil voorzien door een pleidooi te houden voor
een theologie over God. Het is z.i. de moeite van het denken waard, wil het geheim
van het Godsgeloof van kracht blijven.
Men kan zich terugtrekken op Jezus Christus en de godsvraag laten rusten
oververmoeid van herhaalde apologieën, gedeeltelijk berustend in de huidige stand
van zaken waar Jezus ‘in’ lijkt, maar God ‘uit’. De schrijver behoort duidelijk niet
tot dat Jezusvolk. Hoe kan men Christus immers in zijn gezaghebbend woord
ontmoeten anders dan met de vraag naar God? Wie is die Vader over Wie Hij spreekt,
en die Geest die Hij geeft als trouw tot in de dood? De schrijver geeft het belang aan
de openbaring van de Drievuldigheid. Men kan er als theoloog veel over spreken.
Het is gedaan in het verleden, tegenwoordig komt dat geheim minder ter sprake. De
schrijver gelooft in geen van beide mogelijkheden van uitvorsen en verzwijgen ten
einde toe, maar wil het uitgangspunt laten vormen door het geloofsleven van de
mens, ten einde toe. Men kan de ogen gaan sluiten bij dit Geheim, als de mystieken.
De schrijver wil gaarne aan hen het laatste woord geven, om zo niet tot zwijgen
gedoemd te zijn of tot veelspraak gedwongen. Hij trekt vanuit de gelovige
gebedsomgang de ‘vestigia Trinitatis’ na en laat zien hoe God God is juist in Zijn
toewending naar de mens.
De schrijver wil voorkomen dat geestelijke ervaring, gelovig begrijpen en het
engagement van de liefde uiteenvallen. Dat streven is loffelijk, de uitwerking ervan
intrigerend, het resultaat doet verlangen naar meer. Ook al kan men de waardering
voor dit boek temperen waar de schrijver soms te snel een weg wil kappen door het
theologische bos, toch blijft het boek aanbevelenswaard voor lezers die, theologisch
onderlegd, geïnteresseerd zijn gebleven in theologie.
G. Wilkens
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Fr. De Maeseneer
Biecht en zondagsmis. Een kwestie van moeten?
Een pastoraal-theologische benadering van twee hedendaagse knelpunten
Sintal, Leuven, 1972, 125 pp..
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Er is een jaar of vijf geleden zoveel over de biecht gesproken en nu gaat haast niemand
meer te biechten. De laatste tijd hoort men veel over de verplichte zondagsmis en er
zijn tekenen die erop wijzen dat zij dezelfde weg als de hoorbiecht dreigt op te gaan.
Iedereen zal dat met vaar en vrees beamen als hij een goed katholiek is en vragen
wat hem te doen staat.
Iedereen kan dan ook terecht in dit onderhoudend boekje: jonge kritische mensen,
vermoeide ouders, twijfelaars die eigenlijk al onverschillig zijn geworden. Als je dit
boekje leest, komt het je voor als luister je ongewild ergens een gesprek af waarvan
elke zin je recht naar het hart gaat. Hier is een theoloog aan het werk geweest, zeg
je na afloop, als je die pittige en directe taal over je heen hebt laten gaan. Zo is het.
Een boekje dat men, eens gelezen, steeds opnieuw ter hand zal nemen, ofschoon het
niet goedkoop is.
S. De Smet

Met vallen en opstaan
Handreiking ten dienste van bijbellezing in schoolverband
Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam, 1972, f 3,-.
Dit boek biedt een leesrooster voor 42 weken op school. Voor elke dag wordt een
bijbellezing van enkele verzen voorgesteld, voorafgegaan door een korte inleiding.
We willen hier niet ingaan op de mogelijkheid iets dergelijks op school te
verwezenlijken; dit zal van school tot school verschillen. Wel enige kanttekeningen
bij het boekje zelf.
Allereerst dan de vraag waarom ook dit boek weer met het scheppingsverhaal van
Genesis 1 moet beginnen. Wordt aldus niet gesuggereerd - wat men tegenwoordig
juist wil vermijden - dat de Bijbel ook een chronologisch geschiedenisboek is?
Daarentegen zijn meerdere weekthema's m.i. bijzonder goed en actueel gekozen; het
biedt goede aanleiding tot een eventuele discussie.
Eenieder die dit boek wenst te gebruiken, zal zelf moeten uitmaken in hoeverre
het
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op zijn school toepasbaar is. Wanneer men op een school is waar bijbellezing nog
tot de mogelijkheden behoort, dan is het in ieder geval waardevol dit leesrooster eens
aandachtig te bestuderen.
P. Beentjes

Jan Kerkhofs, e.a.
De toekomst van ons verleden
Patmos, Antwerpen, 1972, 104 pp., BF. 135.
Een socioloog, een psycholoog en een theoloog hebben zich hier, niet in de eerste
plaats als wetenschappers, maar als geëngageerde mensen over een zo explosief
onderwerp als de toekomst van het religieuze leven uitgelaten. Alle drie behoren zij
tot wat men thans noemt ‘een evangelische gemeenschap die zoekende is’, maar er
is slechts één die daar openlijk voor uitkomt. Velen zullen deze essays lezen. Hopelijk
doen zij dit, religieuzen en niet-religieuzen, christenen en andersdenkenden, om een
beter inzicht te verwerven in het diepgaand veranderingsproces dat ook de Kerk
meemaakt en nog wel in de groepen die haar het meest zijn toegedaan. Deze
interessante, uit het Duits vertaalde diagnose zal ongetwijfeld dankbaar ter hand
worden genomen. Uiteindelijk zal het minder in het geneeskundig voorschrift dan
wel in de zich voltrekkende genezing zijn dat de convalescent de arts ten volle zal
waarderen.
S. De Smet

Hans-Ruedi Weber
De Uitnodiging (Matteüs Missionair)
Nederlands Bijbelgenootschap / Katholieke Bijbelstichting,
Amsterdam/Boxtel, 1972, 1972, 150 pp., f 7,50.
Dit boek is geschreven om christenen te helpen ontdekken op welke eigensoortige
manier Matteüs getuigt van Christus. Het is geen doorlopende commentaar op het
eerste evangelie, maar de auteur heeft gekozen voor één thema: de zending. Allereerst
is dit een centraal gegeven van Matteüs' thelogie, bovendien is het tot nu toe een zeer
verwaarloosd gebied gebleven.
Op een intrigerende wijze weet de auteur zijn lezer te boeien. Aan de hand van
reprodukties van kunstwerken leidt hij Matteüs en diens wereld bij ons in. Hij doet
dit als een groot bijbelkenner. Degene die Webers boek gaat lezen (het wordt hierbij
aan ieder ten zeerste aanbevolen) wordt op een speelse en natuurlijke wijze
binnengeleid in de wereld en de gedachtengang van de eerste evangelist. Weber is
iemand die het Matteüs-evangelie uitstekend heeft bestudeerd, op bijna elke bladzijde
blijkt dit uit zijn rake analyses en zijn goede leeservaring. Daarom is het zo
verheugend dat hij in dit boek zijn kennis beschikbaar stelt aan bijbel- en
discussiegroepen die al doende dit Matteüs-evangelie te lijf kunnen gaan. Hij biedt
schema's aan die tot taak hebben de groepsleden zowel over dit evangelie als over
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onze eigen tijd te leren nadenken. Tenslotte zijn de vier aanhangsels van het boek
een uitstekende en goed geselecteerde informatie over alles wat met bijbeluitleg te
maken heeft. Ik hoop dat dit boek bij de lezers een even enthousiast onthaal zal
krijgen als bij mij.
P. Beentjes

Helmut Gollwitzer
Erfahrungen mit Weihnachten
(Kaiser Traktate), Chr. Kaiser Verlag, München, 1972, 86 pp., DM. 5,80.
In dit boekje zijn een aantal Kerstpreken van de vermaarde reformatorische theoloog
gebundeld. Heel eerlijk gezegd: erg inspirerend vind ik ze niet. De oorzaak is
waarschijnlijk, dat de preken een te lange periode bestrijken, van 1938 tot 1967. Ze
zijn dan wel in drie hoofdstukjes geordend - Voorbereiding, Bij het Kerstfeest,
Consequenties -, maar ook daarin zijn dan preken opgenomen uit zeer uiteenlopende
jaren. Het zijn zeer zeker vrome beschouwingen, maar ze reiken toch niet verder dan
woorden van troost en bemoediging. Van de ontwikkeling in het theologisch denken
van deze toch bijzonder inspirerende theoloog is weing te bemerken. Eenvoudig,
goed geformuleerde stichtelijke lectuur.
S. Trooster

Dr, W.A. Visser 't Hooft
Mémoires. Een leven in de oecumene
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1971, 336 pp., BF. 395.
Deze Memoires van Dr. Visser 't Hooft boeien als een roman. In 1937 werd het
ijveren van deze dynamische Nederlandse theoloog erkend in zijn benoeming tot
secretaris-generaal van de in oprichting zijnde
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Wereldraad van Kerken. Dertig jaar later, in 1968, koos diezelfde instantie hem tot
haar erevoorzitter. Men wordt er stil bij als men dit alles opnieuw uit eerste bron
hoort vertellen door de voormalige algemene secretaris van de Wereldfederatie van
Christian Students. Ronkende namen ontmoet men er: politici als Eisenhower, Oe
Thant, Nehru, Hammarskjöld, Soekarno, Haile Selassie en Himmler, maar ook figuren
als patriarch Athenagoras en kardinaal Bea, Bonhoeffer en Karl Barth, Niebuhr en
Paulus VI. Stap voor stap ontvouwt hij de geschiedenis en daarmee tevens zijn eigen
levensverhaal van overwinningen en teleurstellingen in de strijd voor de vrijheid van
eredienst.
Hier is een man aan het woord die de eigentijdse geschiedenis van nabij heeft zien
maken en zelf heeft gemaakt. Een stuk epos uit de Oecumene.
S. De Smet

Mère Marie-Yvonne osb
Si vous n'étiez pas Dieu...
Suite de lettres à un mécréant
(Coll. ‘Problèmes d'aujourd'hui’), Desclée, Tournai, 1971, 185 pp., BF.
150.
In 1955 liet de schrijfster, een benedictines, nu eens te Parijs dan weer te Rome
verblijvend, haar eerste werk verschijnen, O Père qui m'avez parlé (Casterman).
Sindsdien publiceerde deze ex-actrice van de Comédie Française om de twee, drie
jaar een nieuw werk, o.m. Lettres à un mécréant (Desclée, 1969), waarop het
onderhavige aansluit. Het bevat een 30-tal brieven, meestal aan ‘zoekenden’ gericht
die van haar iets meer wilden vernemen over God, geloof, paus, kerk, kloosterleven.
Uiteraard komen er tal van autobiografische trekken naar voren. Het verhaal over
haar eigen broer, die zich het verdict van ongeneeslijke kanker hoort uitspreken, is
wel het meest aangrijpende. Voorts vertelt zij hoe Frossard op de kantoren van de
Figaro haar over zijn bekering sprak en een stuk voorlas uit zijn manuscript dat hij
op haar aandringen uitgeeft, Dieu existe, je l'ai rencontré. Dan weer gaat het over
een twintigjarig meisje dat vanuit Brazilië naar Rome kwam, alleen om de paus te
zien, of over de atheïstische exjournalist Paul Soupiran die het geloof herontdekte
in de Santa Maria Sopra Minerva te Rome. Men vindt er citaten uit Sartre, Malraux,
de Nieuwe Nederlandse Katechismus, Guardini en Solsjenitzyn. Eén rode draad loopt
door dit wel wat bizarre maar niettemin weldoend werkje: ‘Les problèmes humains
sont tels que seule la sainteté peut les résoudre’ (S. Weil).
S. De Smet

Joseph Gelineau, e.a.
Dans vos assemblées.
Sens et pratique de la célébration liturgique
Desclée, Paris, Tournai, 2 dln., 1971, 624 pp..
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Nu de Romeinse Raad voor liturgie in opdracht van het tweede Vaticaans Concilie
nagenoeg klaar is met de revisie van alle liturgische gebruiken in de Westerse Kerk,
komt een verzamelwerk als dat van J. Gelineau uitstekend gelegen. Met zijn staf van
16 medewerkers - 5 Italianen, 4 Fransen, 4 Spanjaarden, 1 Canadees, 1 Luxemburger
en 1 Belg - heeft de bekende Franse Jezuiet de liturgische vernieuwingen van na
Vaticanum II pastoraal willen begeleiden. Het lijvige boek beoogt dus allerminst een
handboek te verdringen als dat van bv. A.G. Martimort, L'église en prière (Paris,
Tournai, 1965, 3e ed.) met sterk historische inslag. Met het oog vooral op de zo vaak
geroemde en haast even vaak verwaarloosde ‘actieve deelname van de gelovigen’,
worden vijf interessesferen onderzocht: Het bijeenkomen van het Godsvolk; De
dialoog tussen God en zijn volk; Het zegel van het geloof; Het sacrament van de
eenheid; Het leven in de wereld onder het teken van Christus. In het eerste deel
benadert Gelineau zelf de assemblée vanuit het bijbelse thema van het Verbond,
bepaalt er de karakteristieken van en behandelt meteen de onderscheiden ‘diensten’
die binnen de assemblée noodzakelijk zijn, de communicatie-problematiek en de
plaats der samenkomst. De Luxemburger Reckinger neemt de liturgische tijden onder
de loep: Dag des Heren, Hoogdagen, Heiligendagen. Het tweede deel handelt over
woord en liturgie, de woord-dienst, de schriftlezing, de prediking, zang en houdingen,
voorbeden, presidentiële gebeden en eindelijk gebeden voor elke dag. De
initiatiesacramenten komen aan bod in het derde deel, terwijl het vierde geheel aan
de eucharistievieringen is gewijd. De overige sacramenten en wat daarbij hoort, de
sacramentalia, vonden een onderkomen in het vijfde en laatste deel. Een boek dat
men gaarne in handen ziet van allen die met de liturgie van nu bezig zijn.
S. De Smet
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Jef Geeraerts
Gangreen 2
Paris - Manteau, Amsterdam - Brussel, 1972, 371 pp., BF.225.
In 1959 braken in Belgisch Congo tussen Lulua en Baluba hevige stammentwisten
uit, die met moord- en slachtpartijen op grote schaal gepaard gingen. De Belgische
administratie deed toen een beroep op het leger om de orde en de rust te herstellen.
In zijn nerveuze en vloeiende stijl brengt Geeraerts verslag uit van de operaties die
hij als commandant van een Speciale Mobiele Compagnie geleid heeft. Na een wat
lang uitvallende beschrijving van zijn eigen opleiding en die van zijn zwarte
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elite-soldaten, waarin militaire termen kwistig rondgestrooid worden en een reeks
hoertjes de vrije uren opvullen, volgt dan het relaas van zes raids tegen de opstandige
stammen. Als post scriptum geeft S. een verslag van de door een SS-pantserdivisie
gepleegde massamoord te Oradour-sur-Glane, de slachting te My Lai door
Amerikaanse soldaten en de interventie van Belgische paracommando's te Stanleystad
en Paulis in 1964. Daardoor wil hij de continuïteit aantonen in de agressie gepleegd
door soldaten van ‘beschaafde’ landen. Zoals de helden van Hemingway, waaraan
S. vaak refereert, is ook hij gebiologeerd door het gevaar en het avontuur, uiteindelijk
door de uitdaging zelf van de gewelddadige dood. In een pas verschenen studie over
Ernest Hemingway, The artist as a man of action, Van Gorcum, Assen, 1972,
beschrijft J. Bakker de karakteristieken van de held in de latere werken van
Hemingway: ‘The later Hemingway hero realizes himself primarily through action.
It is here that he finds his values. As the man of action he is preordained to become
the professional, the man who finds his greatest satisfaction in knowing the adequate
response to the given challenge...’ (p. 6). Dit heldentype staat ook Geeraerts duidelijk
voor ogen. De uitdaging is voor hem tweevoudig: dood en liefde. Door de confrontatie
met de dood in extreme situaties wil hij een verhevigd levensgevoel ervaren en dit
al schrijvend op de lezer doen overkomen. Zo ook wil hij in de extase van lijfelijk
en geestelijk genot in seks en liefde een moment van onsterfelijkheid beleven, omdat
hij weet toch eens te zullen falen. Op dat ogenblik zal het gangreen zijn vernietigend
werk totaal gedaan hebben.
J. Gerits

A. Eliasberg
Chassidische verhalen
Ingeleid door L.D. Meijers.
Ambo, Bilthoven, 1971, 168 pp., f 10,-.
Het Chassidisme is een mystieke beweging in het Jodendom, gesticht door Rabbi
Jisraël Baäl Sjem Tov (1698-1768). De aanhangers van deze beweging worden
Chassidiem genoemd, hetgeen het Hebreeuwse
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woord voor vromen is (p. 8).
Het name in Oost-Europa heeft de beweging veel aanhangers gekend. Het
allerbelangrijkste wat het Chassidisme heeft geleerd, is dat de mens steeds tevreden
moet zijn. Het is m.n. Martin Buber geweest die het Chassidisme in wijdere kring
bekend heeft gemaakt. Maar vrij algemeen neemt men aan dat hij slechts één aspect
ervan (nl. de wijsheid en de grootheid van het Chassidisme) heeft weergegeven. De
schrijver van de Inleiding meent dat de keuze van samensteller Eliasberg meer recht
doet aan deze beweging door haar in álle facetten weer te geven. Daartoe heeft hij
deze verhalen zo getrouw mogelijk uit het Jiddisch vertaald. In één snelle ruk leest
men de 50 geselecteerde verhalen; men ademt de wijsheid, de filosofie, de levenskunst
van deze rabbi's en staat versteld over hun ideeën en opmerkingen. In onze tijd,
waarin de mystiek gelukkig weer tot de verbeelding van velen gaat spreken, mag dit
boek niet ongelezen blijven.
P. Beentjes

Peter Handke
De angst van de doelman voor de strafschop
Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1972, 94 pp., BF. 130.
Peter Handke heeft sinds 1966, het jaar waarin hij debuteerde met een roman, Die
Hornissen, en met een theaterstuk, Publikumsbeschimpfung, furore gemaakt in de
literaire wereld in en buiten Duitsland. Ook het in 1970 bij Suhrkamp gepubliceerde
Die Angst des Tormanns beim Elfmeter werd vrij vlug een bestseller. Zoals in zijn
vorige romans is ook in deze vertelling, zo noemt Handke het, de taal zelf de inhoud.
De hoofdpersoon, Josef Bloch, een oud-keeper, is voortdurend verwonderd over zijn
eigen taalvermogen, over de wijze waarop woorden en zinnen relaties tot stand
brengen tussen dingen, personen en situaties in de waarneembare wereld. Op subtiele
wijze weet Handke de spanning die door de woorden opgeroepen wordt, vast te
houden en over te dragen op de op elkaar volgende - en in eerste instantie met elkaar
geen uitstaans hebbende - taferelen. Na zijn vermeend ontslag op het werk is Bloch
begonnen rond te zwerven, hij zoekt contact met een kassajuffrouw van een bioscoop
en vermoord haar in haar woning zonder enig motief. Hij reist dan per trein naar een
vroegere vriendin, die een café drijft in een grensdorp. Bij zijn aankomst verneemt
hij dat er een stomme scholier vermist wordt. Deze twee feiten worden door de auteur,
die een knap regisseur van woorden is, aangewend om er de spanning in te houden
bij de lezer. Zijn de gendarmes die Bloch ontmoet op zoek naar de vermiste scholier
of zijn ze hem zelf op het spoor? Men kan de vertelling lezen als een detectivestory
met Kafkiaanse allure en met een open einde en tegelijk kan men ze lezen als een
reflectie op de taal en als een poging van het hoofdpersonage om zich daarbinnen te
situeren.
J. Gerits

Robert Hotz SJ und Konrad Farner
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Alexander Twardowski
Allein der Wahrheit verpflichtet
236 pp., SF. 38.
Micail Scholochow
Sie Kämpften für die Heimat
183 pp., SF. 34.
Verlag Hebert Lang, Bern, 1972.
Het is te hopen dat van deze serie ‘Ost Kontexte’ nog vele delen zullen verschijnen.
De schrijvers, een jezuïet en een communist die de partij verlaten heeft, zijn geen
voorstanders van het regiem in de Sovjet-Unie, laten dat blijken, maar weten zoveel
afstand tot hun onderwerp te houden dat de lezer zelf kan oordelen. De eigen
commentaren, hoofdzakelijk van Hotz, zijn kort en ter zake, maar in hoofdzaak laten
zij de schrijvers uit de Sovjet-Unie zelf aan het woord.
Uit het eerste deel, over een van de belangrijkste Sovjet dichters van deze eeuw,
leren we het leven kennen van een man die al onder Stalin de leiding had van Novyj
Mir, het bijna officiële blad van de schrijversbond, later ook tijdens Chroesjtsjov en
toen de leiding had bij de grote liberalisering van de literatuur in Rusland. Daarna
moest hij aftreden, onder druk van de leiding van de schrijversbond, maar later moest
hij zelf weer zijn opvolger opvolgen, als die te liberaal is geworden.
In tegenstelling tot Twardowski, waarvan slechts weinig vertalingen zijn
gepubliceerd, geniet Scholochow wel een zekere bekendheid in het westen. Met
name door zijn romancyclus ‘De stille Don’ die ook in het Nederlands is vertaald.
Het is een van de klassieken van de Sovjetkunst. De schrijver is lid van het centraal
comité van de partij, maar uit deze studie blijkt wel dat zijn werken ook vaak botsten
met andere werken van leden van de schrijversbond. De opgenomen stukken over
deze conflicten maken in vele opzichten de positie van de schrijver in de Sovjet-Unie,
waar hij een veel en veel groter sociaal aanzien geniet dan in het westen, duidelijk.
Beide deeltjes wijzen er op dat naast deze dichter en deze
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schrijver de Sovjet-Unie nog geen dramaturg van hetzelfde kaliber heeft opgeleverd.
Dat is des te merkwaardiger, omdat de volken van de Sovjet-Unie juist zeer op het
toneel zijn gesteld.
C.J. Boschheurne

Hans Henning, Hrsg.
Goethe - Faust
Der Tragödie Erster Teil
Mit Illustrationen aus drei Jahrhunderten Rütten & Loening, Berlin
(DDR), 420 pp., M. 27,-.
Goethe en Schiller genieten in de DDR niet alleen grote populariteit, maar zijn tot
op zekere hoogte autoriteiten geworden van dezelfde rangorde als de klassieken van
het marxisme - leninisme. Vandaar dat het toneelwerk van Peter Weiss over Hölderlin
- waarin deze dichter, die de idealen van de revolutie trouw gebleven zou zijn,
tegenover de beide grootmeesters wordt gesteld - niet mocht worden opgevoerd.
Dat de belangstelling in de DDR daarbij vooral gaat naar de Faust is te begrijpen.
Het werk is een programma dat op zeldzame wijze het streven en de problematiek
van zijn tijd heeft weergegeven. Bloch toonde aan dat de inhoud van de Faust en
Hegels Phaenomenologie des Geistes dezelfde is, terwijl Lukàcs al eerder aantoonde
dat Hölderlin wezenlijk met dezelfde stof bezig was als Hegel. Ook Goethe heeft,
zoals bekend, deze stof reeds eerder trachten te behandelen o.a. in verband met Jezus
van Nazareth (in het infinito Der ewige Jude) en kon hem toen nog niet meester
worden. Waarschijnlijk ligt daarbij Goethe de DDR iets beter dan Schiller. Zeker
heeft de Faust enige materialistische trekken. Mefistofeles is een manifestatie van
de Erdgeist, d.w.z. de werkelijkheid, die pas als kwaad gezien kan worden als Faust
zijn passieve studerende houding ten opzichte van de werkelijkheid opgeeft en de
strevende houding, die uiteindelijk zijn redding is, aanneemt.
Bij dit belang van de Faust voor het denken in de DDR is het begrijpelijk dat er
prachtuitgaven verzorgd worden. Deze nu geeft een goed overzicht van de
verschillende illustraties die de Faust heeft gehad, waarbij natuurlijk ook de eigen
tekeningen van Goethe zijn opgenomen.
Bij het bestuderen van deze illustraties valt het op dat de illustratoren op een enkele
uitzondering na figuren van het tweede en zelfs lagere plan zijn. Barlach en Delacroix
zijn de enigen die eruit springen. Verder heeft W. Klemm, een kleinere Bauhausfiguur,
nog een zekere bekendheid. Maar verder valt het op dat men wel een figuur als Peter
Cornelius en niet diens leermeester Kaulbach aantreft, wel Paul Konewka, maar niet
Adolf Menzel. Er zijn twee hoogtepunten te zien waar de Faust beeldende kunstenaars
beïnvloedde, namelijk in het eerste kwart van de vorige eeuw en in de eerste jaren
van deze eeuw.
Het merkwaardige is dat een dergelijk verschijnsel zich voordoet waar de Faust
muziek inspireert. Ook daar zijn het niet de topmensen bij wie die inspiratie werkt.
En indien men Berlioz daartoe wel zou willen rekenen, dan is hij juist in dit werk
weinig origineel, maar zowel door Wagner als door Beethoven beïnvloed. Gounod
was nergens zo zeer een Beethoven-epigoon als in de opera Faust. Verder is het
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merkwaardig dat Wagner zich tot de stof niet aangetrokken voelde, maar wel de man
die hem oorspronkelijk pousseerde, Spohr, en zijn epigoon Boito. Men mag zich
daarbij afvragen of de inspiratie niet meer gelegen was in de Faust-bewonderingsmode
dan in het werk zelf. De Gretchen-scene, die het hele werk van Gounod bepaalt, is
geenszins bepalend voor het eerste deel. Voor Boito wordt blijkens de titel van
Mefistofele deze en niet Faust de hoofdfiguur. Misschien was Liszts Faust Symphonie
een soort uitzondering, hoewel we bij hem ook de weg op gaan van de
Mephisto-walsen. Merkwaardig in dit verband is overigens dat Beethoven zich wel
aangetrokken voelde tot de Egmont-stof, waarbij men zich af mag vragen of de
oorzaak gelegen kan zijn in de meer idealistische opstelling van Goethe in dit werk
dan in Faust.
Toch mag men uit het voorafgaande niet concluderen dat de Faust niet tot grote
artistieke inspiratie in staat zou zijn. Merkwaardiger wijze echter alleen in de
letterkunde. Daar behoren de geïnspireerden, Th. Mann, Heine, Paul Valéry nu juist
wel tot de allergrootsten. Het dynamisch moment van de Faust komt in hun werk
opnieuw tot uiting. Maar men had kunnen verwachten dat dat ook in de muziek tot
uiting zou kunnen komen, maar waar we het daar zien, is het een gekunstelde
dynamiek met Boito als toppunt. Misschien ligt het daaraan dat de muziek het
begripsmatige, dat zo een grote rol in Faust speelt, niet uit kan drukken. Het is in dit
verband belangwekkend, dat het minder begripsmatige en minder dynamische werk
van Cervantes wel goede illustratoren (Doré, Daumier, Sluyters, Salvador Dali)
weinig componisten (R. Strauss en M. de Falla) en maar uiterst weinig schrijvers
(Langendijk en Unamuno) inspireerde.
C.J. Boschheurne
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Theater
Burns, Elizabeth - Theatricality. - Longman, London, 1972, 246 pp., £ 3,50.
Dürrenmatt, Friedrich - Dramaturgisches und Kritisches. - Arche, Zürich, 287
pp., SF. 19,80.
Kotzebue, August von - Schauspiele. - Athenäum, Frankfurt, 1972, 606 pp., DM.
48,-.
Lüthy, Herbert - Fahndung nach dem Dichter Bertolt Brecht. - Arche, Zürich,
1972, 94 pp., SF. 11,90.
McCormick, John - Le théâtre britanique contemporain. - Renaissance du livre,
Bruxelles, 1972, 117 pp., geïll..
Woolf, Rosemary - The english mystery plays. - Routledge & Kegan Paul,
London, 1972, 437 pp., £ 5,50.
Yates, W.E. - Nestroy. Satire and parody in Viennese popular comedy. Cambridge University Press, London, 1972, 207 pp., £ 5,40.

John Fletcher, ed.
Forces in Modern French Drama.
Studies in Variations on the Permitted Lie
University of London Press, 1972, 222 pp., £ 2,45.
Zich concentrerend op Claudel, Giraudoux, Montherlant, Anouilh, Sartre, Camus,
Genet en Ionesco, voorafgegaan door een duidelijk overzicht van het toch bonte bos
van theatrale stijlen en regisseurs en gevolgd door een prognose op de ontwikkeling
(teruggevonden in Adamov, Beckett en Arrabal), wil deze verzameling heldere
inzichten een duidelijke synthese brengen van het Franse drama van vandaag. Die
chronologie blijkt nogal rekbaar te zijn, ofschoon ieder auteur onderzocht wordt naar
normen en criteria die met de huidige theatraliteitsvisie samenhangen. En dat leidt
tot onbetaalbaar knappe resultaten. Als Claudel gereduceerd wordt tot slechts enkele
drama's, als Giraudoux vanuit een maatschappelijke opstelling wordt belicht, als
Montherlant geaccepteerd wordt in zijn neoklassieke vormwil en pas dan
geanalyseerd, als Anouilhs cynisme dramatisch wordt geconstateerd, als Sartre wordt
betrapt op incongruentie tussen filosofisch-politieke stoerheid en dramatisch-ethische
besluiteloosheid, als Camus wordt verklaard als een wilsrelatie tot het theater, als
Genets schandaalzucht als kern én stilistische code van zijn werk wordt gehanteerd,
als Ionesco rondweg als moralist wordt onderzocht, als Beckett wat humeurig tot de
kleine vakmensjes wordt gerekend, als Arrabal tot de vitale impulsen wordt
gepromoveerd, dan zijn dit evenzovele eenzijdige als verrassend-boeiende
gezichtspunten, terwijl de gladde Angelsaksische schriftuur deze benadering nergens
onnodig-diepzinnig maakt. Het resultaat moet gewaardeerd worden als een
cultuurhistorische correctie op het zo vaak gallomane enthoesiasme voor bedenkelijke
waarden, die in staat is het blijvende te onderstrepen en de ballast weg te zuiveren.
C. Tindemans
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Otto Reinert, ed.
Strindberg. A Collection of Critical Essays
178 pp..
Jordan Y. Miller, ed.
A Streetcar Named Desire.
A Collection of Critical Essays
119 pp.. Prentice-Hall, London, 1971, elk £ 1,-.
Aan de beurt in deze solide reeks essayverzamelingen is A. Strindberg. Hij wordt
gesynthetiseerd volgens de voor de hand liggende drie afdelingen: zijn complexe
karakter, zijn theatrale vernieuwing en zijn diverse drama's. De herkomst van de
verschillende visies is werkelijk internationaal en, al kon de analyse iets meer recent
zijn, het globale beeld is keurig rechtvaardig.
A Streetcar Named Desire wordt geanalyseerd in zijn dubbele gedaante: als
commercieel theaterprodukt (doorgaans review-bijdragen van de gevreesde dagpers)
en als literair drama. Uiteraard graaft het tweede deel dieper en de verschillende
analyses trachten een historische betekenis met meer afstand en ernst te funderen.
C. Tindemans

Klaus Kilian
Die Komödien Arthur Schnitzlers. Sozialer Rollenzwang und kritische Ethik
(Literatur in der Gesellschaft, Bd 7), Bertelsmann Universitätsverlag,
Düsseldorf, 1972, 179 pp., DM. 19,80.
Voor de literatuurtheorie blijft A. Schnitzler een probleem; terwijl hij een groot deel
van zijn omvangrijke werk ‘komedie’ noemt, vallen aan dit begrip niet de
gebruikelijke vormkenmerken te erkennen. Volgens S. heeft Schnitzler een totaal
andere inhoud op het oog gehad: ‘komedie’ was voor hem
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‘zich voordoen als’, ‘een rol spelen’. De mens wordt als sociaal wezen gedwongen
een bepaald spel te spelen. Dit in wezen pessimistische beeld van het functioneren
van de mens in de wereld maakt de basis uit van alle dramatische relaties bij
Schnitzler, tegelijk ook onprogrammatisch een ethische doctrine veronderstellend:
wil de maatschappij (juist tijdens Schnitzlers leven als thema van dramatische
preoccupatie ontdekt) beter worden, dan zal de behoefte aan waarheid bij het individu
de maatschappelijke leugen moeten vervangen. Met deze thesis dwingt S. de vigerende
Schnitzlerexegese tot herverkenning, zowel thematisch als formeel.
C. Tindemans

The Plays of John Whiting.
An Assessment
V. Gollancz, London, 1972, 191 pp., £ 2,25.
Na J. Osborne en A. Wesker onderzoekt S. thans de voorganger (niet helemaal
voorloper) van het moderne Britse drama (na 1945) op verdiensten en tekorten. Al
slaagt S. erin de ethische substraten van zijn eigenzinnige auteur duidelijk te maken,
het volstaat niet deze pessimistische principes ongeldig te verklaren, om uit te maken
waarin Whitings dramatisch-theatrale waarde bestaat. Het verst kan ik S. nog volgen
als hij, dit keer voldoende gedocumenteerd, het doorgaans geroemde stuk The Devils
als ontoereikend karakteriseert en bovendien dramatisch-vals. Wil deze reeks verder
zinvol blijven, dan zal het gehalte van de analyses wetenschappelijk-keuriger moeten
worden en het badinerende intuïtie-essay achter zich moeten laten.
C. Tindemans

David Magarshack
The Real Chekhov.
An Introduction to Chekhov's Last Plays
George Allen & Unwin, London, 1972, 249 pp., £ 3,75.
Een leven vol aandacht voor Tsjechow heeft S. een hoofdzakelijk negatieve instelling
bezorgd tegenover het gangbare interpretatiebeeld. Hij gaat in deze minutieuze
toneelper-toneel-analyse dan ook fel te keer tegen het totale onbegrip voor de centrale
thematiek in Tsjechows stukken dat de regisseurs zou doen ploeteren in de gekste
fantasie. Zelfs Stanislawskij wordt afgestraft om zijn immobiliserende
‘verveling-en-ontgoocheling’-syndroom dat de wezenlijke komische kracht buiten
werking zou hebben gesteld. Positief dan ziet S. de komedie (én komiek) liggen in
de incongruentie van realiteit en be-goocheling en zijn boek wil deze stelling bewijzen,
behendig de bekende drama's naar zijn inzicht wentelend. Wie S.'s vroegere
Tsjechow-publikaties kent, ontmoet een vertrouwde opvatting, wel iets te sterk
steunend op historisch-maatschappelijke modellen en te weinig de intrinsieke
dramatische structuur volgend. Toch blijft deze benadering een gezonde correctie
op wat we voor Nederland de Sjarow-visie moeten noemen, vooral in het opengooien
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van afwijkende, bijgevolg uiteenlopende (én meervoudige) interpretaties die uiteraard
(wellicht zelfs tegen de zin van S. in) niet de definitieve behoren te zijn.
C. Tindemans

Paul Vernois
La dynamique théâtrale d'Eugène Ionesco
Klincksieck, Paris, 1972, 308 pp., FF. 52,-.
In schitterende parafrases en vindingrijke analyses poogt S. de dramaturgische
systematiek van E. Ionesco bloot te leggen. Zijn werkwijze is dubieus; vanuit een
globale voorkennis stelt hij inductieve schema's op een rijtje (indrukwekkend logisch
in elkaar geconstrueerd) die hij dan schijnbaar rijkelijk en toch nauwelijks toereikend
met passages uit Ionesco's oeuvre staaft, vooral bewijzend dat zijn eerste idee zo
knap is geweest. Een in wezen ouderwetse vorm van gelijkhebberige essayistiek
wordt nogal krampachtig (maar schitterend onder woorden gebracht) verdedigd; deze
werktrant blijft sterk subjectief en intuïtief. Als poging tot objectivering zie je dan
zijn hang naar grafische synthese die telkens zegevierend komt aanzetten met
geometrische patronen in Ionesco's dramatische structuur. Maar steeds haalt het de
methode op het intrinsieke thema. Toch wordt als continu patroon de cirkel herkenbaar
die in zijn vereenzamingstendens de ethisch-metafysische opstelling van Ionesco
tegenover mens en wereld uitdrukt, van La Cantatrice chauve tot Macbeth, en waarin
alleen de droom een uitnodiging tot het stappen over de zelfbepaalde begrenzing
inhoudt. Bij de wel overvloedige maar niet al te zinrijke Ionesco-literatuur voegt
zich deze studie als de eerste die naar de diepte tast, ook al zijn de maatstaven te
sterk die van de auteur zelf en te weinig die van het werk. Voor de op gang gekomen
Ionescologie zal ze echter vruchtbaar uitvallen.
C. Tindemans
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Film
Bessy, Paurice - André Bourvil. - Denoël, Paris, 1972, 224 pp., geïll., FF. 10,-.
Bessy, Maurice - Charles Chaplin. - Denoël, Paris, 1972, 224 pp., geïll., FF.
10,-.
Brosnan, John - James Bond in the cinema. - Tantivy Press, London, 1972, 176
pp., geïll., £ 2,10.
Chazal, Robert - Louis de Funès. - Denoël, Paris, 1972, 239 pp., geïll., FF. 10,-.
McBride, Joseph - Orson Welles. - Secker and Warburg, London, 1972, 192
pp., geïll., £ 2,25.
Samuel Beckett. Film. - Faber & Faber, London, 1972, 95 pp., £ 1,10.
Speed, Maurice - Film review 1972-73. - Allen London, 1972, 240 pp., geïll.,
£ 3,-.
Stanley Kubrick's Clockwork Orange. - Lorrimer, London, 1972, geïll., £ 1,25.
The four Marx Brothers in Monkey Business and Duck Soup. - Lorrimer, London,
1972, 183 pp., £ 1,50.

Joseph Gelmis
The Filmdirector as Superstar
Secker & Warburg, London, 316 pp., £ 2,75.
Een bundel gesprekken met (meestal) jonge en onafhankelijke filmmakers. Dat loopt
van de klassieke underground tot Mailer en Warhol, van de Europese Anderson en
Bertolucci tot de Amerikanen Corman en Coppola, van Kubrick en Penn tot de
Oosteuropeanen Forman en Polanski. Geen erg inspirerende en coherente keuze.
Ook ergert me in het concept de anti-commerciële partipris. Over de mogelijkheden
van het buiten-commerciële heersen (of heersten) nogal wat illusies. Is een
onafhankelijk filmmaker noodzakelijk persoonlijker en creatiever en relevanter dan
een afhankelijke filmmaker? De research in de sector van de commerciële cinema
(ingezet met de auteurs- en genretheorie) bewijst het tegendeel. The filmdirector as
superstar hoort thuis in de jaren zestig. Er heerste toen zowel op het vlak van de
produktie als op het vlak van het publiek en de kritiek een conjunctuur die erg gunstig
was voor persoonlijke initiatieven. Het was het decennium van de bevrijding en de
cinema nam daar ruim zijn deel van en betaalde daar ruim zijn tol aan. (Geen enkele
‘liberation’ gaat zonder slachtoffers). Gelmis heeft in zijn gesprekken en korte
inleidingen nauwelijks iets van de precariteit van de bevrijde cinema aangevoeld.
Het is een nogal bombastisch hoera-boek geworden. Het meest teleurstellend zijn
de gesprekken zelf met de filmmakers. Gelmis heeft ze nauwelijks iets boeiends te
vragen. Het korte gesprek met Warhol, waar Gelmis telkens één zinnetje antwoord
op een vraag van hem krijgt, is meteen een ontluistering van Gelmis als filmcriticus
en filmkijker. In zijn inleiding schrijft hij dat hij het evenzeer heeft over ‘life styles’
als over ‘film styles’. Hij heeft al even weinig gevoel voor het een als voor het ander.
D. Lauwaert
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Jon Halliday
Sirk on Sirk
(Cinema One), Secker & Warburg, London, 176 pp., £ 0,99.
Jon Halliday praatte met de Duits-Amerikaanse filmmaker Sirk. Het verslag van dat
gesprek werd gepubliceerd, aangevuld met een filmografie en bibliografie. Knap
uitgevoerd, zoals alle volumes uit deze dynamische en oorspronkelijke reeks. Een
interviewboek met dezelfde cruciale betekenis als het interviewboek
Truffaut-Hitchcock. Na de voor de hand liggende film-auteurs is men in de filmstudie
nu ook gevoelig geworden voor de niet-manifeste filmauteurs, voor de genrekineasten.
En na de gevoeligheid voor de meest gecodificeerde genres, zoals western en policier,
wordt men nu ook gevoelig voor minder afgegrensde en minder prestigieuze (minder
mannelijke) genres: na de musical nu het melodrama, dat sinds één jaar in Britse en
Franse publikaties plotseling aan de orde is. Sirk is een genre-kineast, hij is vooral
beroemd geworden met zijn melodrama's (weepies). Maar het hier gepubliceerde
gesprek is beslist niet alleen omwille van de actualiteit van het melodrama zo
belangrijk. Sirk is zonder meer een fascinerende figuur. Zijn biografie bundelt vier
decennia Europese en Amerikaanse cultuurgeschiedenis. Hij evolueerde van het
Duitsland onder de Weimarrepubliek naar de Verenigde Staten van 't einde van de
jaren veertig en de volledige periode van de jaren vijftig. Toevallig (?) ook de periode
die in de Amerikaanse nostalgiabeweging aan de orde is. En tenslotte, Sirk heeft uit
die cultuur- en politieke geschiedenis, uit de contradicties van zijn werk, een zekere
moraal gepuurd, die hij uiteindelijk wist te vertalen in zijn werk. Hijzelf noemt het
ironie.
D. Lauwaert
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Kunst en architectuur
Bahrdt, Hans Paul - Een leefbare stad. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972,
221 pp., f 14,50.
Nuttgens, Patrick - The landscape of ideas. - Faber & Faber, London, 1972,
116 pp., £ 4,-.
Rainer, Roland - Lebensgerechte Aussenräume. - Artemis, Zürich, 1972, 228
pp., SF. 85,-.
Stravinsky, Igor - Themes and conclusions. - Faber & Faber, London, 1972,
328 pp., £ 6,-.

Karin Thomas
Bis Heute. Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1971, 400 pp., 67 klpl., 300 pl., 40
tek., DM. 19,80.
In de evolutie van de hedendaagse kunst zijn we blijkbaar aan een moment van
vertraging toe, waarop zich niet enkel bepaalde verzadigingsverschijnselen voordoen,
maar waarop van de zijde van het publiek grote behoefte ontstaat aan overzichten,
schemata, definities. We hebben reeds enkele publikaties die zich daarom bemoeien
gesignaleerd. Het boek van Karin Thomas is een van de volledigste en best gemaakte.
Alleen al het feit dat zij van een ‘stijlgeschiedenis’ van de beeldende kunst in de
twintigste eeuw spreekt, is merkwaardig. Men is immers geneigd de hele moderne
kunst als een poging te beschouwen om het stijlbegrip te doorbreken, een poging die
evenwel zo weinig consequentie in zich had, dat Thomas terecht nog van een
stijlgeschiedenis kan gewagen. Haar eerste bedoeling is evenwel niet theoretisch,
maar informatief. Het boek barst dan ook van de informatie. Informatie in de heldere
karakteriseringen van de verschillende kunstenaars en bewegingen - zo'n zeshonderd
kunstenaars worden erin voorgesteld en meer dan dertig bewegingen; informatie ook
in de rijke en goedverzorgde illustratie; in de handige registers en bibliografie; in
het glossarium van vaktermen.
G. Bekaert

Carlo Testa
Die Industrialisierung des Bauens / The Industrialization of Building
Verlag für Architektur, Artemis, Zürich, 1972, 208 pp., 191 pl., geb. SF.
78,-.
Over de industrialisering van het bouwen bestaat reeds een rijke literatuur, maar die
is zo goed als uitsluitend toegespitst op de technische problemen ervan. Carlo Testa
gaat ervan uit dat niet de technische problemen de voornaamste zijn bij de
industrialisering van het bouwproces, maar de organisatorische. Industrialisering is
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meer dan het toepassen van vooruitstrevende technieken, een efficiënte organisatie
die de vraag naar een produkt niet afwacht, maar zelf een markt creëert, en in die zin
op de behoeften vooruitloopt. Testa gaat echter nog een stap verder: industrialisering
van het bouwproces op zich volstaat niet om in de werkelijke behoeften aan een
menselijk leefmilieu te voorzien. Zonder een werkzame controle van de gemeenschap
kan een industrialisering van het bouwwezen enkel de negatieve invloed van het
huidige bouwen op het leefmilieu versterken. Hier situeert Testa dan de taak van de
architect, die totnogtoe in dit industrialiseringsproces verstek liet gaan. Hij moet als
directe vertegenwoordiger van de bewoner van een geindustrialiserende architectuur
zijn invloed in het proces laten gelden. Dat er, voor dit zal gebeuren, nog veel zal
moeten veranderen én in kringen van architecten en in die van de industrie, is evident.
Bij zijn theoretische analyse laat Testa enkele concrete verwezenlijkingen aansluiten.
G. Bekaert

Anton Dieterich
Goya. Visionen einer Nacht
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1972, 224 pp., 96 tek., DM. 16,80.
Dat Goya ook een groot tekenaar was, zal wel niemand ooit betwijfeld hebben. In
deze overzichtelijke publikatie, waarin A. Dieterich het hele tekenkundig oeuvre
voorstelt, van de luchtige eerste schetsen uit 1797 tot de laatste hallucinaties tijdens
zijn ballingschap in Bordeaux uit 1824 tot 1828, komt hij als een grootmeester te
voorschijn, tegelijk virtuoos en bezetene, altijd dubbelbodemig. Zoals hij in zijn
staatsieportretten van het Spaanse hof de spot drijft met de macht, zo komt in bijna
al zijn tekeningen, waarvan het thema vaak een slachtoffer is, ook het omkeren van
de eerste betekenis voor. Bij een schijnbaar onschuldige tekening van moeder en
kind laat hij bijvoorbeeld niet na erbij te noteren: schijnt een brave vrouw te zijn.
Een honderdtal tekeningen zijn verzorgd gereproduceerd. In zijn inleiding geeft
Dieterich een schets van de tekenbundels die Goya nagelaten heeft.
G. Bekaert
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Heinrich Wiegand Petzet
Vort Worpswede nach Moskau. Heinrich Vogeler
Verlag M. DuMont, Köln, 1972, 252 pp., 10 klpl., 97 pl., 51 tek., DM. 19,80.
In zijn boek over H. Vogeler wil H.W. Petzet geen kunstgeschiedenis bedrijven,
maar berichten over een aangrijpend kunstenaarsbestaan. Vogeler is als kunstenaar
niet helemaal onbekend, maar hij leeft toch meer in zijn vriendschappen met andere
kunstenaars, o.m. Rilke en Modersohn voort, dan in zijn eigen werk. Niet velen zullen
vermoed hebben dat achter de romantische illustrator en gevoelige schilder van
Worpswede zulk een felle persoonlijkheid schuilging, die zich bij het uitbreken van
de eerste wereldoorlog, zoals zovele andere kunstenaars in alle landen van Europa,
als vrijwilliger in het Duitse leger meldt, maar als anarchist en communist uit de
oorlog komt, op zijn goed ‘Barkenhoff’ te Worpswede een commune sticht en tenslotte
naar Rusland uitwijkt. De auteur, een Rilkekenner, beschrijft het verloop van dit
kunstenaarsleven met heel veel schroom, zoveel mogelijk zich bedienend van citaten
uit de brieven van Vogeler. Het boek illustreert op een pakkende wijze de
verwachtingen en illusies van vele kunstenaars in de wereld van vandaag.
G. Bekaert

Karin Thomas
Kunst-Praxis Heute.
Eine Dokumentation der aktuellen Aesthetik
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1972, 256 pp., 225 pl., DM. 24,-.
De titel van dit boek is ook de titel van een nieuwe DuMont-serie. Men kan het boek
als een programmaverklaring voor de serie beschouwen en in een ruimer perspectief
als een programmaverklaring voor een beweging in de actuele kunst, waarvaan de
eerste bekommernis is, het efficiënt maken van het in de kunstactiviteit begrepen
kritisch engagement, m.a.w. het introduceren van de kunst als sociale praxis in een
concrete maatschappelijke context. Het boek bestaat uit een verzameling teksten van
een tachtigtal actuele kunstenaars. In welke mate uitgaven als deze tot deze praxis
bijdragen, blijft een open vraag. Zij bieden in elk geval mogelijkheden van verkenning.
De verzameling teksten en illustraties wordt door Karin Thomas ingeleid en in een
‘System von Denkaspekten’ ondergebracht. Deze systematisering sluit uiteraard een
vorm van evaluatie en van kritiek in, maar in het algemeen krijgt men de indruk dat
de inleider al te propagandistisch is ingesteld. Uit schrik van dogmatisch te worden,
ziet de kritiek hier van een goed deel van haar bemiddelende functie af. Bij de
kunstenaars komen ook een zevental ‘Kunstvermittler’, musea- en galeriedirecteuren,
aan het woord. Hoewel internationaal georiënteerd, ligt de nadruk toch op de Duitse
kunstwereld.
G. Bekaert

Rudolf Arnheim

Streven. Jaargang 26

Anschauliches Denken
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1972, 322 pp., geïll., DM. 24,-.
Het boek van Arnheim Visual Thinking, dat we hier, in een eigen vertaling van de
auteur, voorstellen, denkt verder door op de ideeën die hij in zijn Art and Visual
Perception (1954) reeds uiteenzette. De ondertitel van dit laatste boek geeft de thesis
van de auteur duidelijk weer: ‘a psychology of the creative eye’. Arnheim gelooft
dat de menselijke creativiteit in het oog ligt. Het oog ziet niet enkele vormen, maar
betekenissen. M.a.w. de mens denkt visueel, in beelden. Vanuit zijn onderzoekingen
op kunstpsychologisch gebied gaat Arnheim nu algemene kennistheoretische
conclusies trekken, die op zichzelf niet zo nieuw zijn, maar op een nieuwe manier,
vanuit de Gestaltpsychologie, worden geformuleerd. Belangrijker dan zijn affirmaties
nopens de eenheid van waarnemen en denken, zijn zijn gevolgtrekkingen betreffende
kunst, die in deze optiek niet langer als iets aparts beschouwd kan worden. De kunst,
zegt Arnheim, is ofwel nergens of overal. Alle produktief denken gaat over de
traditionele tegenstelling tussen wetenschap en kunst heen en is een vorm van visuele
beeldvoorstellingen. Het boek bevat een uitgebreide bibliografie.
G. Bekaert

Umbro Apollonio
Der Futurismus
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1972, 256 pp., 8 klpl., 138 pl., 74
tek., DM. 17,50.
In Streven, nov. 1966, hebben we gewezen op het werk van Christa Baumgarth,
Geschichte des Futurismus, dat in hoofdzaak bestond uit een verzameling van
documenten en teksten betreffende het Futurisme, de Italiaanse avant-garde beweging
tussen 1909 en 1918. Het boek van Apollonio is volgens eenzelfde schema opgevat,
maar vollediger. Alle manifesten van het futurisme bijvoorbeeld zijn er in extenso
in opge-
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nomen. S. situeert ze ook in een bondig historisch overzicht en geeft een
karakterisering van de artistieke beweging die niet met een kunstwerk, maar met een
beginselverklaring inzette, en een goed gedeelte van haar invloed te danken had aan
de publiciteit die ze aan haar ideeën over een moderne samenleving wist te geven.
Een beschrijving van die invloed geeft H. Richter in een tweede inleidend artikel.
De literaire documenten worden aangevuld door een uitgebreid illustratiemateriaal.
G. Bekaert

Götz Adriani
Franz Erhard Walther
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1972, 282 pp., 487 pl., DM. 20,-.
Nu het kunstwerk als autonoom object in het communicatiepatroon dat zich tussen
maker en beschouwer afspeelt, veel van zijn belang heeft verloren en het
communicatiepatroon dus zelf sterk is gewijzigd, heeft de kunstenaar steeds meer
behoefte niet alleen om het proces zelf waarin een object tot stand komt te
documenteren en de mogelijkheden aan te wijzen om het, zoals in een
laboratoriumproef, opnieuw te voltrekken, maar ook om de samenhang van een
persoonlijke evolutie, die als een wetenschappelijk onderzoeksproces wordt benaderd,
te laten zien. De ‘Werkmonographie’ van en over Franz Erhard Walther is dan ook
samengesteld als het exact en omstandig verslag in foto's en teksten van de activiteit
van de kunstenaar vanaf 1955 tot 1969.
G. Bekaert

Klaus Hoffmann
Kunst-im-Kopf. Aspekte der Realkunst
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1972, 200 pp., 128 afb., DM. 19,80.
Hoffmann is een exponent van de nieuwe kunstkritiek, die haar taak niet meer als
een afstandelijk beoordelen van het kunstfenomeen beschouwt, maar als een kritisch
engagement in het kunstproces zelf. Hoffmann schrijft niet enkel ‘over’
kunst-in-kop-kunst, maar zijn publikaties horen bij de kunst-in-kop-kunst. In zijn
inleiding verklaart de auteur zijn methodiek als een poging om de opsplitsing van
het leven in hoogstgespecialiseerde activiteiten te doorbreken door een ‘Denken im
Querschnitt’ dat de methoden en de resultaten van verschillende disciplines aanwendt
om een situatie te beoordelen en er eventueel op in te grijpen. Plato bijvoorbeeld
moet niet aan de kenners voorbehouden blijven, maar wordt iedereen als actuele
lectuur aangeraden. In zijn boek geeft Hoffmann een analyse van de verschillende
soorten ‘conceptuele’ kunst en van de methoden waarvan deze zich bedienen.
G. Bekaert
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Paul Maenz en Gerd de Vries
Art & Language
DuMont-International, Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1972, 347
pp., DM. 28,-.
Het boek Art & Language, Texte zum Phänomen Kunst und Sprache vervult de rol
van een tentoonstelling voor de gelijknamige groep Anglo-Amerikaanse kunstenaars,
die geen objecten meer maakt, maar teksten produceert. Deze laatste zijn niet te
verwarren met traditionele kunstenaarsmanifesten die een welomschreven ideologie
verkondigen als grondslag voor hun te realiseren kunstvoorwerpen. De teksten van
Art & Language zijn de ‘kunstwerken’ zelf, tenminste in zover het kunstwerk
beschouwd kan worden als een communicatiemedium van de kunstenaar. Van een
specifieke Art & Language-ideologie is er dan ook geen sprake. De groep wordt
gevormd door een gelijkgerichte interesse van de kunstenaars voor een analyse van
het kunstfenomeen en het kunstproces en een zoeken naar een mogelijke kunst-theorie.
Het boek verzamelt een aantal belangrijke teksten die gedeeltelijk in het eigen
tijdschrift Art & Language, gedeeltelijk in andere tijdschriften zijn verschenen. Alle
teksten zijn in het Engels en het Duits.
G. Bekaert

Ludwig Glaeser
The Work of Frei Otto
The Museum of Modern Art, New York, 1972, 128 pp., geïll., $ 6,95.
Zoals alle catalogi van het Museum of Modern Art te New York is ook deze bij de
tentoonstelling van Frei Otto een zelfstandige publikatie, die een uitstekend overzicht
biedt van deze bouwkundige ‘structuralist’, die vooral bekendheid heeft verworven
in brede kring door het Westduitse paviljoen op de Expo 67 te Montreal en onlangs
door zijn doorschijnende daken boven verschillende sportaccomodaties van de
Olympische Spelen 1972 te München. Voor zijn tentoonstelling te New York ontwierp
Frei Otto eveneens een zwevende dakconstructie. Het is wel tekenend dat het werk
van Frei Otto hier niet in zijn constructieve aspecten wordt beschreven, maar in vaak
spectaculaire opnamen wordt geïllustreerd.
G. Bekaert
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Miscellanea
Bartelink, Dr. G. e.a. - Woordenboek der oudheid, afl. 7. - Romen en Zonen,
Roermond, 1972, kol. 1546-1736, f 17,-.
Feyl, Renate - Bau mir eine Brücke. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1972, 320
pp., M. 6,20.
Fockema Andreae, S.J., en C. Koeman - Kaarten en kaarttekenaars. - Fibula-Van
Dishoeck, Bussum, 1972, 124 pp., f 8,90.
Mager, Hasso - Der Unbekannte bin ich. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1972,
295 pp., DM. 6,60.
Moustier, Benoit du - Zwerver Christi. Het verhaal van een Russische pelgrim.
- De Heraut - Jonge Kerk, Nijmegen, 1972, 102 pp., f 8,-.
Nieuwe Gedichten van Jongeren. - De Heraut - Jonge Kerk, Nijmegen, 1972,
48 pp., f 6,-.
Werner, Ruth - Kleine Fische grosse Fische. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1972, 247 pp., M. 5,60.

F.J. Lammers
Wilhelmina Moeder des Vaderlands
Hollandia, Baarn, 1972, 96 pp., ill., f 19,50.
De auteur heeft al meer goede boeken over leden van het koninklijk huis samengesteld.
De schets van koningin Wilhelmina is levendig, tracht haar karakter te tekenen op
grond van anekdotische gegevens en herinneringen, o.a. van haar onderwijzer.
Daardoor krijgt men een kijk op haar jeugd, maar niet minder op haar huwelijk met
Prins Hendrik, op de manier waarop ze met mensen omging, op haar hoge, soms wat
hiëratische plichtsopvatting. Een heel goed boek dat een aanvulling mag heten op
het boek dat Wilhelmina's secretaris, Thijs Booy, over haar heeft geschreven.
R.S.

Cornelia V. Christenson
Kinsey. A Biography
Indiana University Press, Bloomington, London, 1972, pp. 241, £ 3,30.
Na zo'n biografie gelezen te hebben, vraag je je af of Kinsey nu werkelijk zo'n saai
man geweest moet zijn, of dat het zijn biografie is die dat van hem, ongewild, maakt.
De auteur, die assistent geweest is van de sexoloog, beschikt nochtans over voldoende
materiaal om deze figuur met veel reliëf te tekenen. Typerend reeds is de splitsing
tussen ‘zoeker’ en de ‘man’, alsof beide niet één geheel vormen waarvan het juist
de boeiende opdracht van een biograaf is de componenten te vinden en op elkaar te
doen inspelen. Uiteraard vindt men hier informatie over de achtergrond van de
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beruchte onderzoeken op sexologisch vlak. Maar dorheid blijft van het begin tot het
einde het hoofdmotief.
Eric De Kuyper

Edgar Morin
Plodémet Report from a French Village
Allen Lane The Penguin Press, London, 1971, 287 pp., £ 3,15.
In 1964 begon Morin met de hulp van een reeks assistenten aan een studie over een
kleine Bretoense gemeente. De bedoeling was na te gaan in hoeverre de hedendaagse
technocratie een traditioneel gebonden communauteit beïnvloedt. In het document
dat erover gepubliceerd werd, ontbreken echter volledig de ‘menselijke’ aspecten.
Je voelt wel dat die voortdurend aanwezig moeten zijn geweest, maar achteraf
zorgvuldig werden weggegomd. Een dagboek of een goed journalistiek essay zou
die aspecten in die microkosmos hebben verwerkt. Nu blijft alleen een degelijk
sociologisch relaas over. De beperkingen van de sociologie worden blijkbaar het
duidelijkst merkbaar, waar men ze - bewust zoals hier - wil transcenderen. Het meest
van al ontbreekt nog de persoonlijke betrokkenheid van de onderzoekers.
E. De Kuyper

René Coursaget en Guiton Chabance
Dans les rues de Paris au temps des fiacres
Editions du Chêne, Paris, 1971, 184 pp., geïll..
‘Les temps des fiacres’ te Parijs, die loopt van 1850 tot 1910, is ook het eerste grote
tijdperk van de fotografie, het tijdperk dat elke foto nog als een klein wonder werd
ervaren. De nieuwe manier van zien ontdekte nog dagelijks een stuk werkelijkheid
zoals die nog nooit tevoren was erkend. Een geliefkoosd onderwerp was het leven
in de straten van Parijs. Hierover werd, meer dan twintig jaar geleden, een
merkwaardig boek uitgegeven. Leon-Paul Fargue leidt ons rond, aan de hand van
oude foto's, in de straten van Parijs, ‘toen Parijs nog een feest was’ en de ‘géomètres
de la ville’ de stad nog niet hadden vermoord. De historische notities zijn van Georges
Pillement. Het boek, dat nu opnieuw in praktisch ongewijzigde vorm is uitgegeven,
is niet alleen nostalgie, maar een realistische manier om over onze actuele samenleving
na te denken.
S. Heester
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E.E. Vardiman
Alledag in Israël
Bijbelwerkplaats i.o., Amsterdam, 1972, 116 pp., f 9,75.
Wanneer er lezers zijn die nader geïnformeerd willen worden over het leven van
alledag in Israël, moeten zij dit boek zeker niet ongelezen laten. Men wordt ingelicht
over landbouw en veeteelt, voeding, wonen, kleding, de maatschappelijke opbouw
zoals dit in het tijdperk van de aartsvaders tot de koningen reilde en zeilde. Het is
interessant en tevens verheugend allerlei wetenswaardigheden nu eens bij elkaar te
zien, verlucht bovendien met prachtige foto's.
P. Beentjes

Ons lieve leven
100 jaar Nederlandse krantefoto's
Jubileumuitgave van de Ned. Vereniging van Fotojournalisten
L.J. Veen / Foton, Wageningen, 224 pp., 472 foto's, waarvan 16 pp. kleur,
1972, f 17,50.
De foto's in dit boek, samengesteld door Wout Woltz e.a., zijn gemaakt voor de pers
(kranten, weekbladen, enz.) èn gemaakt door persfotografen (tegenwoordig
fotojournalisten geheten).
Als zodanig is dit fotoboek niet alleen een greep uit de geschiedenis van de
persfotografie, maar ook en wel hoofdzakelijk uit de historie van ons land. Een
beeldverhaal als het ware, vanaf het begin van deze eeuw (enkele afbeeldingen reeds
daarvoor, maar eigenlijk géén persfoto's). De 472 in dit boek opgenomen foto's zijn
verdeeld over de volgende onderwerpen: sociale ontwikkeling; oorlog; techniek en
verkeer; sport; jeugd; politiek; koninklijk huis; schokkend nieuws; kunst; ons lieve
leven.
Per onderwerp staan de persfoto's in chronologische volgorde gerangschikt en zijn
voorzien van een korte toelichting. Het is vanzelfsprekend een selectie uit duizenden.
Vele van deze foto's kennen wij allemaal uit de veelzijdige persorganen. Er zijn ook
minder bekende bij, maar het merkwaardige is, dat ondanks de huidige technische
perfectie en routine, de persfotografie nauwelijks is vooruitgegaan. Er zijn weing
uitschieters bij. In wezen is er geen groot verschil tussen de wijze van fotograferen,
laten we zeggen 30-20 jaar geleden en nu. En lang niet alles wat in honderd jaar in
Nederland is gebeurd, heeft men met een kleine vijfhonderd foto's kunnen laten zien.
Natuurlijk zijn er enkele erg goede foto's bij, waaronder zelfs kunstwerkjes, want
sommige persfotografen hebben een artistieke kijk op gebeurtenissen. Maar het is
en blijft vakmanschap èn geluk, zoals een oude rot in het vak het eens uitdrukte.
Echter, zoals op de omslag van ‘Ons lieve leven’ staat: ‘Niets verzonnen of gekleurd
allemaal écht gebeurd!’ En vanuit dit oogpunt gezien is het een interessant fotoboek
om dikwijls in te bladeren.
H. Overhoff
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Tajaa von Belskaja
Das war einmal Russland: Erinnerungen
Verlag Anton Pustet, München / Salzburg, 1969, 194 pp., DM. 13,80.
De schrijfster, de dochter van een Russische grootgrondbezitter uit de oude
Bojaren-adel, vertelt in dit boek, onopgesmukt en zeer levendig en met een
uitgesproken liefde voor detail-tekening, over haar leven. Als verwende jongedame
geniet zij volop van haar jeugd samen met haar ouders, haar vijf broers en ‘Tante
Lena’ de altijd bezorgde en bedrijvige ‘Martha’ uit het hele verhaal. Gracieus zijn
de huiselijke feesten, vroom de religieuze belevenissen en de verering van de
huis-ikonen. Zij praat vol emoties over haar verliefdheid, verloving en haar huwelijk
met een grafelijke vriend van haar familie, Paul Iwanowitsch Belsky. Tussen dat
alles door dreigen de spanningen; de eerste wereldoorlog breekt uit, de
voorbereidingen tot de grote revolutie dringen overal door en het grote landgoed met
zijn bewoners raakt daarbij betrokken. Bijzonder mooi is de hartelijke vriendschap
verteld tussen de schrijfster en het Joodse meisje Haja - een vriendschap die verboden
was en risico's inhield. Binnen de huiselijke kring en bij de uiteraard vele relaties
doen de geschriften van Karl Marx clandestien de ronde en het voor en tegen
beluisteren wij in diepgaande gesprekken. Tenslotte slaat het noodlot met felle slagen
toe. Vier broers sneuvelen, de vijfde wordt invalide. Bij herhaald barbaars optreden
van revolutionairen komen allen om en het landgoed wordt in brand gestoken. De
schrijfster verliest haar man bij de eerste geweldplegingen in St. Petersburg en
wanneer zij - de enige overgeblevene met haar pas geboren kindje - radeloos in die
stad komt, wordt zij uiteindelijk door Haja gered. Onlangs kwam ik op een studiereis
naar Rusland op het landgoed Archangelskoje, 26 km van Moskou verwijderd - eens
toebehorend aan vorst Galitsyn - en daar las ik in het park dit boek in één ruk uit.
Het was mij alsof ik alles zag gebeuren zoals de schrijfster het vertelt over het
landgoed van haar ouders. Een zeer interessant en spannend verhaal.
W.P. Theunissen
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binnenkant achterplat

Personalia
Prof. Dr. Harry Berghs, geboren 1928. Studeerde filosofie en theologie Promoveerde
aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven (‘Techniek en vrijheid’,
Heidegger). Docent Sociale Filosofie en Ethiek, belast met onderoek over Cybernetiek
en Ethiek, aan de UFSIA, Antwerpen. Adres: Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen.
Prof. Dr H.J.M. Hoefnagels S.J., geboren 1922. Studeerde sociologie in Leuven en
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[1973, nummer 6]
[Inhoud]
Van de ‘Club van Rome’ tot Bram van der Lek, p. 523
Een kritisch overzicht van de literatuur over milieu-hygiëne blijkt bijzonder illustratief.
Men ervaart zowel een gevoel van onmacht als van macht. Soms lijkt de
milieu-hygiëne sterk ideologisch te worden aangepakt. Hoe kunnen we verder?

Het Polen van Gierek, p. 531
Gierek is er na de val van Gomoelka in geslaagd, zijn positie te versterken en zo
heeft hij de politiek van de ‘harde hand’ kunnen ontwijken. Integendeel, hij streeft
naar contact met de bevolking. In de buitenlandse politiek echter maakt Polen een
moeilijke tijd door tengevolge van de Russische diplomatie, die de Brezjnev-doctrine
strak doorvoert en daarmee Polen buiten spel zet.

Polen is anders, p. 539
Naast de politieke ontwikkeling in Polen verdient ook de verhouding tussen Kerk
en Staat onze aandacht. Misschien oordelen wij daarover te veel vanuit onze eigen
westerse begrippen. Een bezoek ter plaatse en een reflectie daarop laten beter te
complexiteit ervan zien.

Samenlevingsopbouw in het Waasland, p. 549
Ook in Vlaanderen komen hier en daar experimenten van zgn. samenlevingsopbouw
op gang. Maar er bestaat rond deze werkvorm nog veel onduidelijkheid, zowel
theoretisch als praktisch. Een schets vu het opbouwwerk zoals dat in het Waasland
is opgezet en van de problemen die daarbij komen kijken, kan een en ander
verhelderen.

Levenswerk van Luther herdrukt, p. 556
Een voortreffelijke uitgave van Luthers bijbelvertaling doet ons opnieuw beseffen
dat dit een belangrijke bijdrage is geweest zowel tot de theologie als - en niet minder
- tot de Duitse taal.
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Baruch de Spinoza, p. 562
De auteur zet uiteen dat het boek van Theun de Vries over Spinoza, voor de meeste
mensen een lichtelijk schrikaanjagende figuur, de wijsgeer begrijpelijk maakt. Spinoza
is, naar haar mening, het best te begrijpen vanuit de vervreemding, die zo'n stempel
op zijn leven heeft gedrukt.

Het zwijgen van God, p. 566
De Japanse roman Stilte heeft ook bij ons veel ophef gemaakt. Het thema van de
zwijgende God is een van de centrale thema's in de moderne literatuur én theologie.
Men kan punten van overeenkomst zoeken in Bonhoeffers religieloze godsdienst en
zijn identificatie met Christus als mens-voor-de-anderen. Dat alleen al bevestigt de
actualiteit van de hier gestelde problemen.

Het fenomeen Geeraerts, p. 577
Naar aanleiding van Gangreen 2. De goede moordenaar wordt hier vanuit een
mogelijke vergelijking met Multatuli gevraagd naar Geeraerts' antikolonialisme.
Geeraerts is ook in dit afschuwelijke boek een groot auteur, maar hij is een typisch
ik-betrokken schrijver, die het verleden mythologiseert. Multatuli daarentegen was,
wat de strijd om meer menselijkheid betreft, zijn tijd ver vooruit.

Terzijde. Na het najaar. I, p. 584
Overdenkend wat er in het najaar bekroond is, geeft de schrijver enige reflexies over
de invloed van het ‘Nederlandse realisme’ en de ‘moeilijkheidsgraad’ op zowel de
critici als de lezers. Het is beslist een kritisch geluid.
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Van de ‘Club van Rome’ tot Bram van der Lek
Hoe willen wij nu eigenlijk ons milieu beschermen?
S.F. Breuer
Het publiek en de milieubescherming
In zijn boek Overleven we dit? zegt Barry Commoner: ‘Wij zijn langzamerhand al
aardig vertrouwd geraakt met deze nare verhalen over milieuverontreiniging en we
beginnen ze al knap vervelend te vinden. Maar wat we ervan kunnen leren, hebben
we nog steeds niet begrepen’1.
Deze woorden kan ik niet anders dan bevestigen. Mijn beroep is het geven van
informatie over politieke en maatschappelijke verschijnselen en veranderingen aan
luchtmachtmilitairen van alle rangen en het met hen daarover discussiëren. Ten tijde
van het in Nederland verschijnen van het ‘M.I.T.- rapport’ van de ‘Club van Rome’
(maart - april '72) was milieu-hygiëne het gespreksthema en op de kleine 1000 man
bij wie ik het ter tafel bracht, waren Commoners woorden wel van toepassing. Nu
kan men zeggen dat militairen een apart volkje zijn, niet representatief voor de
Nederlandse bevolking, maar met zo'n uitspraak wil ik erg voorzichtig zijn; vele
toehoorders waren bovendien ‘halve burgers’, nl. dienstplichtig. Bij de burgers met
wie ik over milieu-hygiëne sprak buiten de militaire dienst, nam ik geen grote
verschillen in reactie waar. Generaliserend onderscheidde ik de volgende aspecten
in die reactie:
- verzadiging (men had er al zo vaak over gehoord);
- betrekkelijk onbegrip (ettelijke essentiële punten had men toch niet dóór);
- verwarring (er wordt zovéél over milieu-hygiëne gezegd en niet zelden
tegenstrijdigs);
- goede wil (vrijwel steeds werd de noodzaak van milieu-bescherming ingezien);
- gevoel van onmacht (in dubbele zin: nl. zowel t.a.v. de eigen rol bij de oplossing
van de problemen als in de opvatting dat alleen deskundigen hier met goed fatsoen
over konden praten).
Wat dit laatste betreft, stel ik mij graag op het standpunt van Bram van der

1

Barry Commoner, Overleven we dit?, Elsevier, Amsterdam, 1972, p. 13.
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Lek, die - zelf deskundige - de leek een hart onder de riem steekt: ‘U moet van
deskundigen dan ook nooit onde de indruk komen. Wat u met uw gewone
“boeren-verstand” (een geweldige uitdrukking, want boeren hebben al achtduizend
jaar te maken met die ingewikkelde natuur) niet begrijpen kunt, is de moeite van het
begrijpen niet waard’... en: ‘wat er met het milieu aan de hand is, kan iedereen
begrijpen. Wanneer iemand zo geleerd staat te doen, dat u het niet volgen kan, is het
óf iemand die niet goed kan uitleggen, óf iemand die helemaal niet wil dat u begrijpt
hoe het echt in elkaar zit’2.
Welnu, na deze troost en uitgaande van de goede wil, hoop ik - op gevaar af bij
te dragen tot oververzadiging t.a.v. dit onderwerp - het onbegrip, de verwarring en
het gevoel van onmacht eens wat nader te bezien.

De publieke discussie over milieu-bescherming in Nederland
Zo ongeveer rond 1960 zijn wij er echt vaak over begonnen te praten. In 1962 schreef
de Amerikaanse Rachel Carson haar Dode Lente. Het boek maakte diepe indruk.
Met overmaat van feiten uit talloze onderzoekingen beschreef Rachel Carson de
rampzalige gevolgen van vnl. de chemische bestrijdingsmiddelen met een nuchtere
beheersing die wel op ingehouden woede lijkt3. Ook in Amerika was de reactie groot.
President Kennedy liet een commissie instellen die de gevolgen van chemische
bestrijdingsmiddelen moest onderzoeken; in '63 produceerde die een rapport (Use
of pesticides) dat de resultaten van het boek bevestigde. Veel verandering bracht een
en ander overigens niet voort. In Nederland werd - voor wat de overheid betreft - in
1962 de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Bestrijdingsmiddelenwet, in 1963
de Kernenergiewet en de Wet Gevaarlijke Stoffen aangenomen. In '69 volgden nog
de Wet Hygiëne en Veiligheid Zweminrichtingen, de Wet Hygiëne Kampeerplaatsen
(beide nog niet in werking) en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren; in '70
de Wet inzake de Luchtverontreiniging (echter pas met ingang van 18 september
1972 volledig ingevoerd). De Wet Bodemverontreiniging en de Wet Geluidshinder
zijn nog in de maak. Daarnaast beperkte de publieke discussie zich natuurlijk niet
tot de gevolgen van bestrijdingsmiddelen, maar signaleerde braaf alle mogelijke
andere oorzaken van lucht-, water-, bodem- en ruimte-verontreiniging, o.a. door
verbrandingsprodukten, afval, lawaai, inperking van de ruimte, etc.. Het besef dat
wij een eco-tactiek moeten gaan volgen werd algemeen, maar over het hoe werd
nogal verschillend gedacht. De overheid stelde (in 1962) een Inspectie voor de
Hygiëne van het Milieu in; het Open-

2
3

Bram der Lek, Het milieuboekje, Van Gennep, Amsterdam, 1972, 109 pp., f 4,50. pp. 8-10.
Rachel Carson, Dode Lente, vert. A.H. v. Loon, Becht, Amsterdam, 1963.
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baar Lichaam Rijnmond won aan betekenis, evenals het Rijksinstituut voor Zuivering
van Afvalwater (RIZA), dat in 1971 werd aangevuld door de Stichting Toegepast
Onderzoek Reiniging Afvalwater (STORA), etc., etc.4; veelal resulteerde een en
ander in maatregelen op het gebied van test en onderzoek. De publieke opinie
daarentegen groeide steeds meer naar bijsturende actie, maar de filosofie er achter
was lang niet altijd dezelfde.
Men kan daarin drie richtingen onderscheiden:
- een - meestal lokale - directe dreiging moet afgewend worden (vestiging van
milieubedervende industrie in de nabijheid);
- streven naar een grotere milieu-bewustheid van de mensen;
- de maatschappij in haar geheel is op de verkeerde weg.
De vraag ‘hoe willen wij nu eigenlijk ons milieu beschermen? Zijn de burgers de
schuld of is het de maatschappijstructuur?’ weerspiegelt zich duidelijk in de literatuur
hierover, die in steeds grotere hoeveelheden van de persen rolt.
Vooral vanaf 1970. Een onderzoek naar het maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef van industriële leiders in het Rijnmondgebied valt voor
hen allerminst vleiend uit en wijst op de dubbelzinnigheid van de bedrijfsbelangen
en de betrekkelijke onmacht van andere maatschappelijke organen5. Het dringt aan
op mentaliteitsverandering. Heel duidelijk naar de maatschappijstructuur wijst de
SUN-uitgave Miljeuvervuiling en macht6. De overbevolking in de wereld als oorzaak
van de milieuvervuiling wordt er echter sterk in gerelativeerd en zeer geëngageerd
wordt aangedrongen op actie gericht op het verkrijgen van macht. Veel meer nadruk
op individueel milieubewust gedrag legt daarentegen P. Swatek7, die op al datgene
wijst wat wijzélf moeten doen. De variëteit van standpunten blijkt duidelijk ook uit
de bundeling van een aantal artikelen over milieu-hygiëne in het Handboek voor
vervuild Nederland8. Bij dezelfde uitgever verscheen Paul Ehrlich's klemmende
waarschuwing tegen ongeremde bevolkingsgroei9.
De climax in de discussie over milieu-hygiëne wordt bereikt na het in Nederland
verschijnen van het rapport van de ‘Club van Rome’10, waarin het

4
5
6
7
8
9
10

Een indruk van wat de overheid doet, geeft de uitgave van het Min. van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne: Milieuhygiëne in Nederland, Staatsdrukkerij, Den Haag, 1972.
Wim Blauw / Harry van Dijke / Ton van Gils / Fred van Wijnen, Luchtverontreiniging: laten
de industriële leiders ons stikken?, Universitaire Pers Rotterdam, Rotterdam, 1970.
SUN schrift 46, Miljeuvervuiling en macht, SUN, Nijmegen, 1970.
P. Swatek, Gids voor een milieubewust leven, Elsevier, Amsterdam, 1972.
W. van Dieren (red.), Handboek voor vervuild Nederland Elsevier Amsterdam, 1972.
Paul Ehrlich, De bevolkingsexplosie, Elsevier, Amsterdam, 1972.
Rapport van de Club van Rome, Aulapocket 500, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972.
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zwaartepunt wordt gelegd op het ombuigen van de exponentiële groeiprocessen.
Een paar maanden geleden is tenslotte Bram van der Lek's milieuboekje verschenen,
dat de overbevolking wel als probleem ziet, maar het toch relativeert naast die ene
grote oorzaak: ons maatschappij-systeem van vrije markteconomie11.

Over de verwarring
En nu weet iedere Nederlander waar hij aan toe is. Ja, weet hij dat? Het regent
publikaties. Het milieuprobleem is - het klinkt bijna profaan - gepopulariseerd.
Dagelijks verschijnen artikelen in de pers. Het weekblad Haagse Post is zo half en
half een semi-ecologisch tijdschrift te noemen. Er zijn al boeken over milieu-hygiëne
voor lager- en middelbaar onderwijs12 en op het ogenblik kan men er een Teleac-cursus
over volgen. Dit is geen kritiek, veeleer een dankbare constatering. Alleen, soms is
het moeilijk de grote lijn te zien. Inderdaad, dr. van der Lek, dan moet het gezonde
verstand ons helpen. Want waar ligt nu de nadruk op? ‘Op de overbevolking’, zegt
de Club van Rome, zeggen ook prof. Kuenen en dr. Perdeck13. ‘Veel meer op het
kapitalistische systeem’, zeggen Bram van der Lek en de schrijvers van de
SUN-brochure. ‘We moeten zélf beginnen, aan onze eigen mentaliteit’, zegt Swatek7,
zegt drs. Louwe Kooymans14, zegt ir. Zijlstra15, zeggen de onderzoekers van de
industriële leiders van Rijnmond5. Maar in het voorwoord van de SUN-brochure
staat: ‘Er moet geld op tafel komen om het probleem op te lossen. De belastingbetaler
moet opgepept worden om dit geld op te brengen. De industrie immers wil niet armer,
maar liever nog rijker worden van de vervuiling. Het is daarom noodzakelijk dat het
miljeuprotest weer wordt teruggebracht bij de gewone mensen en wordt ingepast in
het protest tegen hun gehéle leefsituatie van slechte huizen enz.’16. Bram van der Lek
zit op dezelfde toer: hij beschrijft hoe in de vervuilingsketen de consument - die aan
het einde van de keten zit - wordt gemanipuleerd en roept dan uit: ‘Waarom moeten
wij dan onze mentaliteit veranderen?’17.
Het zijn zo maar enkele uitspraken uit de zeer vele waaruit de verwarring moge
blijken.

11
12
13
7
14
15
5
16
17

Bram van der Lek, o.c..
Bijvoorbeeld bestemd voor de hogere klassen van het Middelbaar Onderwijs: B.A. Bennema,
Milieuhygiëne, Wolters/Noordhof, Groningen, 1971.
Tijdschrift Kernvraag, dec. 1972, ‘Interviews over milieu-hygiëne’, p. 51 e.v., resp. p. 55
e.v..
P. Swatek, Gids voor een milieubewust leven, Elsevier, Amsterdam, 1972.
Kernvraag, o.c., p. 27.
Kernvraag, o.c., p. 50.
Wim Blauw / Harry van Dijke / Ton van Gils / Fred van Wijnen, Luchtverontreiniging: laten
de industriële leiders ons stikken?, Universitaire Pers Rotterdam, Rotterdam, 1970.
SUN schrift 46, o.c., p. 5.
Bram van der Lek, o.c., p. 58.
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Mét Bram van der Lek zou ik hier willen pleiten voor dat verrukkelijke boerenverstand
dat wij moeten gebruiken.

Over het groeiend begrip
Veel van de verwarring zal immers wijken als wij er nuchter over denken. Natúúrlijk
is het dan zo dat wij onze mentaliteit moeten verbeteren en milieubewust moeten
leven. Als consument moeten wij ‘nee’ leren zeggen, weten hoe met huishoudelijk
afval om te gaan, hoe thuis met water om te gaan en met de energie en met zeep,
huidcrème, shampoo, verpakkingsmateriaal, middelen tegen onkruid en insekten in
onze tuin. Hoe is onze houding ten opzichte van ons gebruik van auto en bromfiets?
En zo kunnen wij onszelf nog veel verbeteren. Rond Oudjaar hebben wij onlangs 20
miljoen gulden aan vuurwerk verstookt, bijvoorbeeld. Maar ons gezond verstand zal
- na te hebben toegegeven dat vele kleintjes een grote kunnen maken - toch ook
zeggen, dat het inderdáád niet draait om de kleur van ons toiletpapier. Belangrijker
is de mentaliteit van de grote vervuiler aan het begin van de vervuilingsketen: de
bedrijven, de industrieën en hun leiders; en de overheid. Nóg meer belangrijk is dan
inderdaad verandering van sommige maatschappij-structuren, het herzien van
sommige economische axioma's, beperking van exponentiële groei.
En zie: nu blijkt dat ons inzicht in het afgelopen decennium toch wel gegroeid is.
Het is maar een indruk, maar is onze visie op de milieuproblematiek toch niet méér
een gehéél geworden, meer geïntegreerd? Zien we niet méér het verband tussen de
eerst geïsoleerde deelproblemen? Heel duidelijk spreekt die geïntegreerde aanpak
uit Van der Lek's milieuboekje (o.a. ‘... het is ook niet juist om de milieu-problemen
los te zien van andere verschijnselen in de maatschappij. De vervuiling van de lucht,
de vergiftiging van het water, het dumpen van afvalstoffen in zee, het tot in het
waanzinnige opvoeren van de consumptie van bepaalde (en bepaald niet de nuttigste)
goederen; al deze dingen hangen samen met datzelfde sociaal-economische systeem,
dat ook verantwoordelijk is voor de uitbuiting van de derde wereld, voor oorlogen
en oorlogsvoorbereiding, voor de ongelijke inkomstenverdeling, het ontbreken van
arbeiders-medezeggenschap, de autoritaire verhoudingen in onderwijs en bedrijf,
huur-wantoestanden, revolutie-bouw, en altijd maar stijgende prijzen’18).
Aan die geïntegreerde aanpak valt niettemin altijd nog veel te verbeteren.

18

Bram van der Lek, o.c., p. 66.
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Voor en tegen Van der Lek's milieuboekje
Ook bij Van der Lek zelf, vind ik, maar dat is veelal kwestie van nuance: - de
overbevolking als oorzaak van het milieuprobleem is te zeer gerelativeerd; de andere
exponentiële groeiprocessen - zoals genoemd in het M.I.T.-rapport - (industrialisatie,
voedselproduktie, verbruik van grondstoffen en de vervuiling zélf) staan te veel in
de PSP-grondverf (de kapitalistische uitbuiters zorgen wel dat de armzalige werknemer
onderdrukt blijft);
- de historische ontwikkeling van ons economisch stelsel, volgens de vijf fasen
van economische groei (Rostov19) t/m de laatste, d.w.z. die van de
consumptie-maatschappij waarin zovele dienstverlenende beroepen ontstaan, dus
die van de maatschappij van de overvloed (Galbraith20) geeft naar mijn mening een
meer natuurlijk geïntegreerd beeld van hoe het allemaal zo gekomen is en wat er aan
gedaan moet worden.
Daar staat tegenover dat Van der Lek ronduit meesterlijk is in het doorprikken
van schijnoplossingen: b.v. dat produktiegroei welvaart betekent; de heilige koe van
de werkgelegenheid; de ingebouwde slijtage; de vervuiler moet niet betalen, maar
ophouden met vervuilen, etc.. (Wat dit laatste betreft: SUN schrift 46 rekent ons
alleraardigst voor, dat de consument in vergelijking met de industrie weinig vervuilt.
maar wél het meest betaalt21).
Sterk is Bram van der Lek ook waar hij het schuldbesef bij ons poogt te
transponeren tot de overtuiging dat we moeten handelen, daarmee het in het begin
gesignaleerde gevoel van onmacht wegnemend.
Over het schuldbesef zegt hij: ‘Om het milieu te veranderen zal het systeem zelf
veranderd moeten worden. En daar is méér voor nodig dan wat schuldbesef bij de
mensen. Integendeel, dat schuldbesef kan het inzicht in de werkelijke oorzaken
versluieren’22.

Over onze onmacht en de macht
Het bekend worden met de milieu-problematiek ging (gaat) bij velen gepaard met
een gevoel van onmacht: ‘Wat kan ik er nou aan doen? Wat kan ik doen aan de tonnen
zouten die door onze rivieren stromen, aan de smog in de Rijnmond, aan het uitsterven
van de zeehond in de Wadden, etc. etc.?’ Dat gevoel wordt nog versterkt als blijkt
hoe moeilijk op overheid en bedrijfsleven kan worden ingepraat, hoe weinig de
overheid en wij grove overtredingen van de milieu-hygiëne kunnen aanpakken. In
feite is het meestal
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W.W. Rostov, De vijf fasen van economische groei, Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1964.
J.K. Galbraith, The affluent society, Pelican Books.
SUN schrift 46, o.c., pp. 27-30 en pp. 73-75.
Bram van der Lek, o.c., p. 59.
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nog alleen de oude Hinderwet (uit 1875, in 1952 aangepast) waarmee wij nog iets
kunnen doen.
Toch verandert ook dat gevoel van onmacht geleidelijk. Het heeft, geloof ik, niet
alleen met milieubewust leven te maken. Sedert de revolte van de studenten, sedert
New Left, sedert provo en de Kabouters is het begrip ‘buitenparlementaire actie’
algemeen geworden. In 1971 konden Paul van Tongeren en Ben ter Veer een brochure
samenstellen over 28 (buitenparlementaire) mondiale actiegroepen die in Nederland
werkzaam waren23. In datzelfde jaar schreef Piet Reckman Naar een strategie en
metodiek voor sociale aktie24, niet veel minder dan een handboek hoe je actie moet
voeren, inclusief bespreking van alle mogelijke technieken. Nederland leert eenvoudig
steeds beter hoe het actie moet voeren. T.a.v. milieu-hygiëne heeft het voeren van
actie een hoge graad van degelijkheid bereikt. Van der Lek besteedt een derde deel
van zijn boekje aan het hoe, waarom en waartegen van milieu-acties; hij geeft
voorbeelden en wijst er op hoe de wetten gehanteerd moeten worden; er zijn al heel
wat acties die zonder meer tot resultaat hebben geleid (men denke aan Progil,
Gasalarm, de Leidse Baan, de weg door het Heiloërbos, de werkgroep Amelisweerd,
Ooypolder e.a.). Natuurlijk heeft de actie begrensde mogelijkheden. Van der Lek
zegt zelf: ‘Het is natuurlijk een illusie, dat een milieu-actiegroep wel even de hele
kapitalistische maatschappij zal hervormen. Zelfs een gesloten front van
milieu-actiegroepen kan niet veel meer doen dan hier of daar een concessie afdwingen.
Die dan nog vaak schijn is, omdat er elders een andere milieu-aantasting voor in de
plaats komt’25.
De perfectionering van de milieu-actie gaat nog steeds door. De rapporten van
diverse actiegroepen zijn soms juweeltjes van vakwerk, werkelijk ook door
deskundigen samengesteld. Op 30 dec. '72 verscheen in het NRC-Handelsblad een
artikel van Wouter van Dieren, waarin hij de afweermechanismen, stoplappen en
stereotiepe reacties bespreekt van de ‘officiële machinerie’ (die de actiegroepen bij
voorkeur beschuldigen van bv. emotionaliteit, van ‘de klok te willen terugzetten’,
‘welzijn ten koste van welvaart’ te willen, etc.)26.
Zo verandert de onmacht geleidelijk in (een beetje) macht. SUNschrift 46: ‘Willen
we ooit het probleem van de miljeuhygiëne op afdoende wijze oplossen, dan zullen
we aan de mensen en instituties, die vaak verborgen gaan
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Paul van Tongeren en Ben ter Veer, 28 mondiale aktie-groepen in Nederland (IKV-brosjure
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achter democratiese schijn de macht moeten ontnemen en deze terugbrengen naar
waar ze hoort, namelijk bij het VOLK!’27.

Besluit
Na dit marxistisch geluid wil ik besluiten met een passage uit een voordracht, die op
zich niets met milieu-hygiëne te maken had, maar naar mijn gevoel wonderwel de
geïntegreerde visie weergeeft die de problemen van onze maatschappij van nu
vereisen. De voordracht werd op 25 Oktober '72 op Kreta uitgesproken en handelde
over de mogelijke bijdragen van het Christendom aan leiderschap:
‘As I see it, we are faced to-day in the world with three great problems:
a. the problem of developing man, forever more trapped in the structures of our
time;
b. this same trapped man since 1945 has the means to commit collective suicide
with ABC-weapons and pollution;
c. these problems, the result of technical progress, caused him to lose confidence
in progress. As a culture we have no perspective and thus we have lost our hope for
the future.
All three problems require a solution. This is not only a question of idealism, but
first and foremost a question of dire necessity. In our answer we shall have to allot
man a central place, and this not in the sense of merely being nice to another. What
I want to put across is, that in our thinking, answering and acting, “the other man”
must be included, whoever he be. No single structure, small or large, can be more
important than Man. If man feels trapped by human institutions we must have the
courage to intervene in our own structures and change them if they are found
wanting...’.
Ja, dat zou nu mijn drijfveer zijn voor milieu-actie en maatschappij-omturning:
naastenliefde.

27
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Het Polen van Gierek*
L.L.S. Bartalits
In de periode van oktober 1956 tot december 1970 was Wladyslaw Gomoelka een
van de leidende figuren in Polen. In tegenstelling met de eerste periode van zijn
bewind was Gomoelka echter gedurende de laatste jaren weinig sociaal bewogen.
De onmiddellijke verbetering van het levenspeil van de bevolking maakte hij in grote
mate ondergeschikt aan een mogelijk grotere vooruitgang in de toekomst. Ondanks
de tot standkoming van het normaliseringsverdrag met de Bondsrepubliek leidde
Gomoelka's overdreven vooruitgangsoptimisme in december 1970 tot zijn val.
Op het internationaal politieke toneel behaalde Gomoelka meer successen dan op
binnenlands politiek gebied. Op 7 december 1970 werd zijn west-politiek bekroond
door de ondertekening van een verdrag met de Bondsrepubliek. Dit voorzag in
normalisering van de betrekkingen tussen beide landen op grond van de status quo.
Het verdrag bevatte vijf artikelen, waarbij het voornaamste betrekking had op de
grenskwestie, die zeer duidelijk in de tekst werd beschreven en verder onder meer
vermeldde, dat beide partijen ‘de onschendbaarheid van hun bestaande grenzen
bekrachtigden’ en ‘zich wederzijds verplichtten tot onbeperkte eerbiediging van
elkaars territoriale integriteit’. Het verdrag verklaarde ook nog dat beide regeringen
verdere stappen zouden ondernemen ter volledige normalisering en ontwikkeling
van hun onderlinge betrekkingen.
Wellicht moedigde het naar aanleiding van de afsluiting van het verdrag met de
Bondsrepubliek behaalde politiek succes Gomoelka en de zijnen aan, om de op 12
december aangekondigde drastische prijsverhogingen van levensmiddelen desnoods
met geweld door te zetten. Twee dagen later, op 14 december, begonnen de
protestdemonstraties van de arbeiders tegen de prijsverhogingen in drie steden aan
de Oostzee, in Gdansk, Sopot en Gdynia. Het was vermoedelijk zuiver toeval, dat
de onlusten enkele dagen na de ondertekening van het Pools-Duitse verdrag uitbraken.
Ondanks het feit dat Willy Brandt persoonlijk naar Warschau was gereisd om het
akkoord te
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ondertekenen, dachten de Poolse arbeiders niet aan buitenlandse aangelegenheden,
alleen aan lonen en prijzen. Maar van buitenaf gezien lijkt het onmogelijk te geloven
dat er in het geheel geen verband tussen beide gebeurtenissen bestond.
Jarenlang had het regime Gomoelka getracht de arbeidersdiscipline te versterken
door het aanwakkeren van de vrees voor Duitsland. Na de totstandkoming van het
normaliseringsverdrag met de Bondsrepubliek was deze al dan niet bestaande dreiging
geweken en de Poolse arbeiders in de vroegere Duitse gebieden voelden zich, bewust
of onbewust, vrijer om hun grieven te uiten. Nu konden de Poolse leiders hun macht
niet langer baseren op buitenlandse dreigingen. Zij konden ook niet meer gemakkelijk
beweren dat protesten het systeem zelf zouden bedreigen omdat die gevoed werden
door buitenlandse propaganda. Dat was het verschil tussen december 1970 en de
gebeurtenissen van oktober 1956 in Hongarije en die in Tsjechoslowakije van augustus
1968. Dit betekende dat de Poolse leiders een manier moesten vinden om het contact
en het vertrouwen van het volk te herkrijgen.

Giereks machtsaanvaarding
De plotselinge aankondiging van de prijsverhogingen vlak voor Kerstmis was óf het
werk van iemand die de realiteit niet kende óf van de opponenten van Gomoelka,
die vermoedelijk wisten waartoe deze bekendmaking zou leiden. De snelheid waarmee
Gomoelka en de zijnen op 20 december 1970 werden vervangen, versterkt de tweede
hypothese. Dat het plan te voren beraamd was, lijkt in elk geval mogelijk. Over de
intrige die tot de val van Gomoelka leidde, is heel weinig bekend. Hij moest
waarschijnlijk boeten voor het niet nakomen van zijn eigen partij-statuut, dat
consultatie tussen hogere en lagere functionarissen van het partij- en regeringsapparaat
vereist.
Gomoelka's val als eerste secretaris van de Verenigde Poolse Arbeiderspartij was
op 18 december al onvermijdelijk; toen werd duidelijk dat zijn gezag volledig was
ingestort. Bovendien hadden de Kremlinleiders op 17 december in een brief aan het
Centraal Comité van de Poolse zusterpartij hun bezorgdheid over de gebeurtenissen
uitgesproken. De geruchten dat Brezjnev tijdens de onlusten een geheime ontmoeting
met Gierek gehad zou hebben, werden in Warschau tegengesproken. Daar stond
tegenover dat het verzoek van Gomoelka om Sovjet militaire interventie door het
Kremlin als volgt werd beantwoord: ‘Wat bij U plaats vindt, is uitsluitend een interne
aangelegenheid van Polen’.
Edward Gierek introduceerde een geheel nieuwe stijl in het Poolse politieke
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en maatschappelijke leven. De eerste keer dat deze stijl zich manifesteerde, was
tijdens de tweede staking in januari 1971 te Szczecin, toen Gierek zich bereid
verklaarde de arbeiders te ontmoeten.
Het besluit hiertoe werd genomen in het politbureau, ondanks de tegenwerpingen
van enkele voorstanders van de harde lijn. Moczar en Kepa zagen Gierek een directe
dialoog beginnen met de bevolking in plaats van alle problemen binnen de
partijorganen te blijven bespreken. In overeenstemming met zijn verklaring dat de
partij een nieuwe band moest onderhouden met de arbeiders, zochten Gierek en de
zijnen sinds januari 1971 regelmatig contact met de werknemers in de grote fabrieken.
Om een beter politiek klimaat te creëren en tegelijkertijd de sociale en economische
positie van de werknemers te verbeteren, was Gierek bereid tot een nationaal debat
met de arbeiders. Hij sprak op circa 200 vergaderingen in bijna evenveel plaatsen
met arbeiders van verschillende bedrijven en organisaties over allerlei hangende
problemen in zowel de economische, administratieve als wel in de ideologische en
culturele sectoren. Ook kardinaal Wyszynski was in zijn ogen geen onverbeterlijke
reactionair meer. De Kerk kreeg in het Westen en Noorden van het land haar
bezittingen terug. Naar aanleiding van de zaligverklaring van pater Kolbe, in oktober
1971, reisden duizenden priesters samen met hun kardinalen en bisschoppen naar
Rome. De berichten over deze plechtigheid werden niet alleen in de katholieke pers
uitvoerig besproken, maar ook in de Tribuna Ludu.

Machtsstrijd binnen de partij
Het is de verdienste van Gierek dat hij binnen nauwelijks twee jaar een fundamentele
beleidsombuiging heeft weten aan te brengen. Om al deze veranderingen te kunnen
bereiken heeft Gierek wel wat moeilijkheden moeten overwinnen. Er heeft zich het
afgelopen jaar een felle machtsstrijd binnen de Verenigde Poolse Arbeiderspartij
voorgedaan, die in zijn voordeel werd beslist. Reeds in mei 1971 slaagde Gierek,
door middel van de vervanging van ongeveer de helft van de eerste
districtspartijsecretarissen, erin zijn positie binnen de partij te consolideren. Daarna
verbeterde zijn positie snel. Op 14 juni van hetzelfde jaar werd de verantwoordelijke
functionaris voor de staatsveiligheid in het ministerie van binnenlandse zaken,
generaal Matejewski, ontslagen. Vervolgens werden vier hoge ambtenaren van
binnenlandse zaken gearresteerd. Deze gebeurtenissen volgden kort na de benoeming
van Stanislaw Kania tot secretaris van het Centraal Comité, belast met vraagstukken
betreffende de binnenlandse veiligheid, een ressort dat tot dan toe tot de bevoegdheid
van generaal Moczar had behoord.
Na de bijeenkomst van het Centraal Comité op 24 juni 1971 werd bekend-
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gemaakt, dat Moczar van zijn functie als secretaris van het Centraal Comité ontheven
was in verband met zijn benoeming tot voorzitter van de opperste Rekenkamer. In
september daaropvolgend werden de vertegenwoordigers van ‘de politiek van de
sterke hand’ en van de partizanengroep definitief uitgeschakeld. Tegelijkertijd verwierf
Gierek ook de sympathie van de Kremlinleiders, die geen verslechtering wensten
van de verhouding tussen beide naties.

Nieuwe machtsconstellatie
Het belangrijkste resultaat van het in december 1971 gehouden VIe congres van de
Verenigde Poolse Arbeiderspartij is geweest dat Edward Gierek erin slaagde zijn
positie binnen de partij verder te consolideren door mutaties in de top. Het Centraal
Comité werd uitgebreid van 87 tot 115 leden. De belangrijkste personele
veranderingen in de top, met als doel de consolidatie van Giereks positie in de partij,
reflecteerden het verschil tussen het Poolse partijcongres en de voorafgaande
congressen in de andere socialistische landen.
Afgezien van de vervanging van Walter Ulbricht op 5 mei 1971 als eerste secretaris
van de SED stonden de overige partijcongressen, inclusief het XXIVe congres van
de CPSU, in het teken van de machtspolitieke continuïteit. De Poolse communisten
moesten echter na vervanging van Gomoelka op 20 december 1970 anders handelen.
Edward Gierek en consorten waren gedwongen het Centraal Comité grondig te
zuiveren, alsmede de samenstelling van het politburo te wijzigen om op deze wijze
het volksdemocratische regime in Polen een bredere machtsbasis en een grotere
politieke speelruimte naar binnen en buiten te geven. Bovendien werd door de mutaties
in de top en de vervanging van de overgrote meerderheid van het Centraal Comité
de eenheid binnen de partij hersteld.
Edward Gierek's medestander bij het verwijderen van Gomoelka, maar tegelijkertijd
ook zijn rivaal, Generaal Moczar, was uit het politburo gezet. De verwijdering van
Moczar uit het politburo betekende veel meer dan het vertrek van president
Cyrankiewicz en de minister van buitenlandse zaken, Jedrychowski, uit hetzelfde
buro. Deze beide staatslieden waren te opvallend aan de periode-Gomoelka gebonden
geweest.
Onder hen die de politieke problemen met een ‘harde hand’ hadden willen oplossen,
behoorde behalve generaal Moczar ook de partijleider van het district Warschau,
Kepa. Hij werd niet tot volledig lid van het politburo herbenoemd. De jonge en
ambitieuze Olszowszki werd niet in het partijsecretariaat gekozen, doch wel tot
minister van buitenlandse zaken benoemd. De beslist niet om liberale ideeën bekende
minister van binnenland-
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se zaken Szlachic promoveerde tot lid van het politburo. Vermoedelijk had Szlachic
zijn promotie te danken aan zijn vriendschappelijke relaties met Gierek zelf. Deze
promotie versterkte Giereks positie in het politburo in ieder geval. Een andere
verrassing was de benoeming van de vroegere sociaal-democraat Jablonszki tot lid
van het politburo.

Brezjnev-doctrine versus autonomie
De geest van het Poolse partijcongres werd gekenmerkt door een merkwaardige
tegenspraak tussen een latent aanwezig nationalisme en de tot een minimum beperkte
ambities van Warschau op het terrein van de buitenlandse politiek. Nog nooit had
een partijleider zoveel gesproken over nationale trots en nationale vernieuwing en
geen enkel van de Poolse partijleiders sinds 1956 had zulk een serviele houding
tegenover de Sovjet-Unie aangenomen als Gierek tijdens het in december 1971
gehouden partijcongres. Edward Gierek overtrof verre de huldigingen welke
Gomoelka aan het adres van Moskou had gericht.
Was het voorgaande de uitwerking van de Brezjnev-doctrine? Of een gevolg van
de veranderde samenstelling van de partijleiding, waarin vroeger Polen uit het oosten
van het land en functionarissen van Joodse afkomst zaten, terwijl nu in de partijleiding
Polen uit het westen van 't land domineerden? Oostpolen en Joden waren misschien
beter gewapend tegen de Rusland-liefde dan op dit punt tamelijk indifferente
Westpolen, die thans in Warschau toonaangevend zijn.
Na de ratificatie van de Oostverdragen op 3 juni 1972 door de Bondsrepubliek en
het bezoek van president Nixon aan Warschau gingen de Poolse leiders echter
aanspraak maken op een zekere autonomie op het gebied van de buitenlandse politiek.
De hoofdredacteur van het weekblad Polityka, Rakowski, schreef dat de conceptie
van de Poolse betrekkingen met de socialistische landen steunde op de volledige
gemeenschappelijkheid van belangen en doelstellingen, welke op soevereine wijze
moest worden gerealiseerd en dat deze opvatting vrij moest zijn van elk dement van
‘mentorschap’. Zulk een beleid zou de kans vergroten op actieve Poolse medewerking
bij acties van de socialistische landen in de internationale politiek en Polen verheffen
tot een interessante en belangrijke partner, niet alleen in Oost-Europa, maar ook in
de kapitalistische wereld.
De praktijk zag er echter wel wat anders uit dan Rakowski's bespiegelingen. Tijdens
het bezoek van president Tito in juni 1972 aan Warschau demonstreerde Moskou
duidelijk zijn hegemonie over Polen. Kort na Tito's aankomst in Warschau kregen
de officiële besprekingen een dramatisch accent, toen premier Jaroszewicz onverwacht
naar Moskou vertrok om
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Kosygin te consulteren. Er bestond in de Pools-Russische relaties geen dringend
probleem dat de afwezigheid van Jaroszewicz op de officiële onderhandelingen met
Tito kon verontschuldigen. Het Poolse vijfjarenplan waarover de Poolse leiders
talloze malen in Moskou hadden gesproken, was op dat moment reeds vastgesteld
en de tijdens het zesde congres van de Verenigde Poolse Arbeiderspartij
aangekondigde economische hervormingen waren, vermoedelijk als gevolg van de
Russische bezwaren, in de ijskast gezet.
Vermoedelijk had Warschau verzuimd de Kremlinleiders te raadplegen over
eventuele afspraken met Belgrado betreffende uitbreiding van de economische en
politieke samenwerking of had de Russische Ambassadeur alarmerende berichten
naar zijn regering gezonden over de op 20 juni 1972 gehouden vergadering van het
Poolse politburo. Op deze vergadering werden vraagstukken besproken die
samenhingen met de deelname van Polen aan de XXVIe zitting van de COMECON.
Jaroszewicz was een van de vertrouwensmannen van het Kremlin, aan hem konden
de Kremlinleiders de oekazen toevertrouwen met de garantie dat zij uitgevoerd
zouden worden. Waar het ditmaal om ging, kon men niet weten. Maar wel leerde
deze gang van zaken hoe problematisch en ingewikkeld de betrekkingen tussen de
Sovjetbloklanden en Joegoslavië zijn, de toenadering tussen Moskou en Belgrado
ten spijt. Bovendien leerde deze gang van zaken hoe stevig de Brezjnev-doctrine
onder de Warschaupactlanden fungeerde.

Pools-Duitse betrekkingen
Het debat over de verdragen van Moskou en Warschau in de Bondsdag werd in Polen
met grote belangstelling gevolgd. Evenals bij de Westduitse CDU/CSU rees bij
‘ultra-conservatieven’ in Polen verzet tegen de ratificatie van het
normaliseringsverdrag met de Bondsrepubliek. Dit verzet kwam duidelijk naar voren
in enige tendentieuze anti-Duitse en ook anti-semitische toneelstukken. Bovendien
had Polen niet op de laatste plaats als gevolg van de interne moeilijkheden in het
land zelf zijn aanvankelijk dominerende plaats in Brandts ‘Ostpolitik’ aan de
Sovjet-Unie en de DDR moeten afstaan. De meesterlijke Russische diplomatieke
actie had het Poolse initiatief gedurende de zomermaanden van 1970 geleidelijk
afgeremd. Toen Bahr en Scheel het Russische tijdschema betreffende de
onderhandelingen aanvaardden, was het lot over de aanvankelijk zelfstandige Poolse
rol reeds beslist.
Dit had vele Polen geïrriteerd en de teleurstelling greep gedurende de maanden
april en mei 1972 om zich heen. Men mag aannemen dat het verzet tegen de
normalisering van de betrekkingen met de Bondsrepubliek en de
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teleurstelling bij de publieke opinie einde maart 1972 de Poolse regering er toe
dwongen bij monde van haar minister van buitenlandse zaken, Olszowszki, een
uiteenzetting te geven over de ontwikkeling van de betrekkingen tussen beide staten.
Minister Olszowszki verklaarde onder andere dat de Duitse expansiezucht in het
verleden een kloof tussen beide volken had doen ontstaan. Een natie welke dit alles
zou vergeten, zou handelen tegen haar natuurlijke drang naar zelfbehoud. Niemand
in de Bondsrepubliek zou zich daarom moeten verbazen over het feit dat de Poolse
publieke opinie de normalisering van de betrekkingen met de Bondsrepubliek tegen
deze historische achtergrond plaatste. Het verdrag van Warschau sloot volgens
Olszowszki de Poolse strijd voor definitieve erkenning van de door niemand betwiste
grenzen af en de Bondsrepubliek aanvaardde hiermee de sinds 1945 bestaande
werkelijkheid. Een verdrag dat zich alleen tot afzien van geweld beperkte (zoals het
verdrag tussen de Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie) zou voor Polen zinloos zijn
geweest, maar nu waren de beginselen van onaantastbaarheid van de grenzen en
respect voor de territoriale integriteit er mede in verankerd. Zulk een overeenkomst
schiep een realistische basis voor een normalisering van de wederzijdse betrekkingen.
Samenwerking tussen Polen en de Bondsrepubliek vereiste afsluiting van verdere
gedetailleerde overeenkomsten. Daarmee zou dan de ‘erfenis van het boze verleden’,
aldus Olszowszki, uit de weg geruimd kunnen worden. Met nadruk verklaarde minister
Olszowszki aan het slot van zijn uiteenzetting, dat niemand zich in Polen zou lenen
voor eventuele nieuwe onderhandelingen, aangevraagd om de bepalingen van het
verdrag van Warschau te verzwakken of te ondermijnen.
Tengevolge van de politieke moeilijkheden in Bonn kreeg echter de met grote
felheid uitgesproken rede van Olszowszki om de aandacht van de Duitsers te trekken,
in de Bondsrepubliek nauwelijks aandacht.
Een maand later, op 3 juni 1972, waren zowel de Duitsers als de Polen gelukkig;
toen begon een nieuw hoofdstuk in de relaties tussen de Bondsrepubliek en Polen.
Alles was anders geworden na de uitwisseling van de ratificatieoorkonden en het
besluit om diplomatieke betrekkingen aan te knopen. Een latente crisishaard was uit
Europa's politieke landschap verdwenen en het Oder-Neisseprobleem vormde geen
bron van verdeeldheid meer tussen de NATO-landen.
Twintig jaar lang had de Duits-Poolse tegenstelling als belangrijk steunpunt voor
de Russische hegemonie in Polen gefungeerd en ook de DDR had voordelen kunnen
putten uit spanningen tussen Warschau en Bonn. De Poolse leiders kunnen nu niet
meer de kaart van het Duitse revanchisme uitspelen. Hoe de betrekkingen met de
Bondsrepubliek en de overige NA-
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TO-landen zich zullen ontwikkelen, is nog niet zeker. Over deze problematiek wordt
in Polen verschillend gedacht: technocraten, katholieken, intellectuelen en
wetenschappers willen, om verschillende redenen, de samenwerking met de westerse
landen en in het bijzonder met de Bondsrepubliek uitbreiden. Het regime-Gierek
voelt meer voor een voorzichtige normalisering. Daarom bestaat er nog steeds
onduidelijkheid over het aanknopen van wederzijdse diplomatieke betrekkingen.
Toen Brandt in december 1970 in Warschau was om het normaliserings-verdrag
te ondertekenen, was in een gemeenschappelijk communiqué overeengekomen dat
beide regeringen onmiddellijk na het van kracht worden van het verdrag de
diplomatieke betrekkingen zouden effectueren. In strijd hiermee weigerden echter
de Polen, na de uitwisseling van de ratificatieoorkonden, aan een nieuwe
desbetreffende gemeenschappelijke verklaring mee te werken, omdat de Poolse
regering eerst de overige Warschaupactlanden wilde raadplegen. De door premier
Jaroszewicz medio juni 1972 opgesomde voorwaarden voor een eventuele
normalisering van de relaties met de Bondsrepubliek vertaalde men in politieke
kringen te Bonn als een aanmaning tot voorzichtigheid in de ideologische omgang
met elkaar.
De ratificatie van de verdragen van Moskou en Warschau loste tussen de
Bondsrepubliek en Polen niet alle Problemen op. Derhalve werd groot belang gehecht
aan het medio september 1972 plaatsgevonden bezoek van Stefan Olszowszki aan
Bonn. Tijdens Olszowszki's besprekingen met zijn collega Scheel werd een
overeenkomst bereikt die nieuwe perspectieven opende voor de samenwerking tussen
beide landen. Het voornaamste resultaat van de besprekingen was ongetwijfeld de
aanknoping van volledige diplomatieke betrekkingen tussen beide landen.
Daarenboven beloofden de Duitsers een grotere liberalisering van het handelsverkeer.
Hiermee was een belangrijke periode van de naoorlogse geschiedenis afgesloten.
Er is veel veranderd in Polen sinds december 1970, zowel wat de stemming als
wat de manier van doen betreft. Partijleiders verschijnen op bijeenkomsten in
fabrieken en zij beantwoorden daar lastige vragen. Het is duidelijk dat Edward Gierek
door economische hervormingen, alsmede door de verbetering van het politieke en
sociale klimaat, de nog steeds min of meer explosieve situatie tracht te ontspannen.
Het is te hopen dat verdere tragische ervaringen aan het Poolse volk bespaard
blijven en dat voortgang kan worden gemaakt met de opbouw van een moderne
Poolse staat. Voor de modernisering van zijn industrie heeft Polen buitenlandse
kredieten nodig. Het ligt in de verwachting dat het Westen thans aan deze wens
tegemoet zal kunnen komen.
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Polen is anders
Peter Hebblethwaite
Herderlijke brieven vormen een verwaarloosd literair genre. Op zondag 9 april 1972
publiceerden de twee Poolse kardinalen ieder een brief. Het verschil van toon was
opmerkelijk.
Kardinaal Wyszynski kloeg een ‘heiligschennende misdaad’ aan, een ‘profanatie’
zonder gelijke in de geschiedenis van het bisdom Warschau. Hij riep de gelovigen
op tot eerherstel. Wat was er gebeurd? In Zboda Wielke, een dorp op 50 km van
Warschau, hadden de parochianen zelf een kerkje gebouwd, niet veel meer dan een
door planken geschraagde tent. Maar daar hadden zij geen toelating voor. Op 22
maart verschenen 150 politiemannen, braken het kerkje af en transporteerden het H.
Sacrament in een vrachtwagen naar een naburige dorpskerk. Opgeschrikt door het
protest van de bevolking, deden de regeringsinstanties, verantwoordelijk voor
kerkelijke zaken, hard hun best het geschil bij te leggen: de lokale autoriteiten waren
wat te voortvarend geweest; het dorp zou, onder bepaalde voorwaarden, spoedig 'n
kerk krijgen. Kardinaal Wyszynski had al enige tijd contact gezocht met de
minister-president Piotr Jaroszewicz. In allerijl werd nu 'n ontmoeting geregeld voor
vrijdag 7 april, maar de kardinaal daagde niet op; zijn publiek antwoord was de
herderlijke brief, twee dagen later. Wel had hij tevoren in een persoonlijke brief aan
Jaroszewicz de sluiting van de kapel een ‘fascistisch’ optreden genoemd en
gewaarschuwd voor een nieuw december 1970, toen de arbeiders Gomoelka ten val
brachten. Op 17 april kwam het antwoord van het Centraal Comité: zij zochten geen
ruzie, Zboda Wielke kon een kerk krijgen op voorwaarde dat de pastoor verplaatst
werd, maar de ‘toon’ die de kardinaal aansloeg, was ‘onaanvaardbaar’.
De hele episode illustreert treffend het probleem van de verhouding tussen Kerk
en Staat in Polen. Wie in die situatie niet moet leven, heeft het recht niet er een
oordeel over te vellen. Wel kan hij vragen stellen. Was het incident in Zboda Wielke
een teken dat de betrekkingen tussen Kerk en Staat na de door Gierek geïntroduceerde
nieuwe stijl opnieuw verslechterden? Was het slechts een bui of een grondige
verandering van klimaat? Subtieler nog: probeerden subalterne, Gomoelka-trouwe
ambtenaren Gierek door dit lompe optreden stokken in de wielen te steken? Wat
voor een communis-
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tisch regime is dit, dat een kardinaal een regering kan bedreigen? Kan Kardinaal
Wyszynski echt verwachten dat de Eerste Secretaris van de Verenigde Poolse
Arbeiders barrevoets naar Canossa zou gaan?
De herderlijke brief van Kardinaal Wojtyla van Krakau hield zich met heel andere
dingen bezig. Al begon hij met trompetgeschal (‘Christenen wéten dat hun de
zegepraal behoort’), zijn brief toonde begrip voor de complexiteit van de problemen.
Hij had het over de uiteenlopende interpretaties die historici in de loop der tijden
gegeven hebben van het conflict tussen Koning Boleslaw de Stoute (1058-1079) en
Stanislas, een van Wojtyla's voorgangers als bisschop van Krakau. Was Stanislas
een heilige die zich verzette tegen de corrupte koning, of een politiek
gecompromitteerd ruziestoker?1 Wojtyla verkoos blijkbaar deze indirecte weg om
de ambiguïteit van de huidige situatie in het licht te stellen: ook nu zijn in Polen de
dingen wel eens anders dan ze schijnen.
Het zou echter fout zijn, tussen de twee kardinalen een wig te willen drijven.
Wyszynski is 72 en zetelt in Warschau sedert 1948; Wojtyla is 52 en werd pas in
1968 kardinaal. Beiden hebben een onberispelijk patriottisch verleden. Wojtyla
werkte tijdens de oorlog in een munitiefabriek en speelde de partisanen wapens in
de hand; Wyszynski stond voor de oorlog bekend om zijn sociale bewogenheid en
werd ten tijde van het stalinisme onder huisarrest gezet. De regering had misschien
gehoopt munt te kunnen slaan uit de benoeming van een tweede kardinaal, maar die
tactiek leed schipbreuk op de soliede rots van de ‘eenheid van het Poolse episcopaat’.
Dat onwrikbare eenheidsfront tegen de aanspraken van de Staat is de eerste (soms
lijkt het ook de laatste) regel van het katholieke leven in Polen.
Het is een goede strategie gebleken. Sinds Giereks machtsovername zijn er van
regeringszijde al vele vriendelijke geluiden te horen geweest. Gierek wilde zoveel
mogelijk alles wat Polen verdeeld hield wegnemen. In de Sejm verklaarde Jaroszewicz
op 23 december 1970 dat de regering naar een volledige ‘normalisering’ van de
verhouding tussen Kerk en Staat wilde streven. ‘Zonder die normalisering kan de
natie niet gemobiliseerd worden om te werken aan de welvaart en de overwinning
van de economische crisis’. Voortdurend komt dit thema in verschillende variaties
terug. Op 3 oktober 1971 verklaarde A. Skarzynski, minister voor kerkelijke zaken,
in een toespraak over het ‘morele verval’ in Polen:
‘Op sociaal-ethisch gebied staan wij voor problemen die van fundamenteel belang
zijn voor de toekomst van de natie. In het zoeken naar oplossingen daarvoor kunnen
marxisten en katholieken, al steunen zij op verschillende ideologische overtuigingen,
geleid door eenzelfde patriottisme, elkaar vinden. Arbeids-

1

‘We zullen het wel nooit weten’, concludeerde eens een goede Franciscaan in een preek over
hetzelfde thema. ‘Eén ding weten we echter wel met zekerheid: beide partijen waren
hartstochtelijk geëngageerd. En dat is de les van de geschiedenis’.
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ethos, eerbied voor de sociale eigendom, coëxistentie in gezinsleven, arbeidsmilieu
in de gehele gemeenschap, de strijd tegen het alcoholisme en andere maatschappelijke
kwalen: op al deze terreinen kan de Kerk, overeenkomstig haar morele leer, optreden
voor het algemeen welzijn van de hele natie’ (Slowo Powszechne, no. 236).
De Partij vraagt de zegen van de bisschoppen niet en verwacht niet dat zij hun
gezag zullen aanwenden om priesters en leken tot een ‘progressieve en socialistische
houding’ te bewegen.
‘Maar wij hebben wel het recht te verwachten dat zij geen partij kiezen voor
mensen die de Staat en het socialisme vijandig gezind zijn. Wij respecteren het recht
van de Kerk om te streven naar religieuze eenheid onder de gelovigen, maar wij
delen de overtuiging niet, dat de ongedwongen verspreiding van een
sociaalprogressieve houding onder de clerus iets van doen heeft met de poging om
die eenheid te ondermijnen’.
Na even zijn pet te hebben afgenomen voor de Vaticaanse diplomatie, met name
voor de ‘positieve houding’ van het Vaticaan ten aanzien van een Europese
Veiligheidsconferentie, omschreef Skarzynski de twee grondprincipes waarop een
‘normalisering’ moet steunen:
1. De kerkelijke autoriteiten en het episcopaat moeten, overeenkomstig het
supra-politieke karakter van hun religieuze zending, het socialistische regime en de
politieke oriëntering van de Volksrepubliek consequent erkennen als een onschendbare
en voor het vaderland opperste realiteit.
2. De Volksstaat zal het permanente karakter van de godsdienstige activiteit van
de Kerk respecteren en de maatschappelijke waarde van haar opvoedende rol voor
gelovigen erkennen.
Een overeenkomst, gebaseerd op die twee principes, was dringend noodzakelijk
in het belang van de hele gemeenschap.

Normalisering
De bisschoppen reageerden positief, zij het ietwat voorzichtig. Wat moesten zij tussen
de regels door lezen? Zij vroegen ‘geen woorden, maar daden’. Op 21 juni 1971
publiceerden zij onder de titel ‘Hoe de normalisering verstaan moeten worden’ een
document dat laat zien hoe zij zich in kreeftegang een weg banen naar een toenadering.
Drie thesissen stellen zij voorop: 1. De Kerk in Polen maakt deel uit van de Universele
Kerk. De R.K. Kerk verkeert in een andere positie dan de andere kerken: haar centrum
ligt buiten Polen. ‘De Katholieke Kerk kan geen nationale kerk zijn; dan zou ze niet
meer tot de Universele Kerk behoren’. Evenmin kan zij afhankelijk van of
ondergeschikt zijn aan de Staat. Ongetwijfeld werd hiermee een allusie gemaakt op
de zwakke situatie van de Russische Orthodoxe Kerk. Solsjenitzyns brief aan patriarch
Pimen moet de Poolse bisschoppen als zoete muziek in de oren hebben geklonken2.

2

Cfr. Streven, juli 1972, pp. 979-985.
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2. De hele geschiedenis door heeft de Kerk in Polen de natie gediend. De eerste thesis
suggereerde een zekere distantiëring, de tweede onderstreept de rol van de Kerk als
integrerende factor in de natie, vooral gedurende de 124 jaar dat het land
uiteengescheurd en van de kaart was geveegd: ‘Door haar pedagogische invloed en
de behartiging van nationale waarden heeft de Kerk de natie gevrijwaard van
germanisering en russificering’. Dat was een uiterst riskante bewering, maar de
bisschoppen moesten er niet voor terugschrikken: iedereen in Polen moet erkennen
dat ‘de Kerk tijdens de Nazibezetting, samen met de natie, een verschrikkelijke
lijdensweg is gegaan’. Dit gemeenschappelijk lot heeft de banden tussen Kerk en
natie zelfs toegehaald en is een van de voornaamste redenen waarom de Kerk in
Polen zo sterk staat. Terwijl in Hongarije, Slovenië en Kroatië de Kerk met de
fascistische regimes meewerkte, getuigen in Polen de 7.000 priesters die in
concentratiekampen terechtkwamen en de 2.000 die er stierven, van de solidariteit
van Kerk en natie3.
3. De Poolse natie is katholiek. De derde thesis volgi uit de tweede. Ondanks 25
jaar propaganda blijft Polen een homogeen katholiek land, meer nog dan voor de
oorlog. De Joodse bevolking werd nagenoeg geheel uitgeroeid, de Oekraïeners
verdwenen door het territoriumverlies aan het Oosten. Zo kunnen de bisschoppen
concluderen:
‘Alle pogingen om de Kerk te isoleren en haar taak en zending te kortwieken,
leiden tot de desintegratie van de samenleving en zetten de gelovigen op tegen de
overheid, een situatie die schadelijk is zowel voor de natie als voor de Staat’. Maar
die drie thesissen vormen slechts een preliminaire schermutseling; de bisschoppen
wilden eerst bewijzen dat zij recht van spreken hebben. Vervolgens vatten zij de leer
van Gaudium et Spes samen betreffende de verhouding tussen Kerk en Staat, herhalen
hun eis van godsdienstvrijheid als een van de normale menselijke rechten en pakken
dan de twee basisprincipes van de ‘normalisering’ aan.
Zij zijn bereid tot concessies:
‘De Poolse Kerk en het episcopaat beseffen dat de sociale, economische en politieke
situatie in ons land na de oorlog veranderd is. Al duizend jaar lang een intrinsiek
deel van de natie, wil de Kerk ook in deze nieuwe situatie de natie dienen... Zij wil
geen politieke oppositie voeren en geen sociale krachten in het geweer roepen tegen
het grondwettelijk vastgelegde regime. Het episcopaat heeft nooit een politiek leidende
rol willen spelen’.
Geen revisionisme dus, nog minder restauratiedromen. Maar erkenning van de
status quo kan een nogal bescheiden concessie lijken (slecht weer moet je nu eenmaal
over je heen laten gaan) en de bisschoppen stellen heel duidelijk dat erkenning niet
betekent abdicatie:

3

Terwijl de Partij altijd spreekt van ‘Kerk en Staat’, spreken de bisschoppen liever van ‘Kerk
en natie’.
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‘Men kan niet zeggen dat de Kerk strijdt tegen het regime of het Staatsgezag wanneer
zij, overeenkomstig haar zending, streeft naar vrijheid van handelen of fundamentele
burgerlijke rechten verdedigt als morele waarden die voortvloeien uit natuurwet en
evangelie, vooral wanneer die rechten beknot of zelfs geschonden worden door
individuele regeringen’.
M.a.w. wat Skarzynski ‘het suprapolitieke karakter’ van de zending van de Kerk
noemde, betekent niet dat de Kerk uitgesloten wordt uit de sfeer van de publieke en
sociale moraliteit. Eerbied voor de Staat betekent niet ondergeschiktheid.
Het lange document besluit met een reeks suggesties om de ‘normalisering’ wat
context te geven. Als men een klimaat van vertrouwen wil scheppen, moet de Kerk
erkend worden als een juridisch persoon die onder eigen wetten staat; zij moet vrijheid
hebben van handelen, vergaderen, benoemingen, beheer van goederen; zij moet vrij
kunnen communiceren, zowel intern als met Rome. ‘Geheime instructies en
circulaires’ moeten worden geannuleerd. Pacta sunt servanda. Tenslotte juichen de
bisschoppen Giereks verklaring over ‘meer democratisering’ toe en drukken zij de
hoop uit dat katholieke leken vrij hun plaats kunnen innemen in het openbare leven
en dat wie de Staat wil dienen, niet noodzakelijk tot een partij moet behoren4.

Ideologische terugtocht?
Na al dat stoom afblazen lijkt het misschien dat de concessies die van beide zijden
gedaan werden, toch maar mager uitvielen. Zijn coëxistentie en wederzijdse erkenning
dan zo'n grote vooruitgang? In werkelijkheid echter en in de context van de
marxistische theorie betekent de erkenning van de blijvende religieuze activiteit van
de Kerk en de maatschappelijke waarde van haar opvoedingswerk een belangrijke
en eigenlijk verbazende stap. Hoe is dit te rijmen met de theorie, dat de godsdienst
vanzelf verdwijnt met de verandering van de eigendomsverhoudingen en de
economische infrastructuur? Als godsdienst uitsluitend een produkt van de
kapitalistische aliënatie is, waarom blijft hij dan voortbestaan in een socialistische
maatschappij? De simpelste verklaring zou zijn dat de theorie gewoon verkeerd is.
Maar dat is een te gemakkelijke oplossing, en dus onmogelijk. Dus zeggen de enen
dat ‘de weg van socialisme naar communisme langer en moeilijker is dan we dachten’.
Anderen (Schaff, Kolakowski) wijzen erop, en dat is eerlijker, dat

4

Op het VIe Congres van de Verenigde Poolse Arbeiderspartij waren ook niet-partijleden
aanwezig als waarnemers. Dit was een innovatie. ‘Dit was de politieke manifestatie van een
verandering in opvatting over de rol van de Partij. Het Congres was inderdaad de zaak van
de hele natie. Wij zijn ervan overtuigd dat zulk een houding moet leiden tot het in praktijk
erkennen van de eigen status en positie van niet-partijleden in het leven van het land’.
Krzysztorf Kozlowski in Tygodnik Powszechny, 1971, nrs. 51-52.
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aliënaties waar Marx nog geen vermoeden van had, net zo goed in een socialistische
maatschappij blijven bestaan. De huidige machthebbers in Polen schijnen zich niet
erg te bekommeren om theoretische verklaringen. Zij schijnen voor alles waar ze
voor staan, meer pragmatische oplossingen te zoeken. In een gesprek met een partijlid
hoorde ik de volgende uitleg: Polen heeft eigenlijk nooit een revolutie gekend en het
volk heeft nooit voor de reële keuze gestaan tussen Partij en Kerk. Er is hier nooit
een beeldenstorm geweest of een priestervervolging. Dat maakt dat de Polen altijd
geleefd hebben met onpogeloste spanningen. Mijn gesprekspartner erkende de rol
die de Kerk gespeeld heeft in de vorming van het nationaal bewustzijn en liet
doorschemeren dat de eigen Poolse weg naar het socialisme daarmee rekening moet
houden. Dit ‘realisme’ lijkt bijna op berusting en schijnt op het eerste gezicht een
ideologische terugtocht of een verslapping van ideologie te veronderstellen.
Inderdaad, Giereks beleid is het best te omschrijven met de term ‘pragmatisch’.
Hij luistert graag naar ‘technocraten’, wil de industrie en de economie ‘rationaliseren’.
Dat is de reden, zegt men, dat hij tot een wapenstilstand met de Kerk wil komen. De
taak die hij zich gesteld heeft, is verre van gemakkelijk. Hij moet verzoening tot
stand brengen in de natie én tegelijk de leidende rol van de Partij handhaven; hij
moet in eigen huis zijn positie veilig stellen én tegelijk op zijn qui-vive zijn voor de
Sovjets. Hij wil geen Gomoelka en durft geen Dubcek zijn. ‘De ellende met Dubcek’,
zei me een schrandere Pool, ‘was dat hij vergat dat je de Beer nooit belachelijk mag
maken’5.
De moeilijkheden waarmee Gierek te maken heeft, zijn af te lezen uit zijn
slottoespraak op de Achtste Sessie van de Poolse Arbeiderspartij (1971). Hij was
aan de macht gekomen na een golf van onrust in de industrie en van geweld
tengevolge van de ontstellende prijsverhogingen. Maar hij vertelde de kameraden
dat de crisis niet alleen van economische aard was:
‘De voornaamste oorzaak ervan was de verslapping, ja de ernstige schending van
de band tussen partijleiding en arbeidersklasse. In ons regime is die band
onontbeerlijk’.
Het vertrouwen in de regering had schade geleden, ook onder partijleden. ‘Maar
de kritiek werd afgedaan als het werk van malcontenten en opzij geschoven.
Informatie werd vervalst. Het gebrek aan begrip voor de sociale en economische
situatie nam toe’.
Wie was daarvoor verantwoordelijk? De toon waarop Gierek Gomoelka

5

Die bekoring is altijd aanwezig. Een van de boeken waarover de Polen zich het meest vrolijk
maken is Verhalen over Lenin door Michal Zoszczenko, oorspronkelijk uitgegeven in
Leningrad in 1968, twee jaar later in het Pools vertaald. Het was in de kortste keren
uitverkocht. Het is een boek voor kinderen, een ‘heiligenleven’ van het meest gênante soort.
In Rusland wordt het vermoedelijk ernstig genomen.
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behandelde, was heel anders dan die waarop Chroesjtjov destijds Stalin aankloeg.
‘Het is moeilijk’, legde hij met een fraai understatement uit, ‘de rol van kameraad
Gomoelka juist te beoordelen en een volledige evaluatie te geven van de jaren 60’.
Daarop liet hij keurig een citaat van Lenin volgen over de noodzakelijkheid de Partij
vrij te houden van ‘autocratische neigingen’. Had hij daarmee Gomoelka een autocraat
genoemd? Nee, meneer. Hoe dan ook, ‘de leiding van de Partij werd beperkt tot een
kleine groep en zo verminderde de invloed van het Politburo en het Centraal Comité’.
Voor het geval dat een of ander lid van de Partij zich zou afvragen wat Gierek zelf
tijdens het Gomoelkaregime ginder in Katowice uitspookte, had hij een behendige
verklaring bij de hand: ‘Ieder van ons had zijn deel in de verantwoordelijkheid, zij
het niet ieder op gelijke wijze’. Het leek wel op koorddansen.
Verder liet hij verstaan dat er van een ideologische terugtocht geen sprake was.
Nalatigheden op het ideologisch front, zei hij, hadden geleid tot de verspreiding van
‘revisionistische ideeën over de opbouw van het socialisme, de rol van de Partij,
enz.’. Maar hoe komt revisionisme tot stand?
‘Revisionisme komt tot ontwikkeling vooral wanneer er een vacuum ontstaat in
het ideologisch leven. Revisionisme krijgt invloed zodra wij invloed verliezen.
Daarom is de strijd tegen de verstening van de ideologie even belangrijk als de strijd
tegen het revisionisme. De twee hangen onlosmakelijk samen. Revisionisme bestrijd
je niet door simplificeringen, door reëel denken te vervangen door lege formules’.
Giereks positie is dus ogenschijnlijk veilig orthodox. Maar men mag niet vergeten
dat hij zowel zijn partijgenoten als Moskou gerust moest stellen. Zijn verbinding van
‘de strijd tegen het revisionisme’ met de strijd tegen ‘de verstarring van de ideologie’
wordt misschien van kapitaal belang. De ideologie verstart wanneer zij alleen maar
slogans gaat herhalen en niet langer beantwoordt aan en rekening houdt met de
grillige en koppige feiten. Het tegendeel van ‘verstening’ is niet een vage elasticiteit,
maar een responsieve openheid tegenover nieuwe situaties. De normaliseringspolitiek
tegenover de Kerk kan worden gezien als deel uitmakend van de strijd tegen een
verstarde ideologie en in die zin wordt een quasi-ideologische rechtvaardiging
geleverd voor de nieuwe lijn. Dat lijkt misschien allemaal nogal ingewikkeld, maar
dat zijn nu eenmaal de semantische regels van het communisme: je kunt niet zo maar
van idee veranderen of een andere koers varen; daar is een ideologische verklaring
voor nodig.

Traditie en vernieuwing
De Poolse bisschoppen kunnen misschien in de verleiding komen, al dat ideologisch
geharrewar rustig aan te zien en erop te vertrouwen dat de Kerk

Streven. Jaargang 26

546
het ‘socialisme’ wel overleeft. Tenslotte heeft Kardinaal Wyszynski zelf al twee
Eerste Secretarissen (Bierut en Gomoelka) overleefd en zijn vader is, ruim 90, pas
vorig jaar gestorven. Een stoer ras. Zoals een theoloog me zei: ‘Als Wyszynski het
advies van progressieve katholieken had gevolgd en met Gomoelka had meegewerkt,
waar zou hij dan nu zijn, nu Gomoelka in ongenade is gevallen?’ En het ‘systeem’
dat Gomoelka heeft voortgebracht of geduld, bestaat nog steeds. Giereks lijn wordt
geaccepteerd, maar moet haar proeven nog leveren. Gierek heeft wel een verandering
van stijl ingevoerd, niet van systeem. Het is waar, veel ruimte om te manoeuvreren
heeft hij niet. Maar wat heeft hij binnen die beperkte ruimte praktisch gedaan om de
relaties met de Kerk te verbeteren? Vier maatregelen hebben het klimaat wat
opgeklaard. De Kerk kreeg in de ‘teruggewonnen gebieden’ in het Westen haar grond
en bezittingen terug. Een complete inventaris van kerkelijke bezittingen - van gewaden
tot de opbrengst van het pastoorstuintje - is niet langer verplichtend. De onmogelijk
hoge belastingen die de meeste priesters permanent in een positie van technische
illegaliteit plaatsten, zijn wel niet afgeschaft, maar schijnen niet meer geürgeerd te
worden. En Skarzynski maakte met trots bekend dat ‘in 1971 wel 20 vergunningen
waren gegeven voor het bouwen van een kerk’. Allemaal nuttige, maar niet heel
belangrijke concessies.
Hoe weinig ze tegemoetkomen aan wat de Kerk vraagt, blijkt als men bedenkt dat
volgens Kardinaal Wyszynski Warschau alleen al dringend 50 kerken nodig heeft,
de rest van het land meer dan 3.000. Anderen zeggen: 500 zou al redelijk zijn, maar
in een ritme van 20 per jaar, zullen ook die 500 er niet zo gauw komen. De katholieke
groep in de Sejm wil de kerkenbouw integreren in de urbanisatieplannen; een kerk
heeft niet veel kans als ze er maar achteraf bij gezet wordt.
Mensen in het Westen vinden die passie voor kerkenbouw misschien verbijsterend.
Maar het is een passie die groeit naarmate ze onderdrukt wordt. Ook de Polen is het
niet te doen om ‘triomfalisme’; een kerkgebouw is voor hen een materieel getuigenis
van een Kerk die de hoedster is van de ziel van de natie. Bovendien, informele
kerkelijke ontmoetingen ‘in een of ander huis’ of in een flat zouden verdenking
wekken; bijeenkomsten van meer dan 12 mensen zijn ‘illegaal’. Het Laatste
Avondmaal zou in Polen vandaag onmogelijk zijn.
Nergens wordt de symbolische betekenis van een kerkgebouw zo duidelijk als in
Nova Huta, de stalen stad in de buurt van Krakau, de nieuwe stad van de
‘socialistische mens’ en tegelijk de ‘grootste parochie van Europa’. Toen daar in
1960 eerst vergunning werd gegeven om een kerk te bouwen en deze daarna werd
ingetrokken, ontstonden er bloedige onlusten. Nu is de kerk bijna voltooid, nog niet
in gebruik; er staan nog dichte steigers
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rond. De morgen dat ik er was, viel er een mistige motregen, maar de binnenplaats
zag zwart van het volk. Er waren er die konden schuilen onder iets wat bij ons op
een tribune-afdak van een 4e divisie club zou lijken; de meesten stonden buiten in
modder en regen. Vrachtwagens en bussen ploeterden aan, zodat het schelle
harmonium nog nauwelijks te horen was. Alles wat je boven de paraplus uit kon
zien, waren St. Sulpice afbeeldingen van O.-L.-Vrouw, omlijst met driehoeken van
lichtjes. Wat drijft deze tweede boerengeneratie ertoe, hier in de regen te komen
staan? Wat zeggen en zingen zij? Als je dat verstond, had je de sleutel tot het Poolse
katholicisme. Als je daarbij weet dat de eerste steen voor de kerk afkomstig is van
het graf van Petrus in Rome en dat Kardinaal Wojtyla hier verleden jaar een
requiemmis bijwoonde voor de 400 Polen die hier vlakbij door de Nazis zijn
vermoord, dan vallen alle elementen van het Poolse katholicisme in Nova Huta
samen: nationalisme, boerenvroomheid, Mariaverering, uitdagend traditionalisme,
taai geloof.
Het was ongetwijfeld met die waarden voor ogen dat Kardinaal Wyszynski in
1970 aan het Congres van Poolse Theologen schreef dat hun taak was, ‘een Poolse
theologie voor de Polen’ uit te werken. Invloeden van buiten worden over het
algemeen als gevaarlijk of verwarrend beschouwd. Maar het Congres liet ook andere
geluiden horen. De theoloog A. Zuberbier zei: ‘Een Poolse theologie is alleen mogelijk
als zij geworteld is in de theologie van de Universele Kerk’. Dat is niet zo onschuldig
als het lijkt: het is onverstandig, de Poolse theologie af te sluiten van buitenlandse
invloeden. Terwijl bij ons de ‘Universele Kerk’ (waaronder dan ‘Rome’ wordt
verstaan) vaak een remmende invloed uitoefent, zou zij in Polen stimulerend en
bevrijdend kunnen werken. Anderen gaan nog verder en wijzen erop dat de theologie
net zo goed kan verstenen als de marxistische ideologie. In de frontlijnsituatie waarin
Polen verkeert, waar de Kerk altijd tenminste onder een latente bedreiging staat, is
de neiging groot om de rangen te sluiten, alle theologische speculaties te vermijden
en de meest letterlijke orthodoxie aan te hangen. Sommige theologen ergeren zich
dood aan de hun opgelegde beperkingen. Een van hen zei me:
‘Spreek niet van de “Zwijgende Kerk” in Polen. Onze priesters en bisschoppen
kunnen naar het buitenland reizen. Wij kunnen katholieke boeken en tijdschriften
publiceren. Als er een “zwijgende kerk” is, dan wordt haar het zwijgen opgelegd
door de hiërarchie. Het boek van de Nederlandse dominicaan T.M. Schoof,
Aggiornamento, dat al in het Pools vertaald was en in druk gegeven, kreeg geen
imprimatur. Een vicaris-generaal heeft zelfs citaten van Vaticanum II gecensureerd
en liet de formule “ecclesia semper reformanda” verwijderen: dat zou de gewone
gelovigen in verwarring brengen’.
Je hoeft het Bulletin d'information de l'Académie de la Théologie Catholique van
Warschau maar even te doorbladeren, om te zien dat het aan theo-
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gische activiteit in Polen niet ontbreekt. De klacht echter is, dat dat allemaal binnen
een kleine kring blijft en het leven van de Kerk in haar geheel niet raakt. Er bestaat
bijvoorbeeld een voortreffelijk Dyrektorium Apostolstwa Swieckich (Directorium
van het Lekenapostolaat), vol citaten van Vaticanum II over lekenparticipatie en
parochiale raden. Maar de werkelijkheid? Kazimierz Kania vond inderdaad, na lang
zoeken, enkele voorbeelden van parochieraden die echt werkten en het milieu
veranderd hebben, maar de algemene situatie vatte hij samen in de retorische vraag:
‘Zijn er in Polen parochieraden waarin leken belangrijker dingen te behandelen
krijgen dan het aanschaffen van een nieuwe kroonluchter voor de kerk of het oprichten
van een afsluiting rond de pastorie?’
Dezelfde klacht kun je horen over de priesterraden. Waar ze bestaan, worden de
leden meestal benoemd door de bisschop of het zijn diocesane ambtenaren; de agenda
wordt op voorhand door de bisschop gedicteerd; ze krijgen alleen banaliteiten te
behandelen. Een van die raden moest bijvoorbeeld de feestelijkheden organiseren
voor de verjaardag van de bisschop. In een oproep tot de Synode in 1971 schreef een
groep Poolse priesters:
‘In de diocesen die het voorbeeld zouden moeten geven - Warschau en Gniezno,
die beheerd worden door Kardinaal Wyszynski; Wloclawek, Lublin en Czestochowa,
die een leidende rol spelen in het geloofsleven in Polen - hebben de bisschoppen niet
eens priesterberaden opgericht’.
Zij verwierpen het argument dat ‘Polen anders is’, dat ‘nieuwigheden uit het
buitenland komen’ en verklaarden dat het hun helemaal niet om ‘destructieve anarchie
was te doen; het Concilie had hun echter de hoop gegeven dat in het beleid van de
bisdommen een eind zou komen aan de ‘bureaucratische en administratieve
methoden’.
Een laatste element in de complexe verhouding tussen Kerk en Staat in Polen
vormt het Vaticaan en de Vaticaanse Oostpolitiek. In zoverre het mogelijk is die
politiek te achterhalen en te beschrijven, bestaat ze in de poging om de rechten van
de Kerk veilig te stellen in het kader van respect voor verdragen. De Vaticaanse
diplomatie is vaak angstvallig formalistisch, bijna pedant. Dat bleek bijvoorbeeld
uit de koppige weigering om de Poolse Apostolische Administratoren in de Westelijke
gebieden als de ware opvolgers van de vroegere Duitse bisschoppen te erkennen. Dit
wekte in Warschau veel wrevel. Nu de Bondsdag het Verdrag met Polen heeft
geratificeerd, spreekt het Vaticaan ook officieel van de Westelijke gebieden. Door
de recente benoeming van een derde Poolse kardinaal, Mgr. Boleslaw Kominek,
aartsbisschop van Wroclaw (het vroegere Breslau), worden de grenswijzigingen
tussen Polen en Duitsland nogmaals bevestigd en wordt een man naar voren geschoven
die zich beijvert voor een dialoog met de communisten. Een positief antwoord op
Giereks normaliseringsbeleid.
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Samenlevingsopbouw in het Waasland
Miel Dullaert
Het Waasland, een gebied van ca 50.000 ha met een bevolking van 207.000 inwoners,
is geografisch gesitueerd in Noord-Vlaanderen tussen de groeipolen Gent en
Antwerpen, ten zuiden begrensd door de natuurlijke grenzen Schelde en Durme en
ten noorden door de Nederlandse provincie Zeeuws-Vlaanderen. Meer dan de helft
van de bevolking woont in vier stedelijke centra - Sint-Niklaas (de regionale
hoofdplaats), Lokeren, Temse en Beveren - met elk hun hinterland van min of meer
verstedelijkte plattelandsgemeenten. Tot, laat ons zeggen, 1965 was deze streek een
vergeten hoek van het land. Verkeerstechnisch slecht ontsloten, economisch
gekarakteriseerd door een structureel achteruitgaande textielnijverheid, een beperkte
metaalindustrie, die de laatste jaren wel een snelle expansie kende (Boelwerf Temse
b.v.) en vooral landbouw (in het noord-oosten de uiterst rendabele polderbedrijven
aan de linker Scheldeoever, in de rest van het gebied een zandstreek met kleine,
weinig uitgeruste landbouwbedrijfjes) vormde het Waasland een economisch
stagnerend gebied. Verder fungeerde en fungeert de streek als arbeidsreservoir voor
de omliggende groeipolen (vooral Antwerpen) en kent een sterk uitgaande pendel.
In de textielsector noteren we een relatief hoge vrouwenarbeid, met lage lonen en
weinig scholing. Sociaal-cultureel is het gewest gekenmerkt door zijn traditionele
lokale elites en verenigingsstructuren en een scholarisatiegraad beneden het
rijksgemiddelde; de hoger geschoolden trekken uit de streek weg.
Dit is in enkele trekken de streek waarin sinds 1965 geleidelijk de behoefte is
ontstaan aan een proces van samenlevingsopbouw.

Havenuitbreiding en industrialisering
In 1965 werd (in het jaarverslag van de Bank van Antwerpen) het eerste voorstel
geformuleerd voor een uitbreiding van de Antwerpse haven en de industriële
ontwikkeling van de linker Scheldeoever. Kort daarna hield L. Delwaide, schepen
van de stad Antwerpen, te Sint-Niklaas een voordracht waarin hij tamelijk concrete
plannen bekendmaakte voor de inname van
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ongeveer 10.000 ha op de linker Scheldeoever, wat zou neerkomen op 1/5 van het
Wase grondgebied. Reacties bleven niet uit. Een aantal gemeenten in het Waasland
voelden zich bedreigd door zo'n plotselinge, van bovenaf gedropte ontwikkeling en
ook regionale en provinciale overheden reageerden. Uiteindelijk resulteerde dit in
de oprichting van een regionaal organisme, de V.Z.W. Waasland, gericht tegen de
economische en administratieve eisen van de stad Antwerpen en bedoeld om de
voorgestelde plannen om te buigen ten voordele van de streekontwikkeling.
Die 10.000 ha die door de haven en de industrie zouden worden ingepalmd, bleven
ook gehandhaafd in de eerste versie van het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren. (Een
van de studiegroepen die dit plan opstelden, was trouwens een Antwerpse groep, de
Schelde-Dijle-groep). Toen het daarover zijn advies moest geven, werd het Waasland
onmiddellijk geconfronteerd met de
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gemeenten in de betrokken zone, die zich met hand en tand tegen een dergelijke eis
verzetten. Het beoogde gebied is traditioneel, naast het Veurne-Ambachtse, een van
de beste landbouwgebieden van het land. Geen wonder dat de mensen zich niet direct
konden verzoenen met zo ingrijpende industrialiseringsplannen waarvan zij niet
beseften waarom er nu ineens behoefte aan bestond. Bij nader onderzoek bleek
overigens dat de behoeften aan havenuitbreiding helemaal niet zo dringend waren.
De terreinen die door het Tienjarenplan voor de ontwikkeling van de rechter oever
voor havenbehoeften en overslag waren bestemd, waren nog lang niet volzet.
Havendeskundigen verzekerden dat de rechter oever nog geruime tijd ruimschoots
aan de vraag kon voldoen, althans wat de overslag en het stukgoederenverkeer betreft.
Het onderscheid werd onderstreept tussen de behoeften op gebied van
industrievestiging enerzijds en havenuitbreiding anderzijds.
Na een onderzoek van de reële behoeften werd het voor uitbreiding voorziene
gebied in een tweede versie van het gewestplan praktisch gehalveerd. Het omvatte
dan nog het gebied vanaf de Schelde tot aan de provinciale weg Vrasene-Kieldrecht,
ongeveer 6.000 ha, met eveneens als zuidelijke grens de express-route Antwerpen Zeekust en als noordelijke grens de staatsgrens. De mogelijkheid van een uitbreiding
naar het westen werd evenwel opengehouden. Het ontwerp voorzag ter hoogte van
Kallo (ten noorden van Fort Saint-Marie) een beperkte sluis voor binnenscheepvaart
en eventueel voor kustvaart, gaande tot 30.000 à 40.000 ton. Een tweede sluis,
ongeveer even groot als de Zandvlietsluis, werd voorzien ten zuiden van Doel, alsook
een kanaaldok van de sluis van Kallo naar Baalhoek.
In dit tweede ontwerp blijven de gemeenten Doel en Kallo bestaan, weliswaar met
een zeer beperkte omvang. Behoudens de twee sluizen op Belgisch grondgebied en
de toegang via een kanaaldok naar Baalhoek werden verschillende insteekdokken
voorzien, plus een eventuele reserve voor later. Tevens werden de gemeenten ten
westen van dit gebied, Meerdonk en Verrebroek, tot een kleinere omvang
teruggebracht, om een eventuele verbinding naar Zelzate of Zeebrugge open te
houden. Dat gebied wordt ontsloten door de grote ring, die zal gaan van een geplande
tunnel in het noorden (die uitmondt op de nieuwe tunnel onder het kanaaldok op de
rechter-oever), in zuidelijke richting gekruist wordt door de express-route
Antwerpen-Zeekust en de E3 om dan opnieuw, tussen Kruibeke en Bazel, over de
Schelde te gaan via een brug of een tunnel. Voor de spoorwegverbinding werd tussen
Zwijndrecht en Melsele een aftakking voorzien van de lijn 59 Antwerpen-Gent. Deze
zou het nieuwe industriegebied doorkruisen en de reeds bestaande industrieën Polysar
en Union Carbide onmiddellijk kunnen bedienen.
Heel dit plan plaatst het Waasland voor belangrijke mutaties. Op de vragen
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die daarmee rijzen zal de streek zelf een antwoord moeten geven. Hoe dan ook, de
havenuitbreiding en de industrialisering zullen het gewest op maatschappelijk gebied
ingrijpend veranderen.
De volgende probleemelementen kunnen worden onderscheiden:
- De industrialisering van de linker Scheldeoever trekt vooral kapitaal-intensieve
(in tegenstelling tot arbeidsintensieve), petro-chemische bedrijven aan, die bekend
staan als grote milieuvervuilers.
- De poldergronden, bij uitstek geschikt voor veeleisende landbouwteelten, worden
door opspuiting, wegenbouw, leidingen en zwaar verkeer vernietigd.
- Arbeidskrachten van buiten de regio, kadermensen enz., komen zich in de streek
vestigen, waardoor problemen van lokalisatie, communicatie met de plaatselijke
bevolking en overheden ontstaan.
- Als gevolg van de uitgebreide problemen waarmee de vijf poldergemeenten
(samen 10.000 inwoners: Kieldrecht 4.180, Kallo 2.269, Meerdonk 1.793, Doel
1.334, Verrebroek 1.201) geconfronteerd worden, dringt zich een schaalaanpassing
op.
- De verhouding moet worden geregeld tussen regionale instanties en industrieën,
tussen regionale overheden en centrale overheid met betrekking tot de industriële
ontwikkeling enz.. Er moeten nieuwe beheersvormen komen en welke zal de
verhouding zijn tussen Waasland en Antwerpen?
- De onteigeningsproblemen brengen voor grote bevolkingsgroepen (vooral
landbouwers en werknemers) belangrijke implicaties met zich mee: herlokalisatie,
sociaal verantwoorde vergoedingen, bedrijfsoverplaatsing, beroepsscholing,
tewerkstelling, integratie in het nieuwe woonmilieu, informatie over de timing van
de uitvoeringswerken.
Vooral de onteigeningsproblematiek heeft aanleiding gegeven tot het oprichten
van een Werkgroep Maatschappelijk Opbouwwerk in het Waasland.

Een werkgroep maatschappelijk opbouwwerk
Het lag in de bedoeling van de overheidsinstanties om de geplande ontwikkeling van
industrie en haven op de linker Scheldeoever zo rustig en vlot mogelijk te laten
verlopen. Maar met de onteigeningen verliep het helemaal niet zo rustig: veel
ingehouden protest, dat af en toe eens uitbarstte. De voorwaarden waarop onteigend
werd, waren niet gunstig, financieel niet, maar ook omdat er te weinig informatie en
doorstroming was; het gevolg was: een grote onzekerheid, vooral over de timing van
de uitvoeringswerken. Al spoedig bleek dat er helemaal geen georganiseerde kanalen
waren om de soms diep ingrijpende gevolgen van de onteigeningen voor personen
en groepen op te vangen. Toen de landbouwers- en arbeidersorganisaties
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zich daarvan bewust werden, gingen zij zich spontaan groeperen in een actieverband
voor de erkenning van de globale onteigeningsproblematiek, die door de hogere
overheden veelal als een uitsluitend juridisch-financiële kwestie werd afgehandeld.
Daardoor onder druk gezet, nam het Ministerie van Openbare Werken een
maatschappelijk werker in dienst ‘om de menselijke en sociale kant van de
ontwikkeling niet uit het oog te verliezen’. In de praktijk komt deze functie (alhoewel
een zekere objectivering van de problematiek is gebeurd) neer op het aanbrengen
van een buffer tussen de ingenieurs van de technische diensten en de door de
ontwikkeling veroorzaakte spanningen bij de bevolking. Ze bood geen voldoende
waarborg voor een globale aanpak van de onteigeningen. In de ogen van de
landbouwers- en arbeidersorganisaties was het slechts een ‘politieke zet’.
Eind 1969 werd daarom, op initiatief van de Intercommunale en het Economisch
Comité Waasland en onder stimulans van de socio-professionele verenigingen, een
Werkgroep Maatschappelijk Opbouwwerk in het Waasland (MOW) opgericht. Zij
is samengesteld uit vertegenwoordigers van de socioeconomische sector (de
vakorganisaties ACV - ABVV, de NCMV-middenstandsorganisatie, de Kamer van
Handel en Nijverheid en de Boerenbond), de Intercommunale, het Economisch
Comité Waasland, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de dienst ‘Sociale
Begeleiding’ van het Ministerie van Openbare Werken. De activiteiten van de
Werkgroep worden financieel en administratief gesteund door de Intercommunale.
In oktober 1971 werd een licentiaat sociologie als stafmedewerker voor het
opbouwwerk aangeworven, die als werkspil zou fungeren voor de Werkgroep.
Tot nog toe heeft de MOW zich vooral met twee gemeenten beziggehouden: Kallo
en Doel.
1. Kallo. De vraag of Kallo (2.262 inwoners) nog verder leefbaar was, stelt zich
reeds vanaf 1965. Maar sindsdien is de situatie nog problematischer geworden door
de vestiging van meer zware industrie (de elektriciteitscentrale EBES) en
basisindustrie (chemie) in de omgeving van het dorp.
In 1969 werd een socio-planologische studie over Kallo aangevat, die begin 1971
klaar kwam. De studie kon niet veel meer doen dan de reeds scheefgegroeide situatie
bevestigen: een onverantwoorde ruimtelijke inplanting van de bestaande bedrijven
(milieuhinder, structuurhinder, lawaai, visuele hinder; de elektriciteitscentrale EBES
ligt op slechts 500 m van de leefkern Kallo en ging onlangs tot produktie over zonder
nog over een volledige exploitatievergunning te beschikken!).
Drie beleidsvarianten werden voorgesteld:
- De toestand laten zoals hij tussen 1965 en 1971 was gegroeid zonder participatie
van de bevolking, zonder overheidsbemoeiing en zonder een
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reëel inzicht in de problemen. Op langere termijn betekent dit het doodbloeden van
de gemeente.
- Het dorp uitbouwen als woonzone. Milieuhinder, structuurhinder zijn echter
bezwarende factoren voor het leefklimaat.
- Kallo uitbouwen tot havencentrum als poort tot en draaischijf van de haven.
In een informatieproject werd deze studie doorgespeeld naar de werkgroep Kallo
(bestaande uit de gemeenteraad plus de vertegenwoordigers van het verenigingsleven
van de gemeente). De werkgroep kwam tot de optie om Kallo op korte termijn een
beperkte residentiële functie te geven en op langere termijn uit te bouwen tot een
havencentrum.
Enkele beleidsopdrachten die uit het voorgaande volgen, zijn als volgt weer te
geven:
- In verband met de milieuvervuiling is door het departement van Streek-economie
aan het Studiecentrum te Mol opdracht gegeven om een voorstudie te maken over
een automatisch luchtverontreinigingsmeetnet voor beide Scheldeoevers.
- De beperkte residentiële uitbouw van Kallo stuitte op de reeds klassieke procedure
van de administratie inzake huisvestingsinitiatieven.
Een paar bedenkingen:
- In de functiestudie Kallo was geen self-survey van de bevolking voorzien,
waardoor kansen verloren gingen om de bevolking bewust te maken.
- We vertrokken met de hypotheek dat het initiatief voor een functiestudie werd
genomen vier jaar na de probleemervaring door de bevolking. Bij het doorspelen
van de onderzoeksgegevens naar de bevolking kwam dit te laat komen telkens weer
tot uiting. Dit was niet van aard om het vertrouwen tussen opbouwwerker en bevolking
te bevorderen. Toch kwam de bevolking op basis van het informatieproject in zekere
mate tot een objectivering van haar eigen leefsituatie.
2. Doel. Van meet af aan vallen enkele verschilpunten op met de situatie in Kallo.
- De gemeente Doel (1.334 inwoners) is geografisch de meest geïsoleerde
poldergemeente. Dit heeft gevolgen op de cohesie van de leefgemeenschap.
- In de onmiddellijke omgeving van Doel waren nog geen hinderende bedrijven
gevestigd toen de functiestudie op het getouw werd gezet.
- Via de Werkgroep Doel wordt de bevolking actief bij de functiestudie betrokken
door middel van self-survey en regelmatig contact over de stand van de studie.
- De functiestudie wil meer gedetailleerde beleidsalternatieven aanbieden dan die
in de functiestudie over Kallo werden geformuleerd.
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De studie kwam klaar in het voorjaar van 1972. De voornaamste besluiten: ‘Totaal
geïsoleerd en milieuhygiënisch niet leefbaar, is Doel veroordeeld om te verdwijnen.
Het behouden van Doel als woonzone is o.m. om deze redenen niet verantwoord.
Bovendien is het behouden van de huidige situatie financieel en menselijk
onrechtvaardig... Onteigeningsbeslissing op korte termijn, de uitvoering hiervan op
halflange termijn met mogelijkheid tot vervroegde onteigening, daadwerkelijke hulp
aan probleemgevallen houden niet alleen een financiële hulp in, maar evenzeer een
noodzaak aan sociale begeleiding’.

Enkele conclusies
1. De grootindustrie drukt belangrijke economische projecten door via het nationale
beleidsniveau. Het beleid zorgt voor optimale voorwaarden voor het vestigen van
deze industrie zonder dat zij op die industrie controle heeft (de EBES-centrale b.v.).
2. De bevolking heeft geen inspraak in de uitbouw van het gebied waar zij woont
en werkt. De sociale kosten van een dergelijk globaal project zijn niet vooraf gekend,
laat staan geïntegreerd in de beleidsbeslissing1.
3. De huidige beperking van de industrialisering volgens het Gewestplan
Sint-Niklaas - Lokeren tot 6650 ha (na verzet van de bevolking) is niet definitief. De
planoptiek van het Gewestplan spreekt nog uitdrukkelijk van een uitbreiding tot
10.000 ha, zonder dat gesproken wordt over de sociale kosten van deze
industrialisering. Ook hier krijgen we een beslissing op basis van economische
objectieven zonder dat de sociale kosten gekend zijn.
4. Opbouwwerk schijnt hier eigenlijk niet méér te zijn dan het oprapen van de
brokstukken die de overheid heeft laten liggen2. Toch heeft het opbouwproject op
de linker Scheldeoever een bijdrage geleverd tot een sociaal-planologische formulering
van de ontwikkeling van de linker-Scheldeoever, met als gevolg een stuk
bewustwording van de bevolking betreffende het waarom van het ontbreken van de
sociaal-planologische dimensie in de beleidsbeslissingen.

1
2

Cfr. P.-H. Virenque, De nieuwe schaarste, in Streven, juli 1972, pp. 986-996.
Voor een kritische waardering van het opbouwwerk in het algemeen, cfr. F. Swartelé,
Opbouwwerk... veelbelovende methodiek, in De Nieuwe Maand, november 1972, pp. 558-566.
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Levenswerk van Luther herdrukt
Uniek gebeuren
P. Beentjes
Bij velen zal de naam Luther alleen het beeld oproepen van de augustijner monnik
uit Wittemberg die in de 16e eeuw (hij leefde van 1483-1546) vanuit zijn
gewetensnood protest aantekende tegen een aantal praktijken van de toenmalige
kerkorganisatie. Ten gevolge van veel onbegrip werd hij, geheel tegen zijn bedoeling
in, wel gedwongen een eigen kerk te stichten. Minder bekend is dat hij zowel aan de
bijbelwetenschap als aan de Duitse taal een blijvende bijdrage heeft geleverd. Bij
gelegenheid van een onlangs verschenen werk1 willen wij deze beide aspecten onder
de aandacht brengen. Het mag als een bijzonder gunstige omstandigheid worden
gezien dat de Reformatie aanbrak op een tijdstip dat het mogelijk was boeken te
drukken. Het lijkt weinig overdreven te zeggen dat de boekdrukkunst en de Reformatie
voor elkaar van grote betekenis zijn geweest; zonder elkaar hadden zij waarschijnlijk
nooit een zo grote omvang kunnen aannemen. Door de uitvinding van de
boekdrukkunst is het opeens mogelijk een veel grotere groep mensen dan voorheen
in één keer te bereiken. Tevens beleeft het Humanisme in de 16e eeuw haar
hoogtepunt. Onze landgenoot Erasmus is een van de bekende humanisten die in hun
banier de leuze ‘Ad Fontes’ (terug naar de bronnen) geschreven hadden. Men gaat
de klassieke schrijvers en de Kerkvaders in hun grondtalen bestuderen. Dit betekent
dat er een grote vraag ontstaat naar documenten in hun oorspronkelijke taal. De
tweedehands vertalingen die tot dan toe bestonden moesten vervangen worden door
de grondteksten zelf. Ook ten aanzien van een zo principieel boek als de bijbel gold
deze vraag. Was men tot dan toe aangewezen op de Latijnse bijbeltekst (de zgn.
Vulgata), mede onder invloed van de humanistische idealen ontstaat er vraag naar
de bijbel in haar oorspronkelijke talen; voor het Oude Testament is dat het Hebreeuws,
voor het Nieuwe Testament het Grieks.

1

Hans Volz u. Heinz Blanke, Hrsg., D. Martin Luther, Biblia - Das ist: Die gantze Heilige
Schrift Deudsch, auffs new zugericht, Rogner & Bernhard, München, 1972, 2 delen (2514
pp.) + Anhang und Dokumente (397 pp.); voor Nederland: Ambo, Bilthoven, linnen f 55,-,
leer f 75,-; na 1 juli 1973 resp. f 75,- en f 95,-.
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Omdat Luther iemand was die voortdurend een beroep deed op de bijbel, ging bij
zijn volgelingen die deze grondtalen niet machtig waren, het verlangen ontstaan naar
een bijbeluitgave in hun eigen taal. In december 1521 begint Luther op instignatie
van Melanchton, sinds 1518 zijn collega-hoogleraar Grieks, met een volledige
vertaling van het Nieuwe Testament. Hierbij werd hij enorm geholpen door de zojuist
(1519) verschenen Griekse editie van Erasmus. Na 12 weken (maart 1522) kijken
ze de drukproeven al door, en in september verschijnt de definitieve editie, heel
toepasselijk ‘Luthers Septembertestament’ genoemd. De prijs ervan bedraagt ruim
10 groschen, in die tijd het weekloon van een bekwaam timmerman.
Inmiddels zit Luther niet stil. Direct na het inleveren van de uiteindelijke tekst van
het Nieuwe Testament begint hij aan de vertaling van het Oude Testament. Deze
arbeid zou hem geen 12 weken, maar 12 jaar gaan kosten. Hij kreeg nu te maken
met het Hebreeuws en als Hebraïst was Luther een autodidact; pas in 1521 was er
iemand die het hem systematisch ging leren. Zelf schrijft hij hierover:
‘Ik heb meer Hebreeuws geleerd door al lezende de ene tekst met de andere te
vergelijken, dan door met de grammatica te werk te gaan. Ik ben geen Hebraïcus
naar de regels der grammatica, want ik laat me door niets binden, maar ga mijn eigen
weg’2.
Veel zwaarder dan de vertaling van het Nieuwe Testament viel het hem om de
schrijvers van het Oude Testament ‘Duits te laten spreken’.
Juist door deze voortdurende strijd om het Hebreeuws weer te geven in goed Duits
heeft Luther een plaats gekregen in de Duitse literatuur. Weet hij enerzijds vanuit
het Hebreeuws een taal te creëren die verstaanbaar is - gezegden als: jch wassche
meine Hende mit unschuld (Ps. 26:6), auff den henden tragen (Ps. 9:12), wes das
Hertz vol ist, des gehet der Mund über (Matt. 12:34) bewijzen dit3 -, anderzijds is hij
in staat zeer subtiel een Hebreeuwse betekenisnuance in zijn taal over te zetten. Een
goed voorbeeld hiervan lijkt mij het Hebreeuwse werkwoord jada', meestal met
kennen of weten te vertalen. Maar soms heeft dit jada' een diepere betekenis, waar
wij in het Nederlands geen werkwoord voor hebben; het meest correct lijkt mij nog
de weergave: met het hart ervaren. Luther vertaalt jada' in dergelijke gevallen met
het krachtige ‘innen werden’, een magnifieke vondst (cfr. Ex. 16:6, Jes. 9:9, Job
21:19). Zo is het zijn grote verdienste dat hij het Hebreeuws geen geweld aandoet
ten gunste van het Duits, maar juist in

2
3

Dr. W.J. Kooiman, Luther en de Bijbel, Baarn, 1961, p. 52.
Via de Deux-Aes-bijbel, een slechte bewerking van de Lutherbijbel bestemd voor de
Nederlanden (uitgegeven in Emden 1561-1562) komen veel van deze gezegden in de
Nederlandse taal terecht. Cf. A.C. de Gooyer, Bijbeltaal en Moedertaal, Den Haag, 1962,
pp. 14-15.
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beide talen goede nuanceringen weet te vinden. Daarom verdient Luthers
bijbelvertaling in literair opzicht veel lof en voor de ontwikkeling van de Duitse taal
is zij van uitzonderlijke betekenis. Zij bezit een rijke woordenschat en een goede
stijl, zoals bijv. blijkt uit het prachtig gebruik van de alliteratie:
- HERR unser Herscher, wie herrlich ist dein name (Ps 8:2)
- Der unschuldige hende hat und reines hertzen ist, den nicht lust hat zu loser lere
(Ps 24:4)
- fur dem getümel seiner Rossen, reder und Reuter (Ez. 26:10)
- lasst ewer Liecht leuchten fur den Leuten (Matt. 5:16).
Tevens kenmerkt zijn vertaling zich door een uitstekend ritme. Dat is niet zo
verwonderlijk, omdat we weten dat Luther zijn vertaling niet zozeer bedoeld heeft
om te lezen, maar om te horen. ‘Daarom leze men liefst hardop, en Luthers
Bijbelvertaling is daar ook op ingericht’4.
Hoe was Luther in staat zo goed Duits te schrijven? Het was namelijk in zijn tijd
bijzonder ongewoon dat geleerden ‘zich verlaagden’ om in hun moedertaal te doceren
en te publiceren. Zij verkozen de verheven taal van het Latijn. Bovendien bestond
er in Duitsland ten tijde van Luther nog geen eenheidstaal; de verschillende streektalen
(het opper-, middel- en het nederduits) streden onderling om de voorrang. Het
opperduits, de diplomatentaal, zal de zege behalen en in deze taal gaat Luther dan
ook publiceren. Hij heeft deze diplomatieke taal uit Saksen wezenlijk beïnvloed.
Luther schijnt een van de eerste professoren te zijn geweest die in zijn colleges
zo nu en dan Duits sprak. Werd door sommigen (o.a. Berthold van Mainz) wel
beweerd dat de Duitse taal veel te grof en onbehouwen was om er de bijbelse
waarheden in te kunnen uitdrukken, Luther liet duidelijk zien dat het wel degelijk
mogelijk was in die taal te theologiseren. In een van zijn geschriften vermeldt hij
daarover:
‘Ik dank God dat ik hier in Duitse tongval mijn God hoor en vind op een wijze,
als ik Hem tot nu toe niet gevonden heb, noch in de Latijnse, noch in de Griekse of
Hebreeuwse taal’5.
De Duitse taal blijkt in zijn handen een kernachtig en krachtig theologisch wapen.
Publiceerde hij in 1517 nog slechts 2 geschriften in zijn moedertaal, in 1518 werden
het er al 8, in 1520 zelfs een totaal van 15. Deze ontwikkeling laat zich goed verklaren:
hij gaat zich meer en meer tot het gewone volk richten en des te beter gaat hij zijn
moedertaal hanteren. Zijn Magnificat-commentaar uit 1521 is hiervan een heel mooi
voorbeeld.

4
5

Dr. W.J. Kooiman, Verbum vocale en focale visie; in de bundel Spelregels, Amsterdam,
1967, p. 112.
Alle geschriften van Luther zijn gebundeld in de zgn. Weimarer Ausgabe (W.A.); bovenstaand
citaat uit W.A.I, 378 vv..
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Het is niet name de verstaanbaarheid van zijn vertaling die aanspreekt. In zijn
Zendbrief over het vertalen (1530), waarin hij rekenschap aflegt van zijn
vertaalmethode - hij wordt er immers van beschuldigd niet letterlijk genoeg te vertalen
zoals de middeleeuwse vertalers dat slaafs deden - weerlegt hij beschuldigingen met
het geven van enkele duidelijke voorbeelden. Zo verdedigt hij in deze Zendbrief zijn
vertaling van Matt. 12:34. Letterlijk staat er: Uit de overvloed van het hart spreekt
de mond.
‘Zeg mij, is dat Duits? Welke Duitser verstaat zoiets? Wat is overvloed van het
hart voor een ding? Je kunt dat in het Duits niet zo zeggen; het zou betekenen, dat
iemand een hartvergroting heeft of te veel hart heeft - ofschoon het ook dan nog niet
uitkomt. Overvloed van het hart is geen Duits, evenmin als je kunt zeggen: overvloed
van het huis, overvloed van de kachel, overvloed van de bank. Maar moeder thuis
en de gewone man zeggen: Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.
Dát is goed Duits en om dat te spreken heb ik mijn best gedaan, al heb ik het niet
overal bereikt en niet steeds het juiste getroffen’6.
Ook de vertaling van het Oude Testament biedt hem zulke problemen. Het boek
Leviticus (3 Mose) bezorgt hem weinig plezier. Als hij bezig is met de offerwetten
en de namen van de ingewanden en de lichaamsdelen van de dieren moet vertalen,
gaat hij naar een slager en maakt het slachten van dieren mee. Zo is ook het boek
Job geen sinecure; soms zit hij veertien dagen, drie, vier weken naar één bepaald
woord te zoeken zonder het goede te vinden (Job 30:1-19 draagt hiervan m.i. duidelijk
de sporen). Jesaja 1-33 valt hem zwaar tegen. Het manuscript dat hij hiervan naar
de drukkerij stuurde, bevat bijna geen correcties. Blijkbaar heeft Luther in de eerste
versie zo zitten strepen en verbeteren (hetgeen hij ongelimiteerd deed met diverse
kleuren inkt) dat hij dit oorspronkelijke Jesaja-exemplaar de zetter niet durfde
aanbieden en deze hoofdstukken eerst weer in het net heeft overgeschreven.
Tussen de zomer van 1523 en maart 1532 verschijnen nogal onregelmatig stuk
voor stuk de verschillende bijbelgedeelten. Een gedetailleerde lijst vindt men in de
Inleiding op het gehele werk7. In de herfst van 1534 komen deze afzonderlijk
uitgegeven gedeelten als één boekwerk uit, bestaande uit 2 delen. Dit is echter nog
niet de editie die we hier bespreken. De uitgave van 1534 wordt namelijk in de jaren
erna (1534-1541) steeds weer verbeterd en gecorrigeerd. Voor dit werk heeft Luther
een aantal adviseurs aangetrokken, ‘mijn Sanhedrin’ zoals hij hen noemt Hebreeuwse, Griekse en Rabbijnse geleerden - met wie hij fouten en verbeteringen
in de uitgave be-

6
7

W.A., 30, II, 637 vv..
Biblia - Das ist: Die gantze Heilige Schrifft, pp. 138x-142x.
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spreekt. Tot aan zijn sterfbed blijft Luther aldus aan zijn bijbelvertaling schaven.
De tekst die nu voor ons ligt, is dus de neerslag van de uiteindelijke bijbelvertaling
van Luther zoals die kort voor zijn dood is uitgegeven. Het is een markante uitgave,
omdat ook de aantekeningen die Luther in de kantlijn opschreef zijn opgenomen in
dit magnifieke boekwerk. Men krijgt dus de oorspronkelijke Lutherbijbel uit
1544-1545 voor zich, compleet met zeer fraaie houtsneden, met dit verschil slechts
dat de Gothische letters omwille van de leesbaarheid zijn vervangen door een
hedendaags lettertype. Aan de vertaling zelf heeft men met opzet niets veranderd;
alleen échte fouten zijn door Dr. Volz en zijn assistenten verbeterd. Bij Spreuken
2:21 stond in de uitgave van Luther zelf: zie Ps. 57. Dit moet onmiskenbaar zijn: zie
Ps. 37. Slechts dit soort fouten zijn gecorrigeerd. Daarin kan natuurlijk een zekere
mate van subjectiviteit schuilen, maar gezien de uitgave zijn deze bewerkers zeer
gewetensvol te werk gegaan en m.i. zeker niet te ver. Het enige dat zij echt aan de
vertaling zelf hebben toegevoegd is de versindeling, aangezien de bijbel in Luthers
tijd een dergelijke indeling nog niet kende, wel een hoofdstukindeling. Omwille van
de hanteerbaarheid hebben zij deze ingreep willen doen. Aangezien de tekst precies
zo is overgenomen als in het origineel van 1545, komen er van hetzelfde woord soms
verschillende schrijfwijzen voor. De bewerkers hebben dat - m.i. zeer terecht - zo
gelaten; zo schrijft Luther de ene keer Freund, een andere maal freund; soms er ein
komen, dan weer ereinkomen; nu eens Galilean, dan weer Galileam (resp. de Griekse
en Latijnse naamval).
Aan de nieuwe, zeer verzorgde bijbeleditie zijn een aantal publikaties toegevoegd,
die stuk voor stuk zeer waardevol genoemd mogen worden. We vermelden de
eminente inleiding van 144 pp. waarin men nagenoeg alle belangrijke Luther-literatuur
bijeen vindt; woordenlijsten, historische overzichten, verwijsplaatsenregister,
concordance enz.. Het lijkt mij niet overdreven te stellen dat men hier een uitstekend,
ook wetenschappelijk hanteerbaar werk heeft samengesteld, een Lutherbibliotheek
in het klein. De vrij geringe prijs van het werk staat in geen verhouding tot de hoge
kwaliteit van het gebodene; in Luthers tijd betaalde men er nog de prijs voor van 5
kalveren!
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Baruch de Spinoza
Beeldenstormer en wereldbouwer
M. van Tijn
Baruch de Spinoza is voor de meeste mensen een lichtelijk schrikaanjagende figuur.
We kennen zijn naam en we hebben zijn voortreffelijkheid horen roemen. Maar de
geur van haast onfatsoenlijk grote geleerdheid waarin hij staat, gevoegd bij de faam
van zijn zozeer aan deze wereld afgestorven soberheid, geven hem iets van een
buitenkerkelijke heiligenkrans om het ascetische hoofd en maken van hem een man
die je maar beter vanuit een veilige verte bewonderen kan, want zo iemand werkelijk
begrijpen, daar kom je toch niet aan toe. Dat behoef je niet eens te proberen.
Theun de Vries nu heeft over Spinoza een boek geschreven, een boek voor u en
mij1. De Vries is een man die een verhaal vertellen kan zo dat het je meeneemt en
inspint. Zijn boeken behoren voor mij tot die delen in mijn kast die je lang nadat je
ze gelezen hebt en weggelegd, bij tijd en wijle opnieuw in de vingers neemt, waar
je verloren in kunt gaan staan bladeren, waar je, zonder dat je dat van plan was,
telkens weer regels en fragmenten van proeft en snoept. Waarbij komt dat Theun de
Vries zich sinds een dikke veertig jaar heeft beziggehouden met de figuur van deze
buitenmaatschappelijke wijsgeer; dat is overigens iets heel anders dan een
‘onmaatschappelijke’ wijsgeer.
Uit dit boek staat deze denker voor ons op. Wie was dan Baruch de Spinoza, even
hoog vereerd als diep veracht? Voor weldenkende christenen een jood, voor
weldenkende joden een schaamteloze afvallige; voor zijn rijke regentenvrienden en
beschermers iemand van een mindere stand, die door zijn toevallige persoonlijke
kwaliteiten hun zeer discrete attenties wel waard was; voor de handwerkslieden, zijn
vakgenoten immers - de filosoof Spinoza verdiende ten dele zijn brood door zijn
werk als lenzenslijper - al helemaal een vreemde vogel, een deftige maar duidelijk
zonderlinge sinjeur. Spinoza, de man die geen familie had, of beter gezegd: zijn
familie had sinds zijn verbanning en verstoting uit de joodse gemeenschap hem niet
meer. De man zonder vrouw of kinderen, de man zonder een enkele innige emotionele
binding, de man die stond buiten alle maatschappelijke en sociale structuren van zijn
tijd, ‘het derde kwart van onze zeventiende eeuw, de

1

Theun de Vries, Spinoza. Beeldenstormer en wereldbouwer, H.J.W. Becht, Amsterdam,
1972, 240 pp., f 19,75. Heel rijk en interessant geïllustreerd met vele afbeeldingen afkomstig
uit binnen- en buitenlandse musea, bibliotheken en particuliere verzamelingen. De uitgave
kwam tot stand met steun van het Prins Bernhardfonds. Aan de Nederlandse uitgave ging
reeds een vertaling in het Duits vooraf, die nu al een oplage van 30.000 exemplaren heeft
bereikt.
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opwaartse fase van het vroeg-kapitalisme op zijn hoogtepunt’2. Een man die vanuit
deze uiterste eenzaamheid zijn leven opbouwde, helder en weldoordacht tot een klare,
doorzichtige structuur, een man die ondanks alle verguizing en verering een goed en
vriendelijk mens bleef, de eenvoud zelve, een medemens voor zijn medemensen. En
dat in zo grote mate, dat wij ons zonder Baruch de Spinoza ons eigen gedachten- en
leefklimaat nauwelijks meer voor kunnen stellen. Neem de vanzelfsprekendheid
waarmee wij vinden dat we vrij moeten zijn onze eigen overtuiging erop na te houden,
ook als we nog niet de moeite genomen hebben er eentje uit te vinden. Zie Spinoza's
conclusie in het twintigste en laatste hoofdstuk van zijn felomstreden
Godgeleerd-Staatkundig Vertoog: ‘dat het in een vrije staat ieder geoorloofd moet
zijn te denken wat hij wil en te zeggen wat hij denkt’.
Voor mij is de mens Spinoza getekend door een kleine bijzonderheid uit zijn
levensgang. Als kort voor Spinoza's definitieve breuk met het getto zijn vader Michael
de Spinoza overlijdt, trachten Baruchs naaste verwanten hem, de man in de kwade
reuk van afvalligheid, uit te sluiten van de erfenis, hem zijn wettig aandeel in zijn
vaders nalatenschap te onthouden. Spinoza was toen tweeëntwintig jaar. De jongeman
zoekt zijn recht, spant een proces aan, wint het ook en ziet dan van de hele erfenis
af. Hij zoekt alleen een bed uit, een goed bed met bijbehorende gordijnen, naar alle
waarschijnlijkheid het bed waarin hij gestorven is en dat tot zijn eigen, op de boeken
en handschriften na, zeer sobere nalatenschap zou behoren. Dat bed heeft mijn
verbeelding beziggehouden.
Theun de Vries doet een geslaagde poging de figuur van Spinoza te begrijpen
vanuit de vervreemding die hem in de loop van zijn leven steeds verder heeft
weggevoerd van de omgeving en sfeer van zijn van jodendom doordrenkte kinderjaren.
Baruchs moeder stierf toen hij zes was en ook al mogen we gerust aannemen dat zijn
tweede moeder goed voor hem is geweest, toch moet deze eerste zware kwetsing
van zijn gevoel voor veiligheid het ontvankelijke en intelligente kind diep hebben
geraakt. De Vries suggereert dat de tering, de kwaal waaraan Spinoza evenals zijn
moeder tenslotte gestorven is, voor hem de band met de warmte en de beslotenheid
van zijn vroegste jeugdjaren heeft betekend, dat het niet toevallig is dat deze
longkwaal zich voor het eerst bij Spinoza openbaarde kort na het uitspreken van de
ban die hem voorgoed buiten de joodse gemeenschap zette. Zodat Spinoza's wijsgerige
afwijzing van de autoriteit van de vader, van het vaderlijk gezag in de vorm van de
bestuurders der joodse gemeenschap en last but not least van God, de almachtige
vader, voor hem de verwerking van die voortgaande vervreemding is geweest. Dan
wordt het al heel verleidelijk te veronderstellen, dat dit bed door Spinoza uitverkoren,
zijn moeders bed is geweest,

2

Jan en Annie Romein, Erflaters van onze beschaving, p. 445.
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het bed waarin zijn moeder hem had gebaard. Dan heeft dit bed voor hem de betekenis
gehad van navelstreng. Dan legde hij zich elke nacht ter ruste achter het ‘bijbehorend
bedgordijn’ als in de warme veilige duisternis van de moederschoot. Geen mens,
zelfs geen Baruch de Spinoza, springt over zijn eigen schaduw heen. Zo was zijn
waakleven een denkend zoeken naar een nieuwe plaatsvervangende zekerheid - waar
de oude zekerheden hem met zijn uitsluiting uit het jodendom definitief ontvallen
waren - en hij vond die in de gedachte dat in principe álles kenbaar is door de rede,
daarvoor heeft de mens geen vaderlijk of god-vaderlijk gezag van node. De mens
kan zich bevrijden door inzicht. Jan en Annie Romein formuleren dit kernpunt van
Spinoza's blijde boodschap zo: ‘Zalig zijn de begrijpenden, want zij zullen vrede
vinden’. Maar heel vaak wordt deze vrede door inzicht niet verwezenlijkt. Spinoza's
hoofdwerk, de Ethica, eindigt dan ook met de beroemde woorden: ‘Indien al de weg,
waarvan ik aangetoond heb dat hij hierheen leidt, uiterst moeilijk schijnt te zijn, hij
laat zich toch vinden. En waarlijk, moeilijk moet het wel zijn, wat zo zelden ontdekt
wordt. Want als het heil gemakkelijk toegankelijk was en zonder grote moeite
gevonden kon worden, hoe zou het dan mogelijk zijn, dat bijna allen het
veronachtzamen? Maar al het verhevene is even moeilijk als zeldzaam’.
Het boek van Theun de Vries plaatst de denker Spinoza in het raam van zijn tijd.
De Vries geeft ons een beschrijving van de sociale structuur van de Republiek der
Verenigde Nederlanden: ‘De kolossale rijkdom (der regenten en kooplieden) naast
bitter broodgebrek in de onderlagen, de cultus van kunst en wetenschap naast
plebejische verruwing, uitdrukkelijk gepredikte verdraagzaamheid naast dogmatisme
en ketterjacht, humaniteit naast bestiale uitspattingen in Indië, Afrika en soms ook
thuis’ (p. 147). Hij verklaart ons Spinoza's staan tussen de klassen. Hij geeft een
indringende tekening van de joodse gemeenschap, die vanuit haar eigen benarde
situatie - een gemeenschap van vluchtelingen, meest uit Spanje en Portugal, door
een tolerante overheid binnengelaten, maar toch voortdurend bedreigd door aanvallen
van streng calvinistische zijde - wel niet anders doen kon dan wat ze bij monde van
haar gezagsdragers heeft gedaan: ‘Men moet de uitstoting van Spinoza daarom mede
zien met joodse politieke ogen: ze ligt in de harde logica van een afwijkend
aangevochten minderheidsgeloof, dat in zijn midden geen destructieve elementen
kon gebruiken’ (p. 64).
Het zwakst vind ik het boek van De Vries in die gedeelten waarin hij Spinoza's
wijsbegeerte probeert te verklaren. Dan rijst onvermijdelijk de vraag: voor wie schrijft
hij eigenlijk? Voor de wijsgerig geschoolde lezer is dit veel te weinig. En de niet
wijsgerig geschoolde lezer zal bij het horen van zoveel namen, die voor hem slechts
namen zijn zonder wezenlijke inhoud, de terminologie van het vakjargon, namen
van oude en nieuwe navolgers en be-
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strijders van Spinoza's filosofie, wel gauw tureluurs worden en denken dat het waar
is wat hij altijd al wist: al dat geleerde gedoe is kennelijk hem, de argeloze lezer, te
machtig. Hij moet zich wel dikwijls afvragen bij het doorworstelen van deze passages,
wat toch de realiteit kan zijn die achter al deze woorden steekt. Mij trof vooral het
vele joodse dat in Spinoza's geestelijke erfenis besloten ligt: zijn woorden over de
vrees voor de dood: ‘De vrije mens denkt aan niets minder dan de dood, zijn wijsheid
bestaat niet in overdenking van de dood, maar van het leven’. En dan terwille van
dit leven Spinoza's beroemde korte en duidelijke stelregel voor ons gedrag: ‘Goed
te doen en blij te zijn’, in aansluiting op Pred. 3:12, zoals De Vries vermeldt, maar
ook in aansluiting op zovele hebreeuwse en Jiddische liedjes en volksverhaaltjes,
oude en nieuwe. Oerjoods is ook Spinoza's gemeenschapsgevoel, zie zijn uitspraak
‘dat er voor de mens niets nuttigers is dan de mens. Niets... kunnen de mensen om
hun wezen in stand te houden méér wensen, dan dat zij allen zozeer overeenstemmen,
dat hun geesten en lichamen als het ware één enkele geest en één enkel lichaam
vormen’. En denkt U hierbij eens aan het feit dat in het ‘Onze Vader’, het gebed van
de jood Jezus, de woorden ‘ik, mij, mijn, het mijne’ eenvoudig niet voorkomen...
Niet dat ik Spinoza voor het jodendom zou willen claimen, alleen al zijn kritische
houding t.o.v. de Heilige Schrift, die hij als mensenwerk met velerlei tegenspraak
beschouwde, is daarvoor afdoende beletsel.
Theun de Vries heeft aan zijn boek de titel meegegeven: ‘Spinoza, beeldenstormer
en wereldbouwer’. Welke titel ons onweerstaanbaar doet denken aan de opdracht
die God aan de profeet Jeremia gaf: ‘Zie, ik stel u te dezen dage over de volken en
over koninkrijken, om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren
én om te bouwen en te planten’ (Jer. 1, 10). In 1931 schreef Theun de Vries een
gedicht over de figuur van Spinoza. Ik wil de laatste twee coupletten hier weergeven:
‘Maar onderwijl werd in dat hoofd de klare
metrische kracht van de gedachten groot,
en bracht synode, erfzonde en altaren
met al het middeleeuws gespook ter dood.
Tot bukkend over 't brandpunt van zijn lenzen
hij langs zijn eigen spiegelend gelaat
een wereld intrad achter beeld en grenzen:
de vrijste burger van de vrijste staat’.
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Het zwijgen van God
Emma Vorlat
Graham Greene noemt Shusaku Endo's roman Stilte (Chimmoku, 1966)1 ‘de beste
Japanse roman die ik ooit heb gelezen’. Spreekt hij vanuit een grote bekendheid met
de Japanse roman, of zegt hij dit omdat Stilte een probleem behandelt dat hij zelf in
The Power and the Glory aan de orde heeft gesteld, dat van de priester in tijden van
vervolging? Ook als we weten dat het werk in Japan een enorm succes werd, dat het
reeds is vertaald in verscheidene Westeuropese talen en verfilmd, kunnen wij nog
altijd niet uitmaken of we aan een succes als dat van The Shoes of the Fisherman en
Forever Amber toe zijn. Ik meen echter dat Stilte tot een heel andere categorie
behoort2.

Verhaal en bouw
Het verhaal kan bondig worden samengevat als volgt. In 1614 vaardigt de Japanse
keizer een edict uit dat de Europese missionarissen verbant, het katholicisme verbiedt
en een openbare verwerping van het vreemde geloof eist. In 1635 landen twee
Portugese jezuïeten, Francisco Garrpe en Sebastian Rodrigues, in Japan om er
ondergronds het bekeringswerk voort te zetten en tevens om te weerleggen dat hun
leermeester Ferreira onder de folteringen zijn geloof zou hebben verzaakt. Lees wel:
‘weerleggen dat’, niet ‘onderzoeken of’. Ferreiras afvalligheid zou immers meer
betekenen dan de ineenstorting van één man en beschouwd worden als ‘een
vernederende nederlaag van het geloof en de ideeën van gans Europa’ (p. 19). Zo
iets is gewoon ondenkbaar. Garrpe en Rodrigues worden verraden, gevangen genomen
en maandenlang gefolterd. De moegetergde Garrpe sterft de martel-

1
2

In het Nederlands vertaald door F. Uyttendaele en in 1972 gepubliceerd bij Emmaüs, Brugge.
Ten dele is dit artikel het resultaat van discussies met mijn studenten in de
godsdienstwetenschappen en de morele en religieuze wetenschappen aan de KUL. Ik dank
oprecht al diegenen die tot de discussie hebben bijgedragen.
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dood. Rodrigues wordt afvallig om dezelfde menslievende motieven als Ferreira
weleer, nl. opdat de Japanse christenen niet langer gefolterd zouden worden. Beiden
blijven echter geloven in Christus en sterven in dezelfde geestelijke verlatenheid als
Hij.
Achter deze roman gaan een aantal vragen schuil. Wie is God? Wie is Christus?
Wat is afvalligheid? Heeft missionering zin? De auteur wil, in het door hem gekozen
historisch kader, meer dan 17e-eeuwse opinies weergeven. Het gaat hem om
hedendaagse problemen, westerse én oosterse. Zonder zichzelf op te dringen als de
alwetende verteller, moet hij dan ook ideeën tegen elkaar zetten, nuanceren en
relativeren. Hierin slaagt hij mede door de specifieke bouw van zijn roman, die na
een proloog in drie delen uiteenvalt, elk met zijn verhaaltechnische mogelijkheden.
Een eerste deel bestaat uit de brieven - eigenlijk een voortdurend onderbroken
dagboek - van Rodrigues aan zijn Orde. Uiteraard zijn zij gebonden aan de chronologie
van de feiten, die hij soms wel, soms niet, soms pas achteraf interpreteren kan. De
lezer wordt geconfronteerd met een specifiek Portugees-christelijk standpunt. Ik zou
willen gewagen van de armoe van één standpunt van een zelfzeker buitenstaander.
De relativerende ironie moet van de lezer zelf komen. Rodrigues bekijkt de politieke,
economische en sociale toestand van Japan met de ogen van een 17e-eeuwse
Portugees. Op religieus gebied identificeert hij geloof en Kerk, heeft een eenduidige
interpretatie van God en rechtlijnige ideeën over missionering en marteldood. Door
de feiten geleidelijk tot bezinning op zijn opvattingen gedwongen, komt hij tot
angstige vragen betreffende de zinvolheid van zijn handelen als God niet zou bestaan
en betreffende zijn identiteit. Zijn gevangenneming valt samen met deze
identiteitscrisis.
Door over te schakelen naar een verhaal in de derde persoon kan de schrijver
verschillende complementaire en tegenstrijdige gezichtspunten naar voren brengen.
De Japanners in het verhaal zijn veel meer genuanceerd in hun uitspraken, die immers
gebaseerd zijn op vertrouwdheid met de lokale toestanden en geïnspireerd door een
heel andere cultuur. Dialogen waarin Japanners en Portugezen, gelovigen en
ongelovigen worden geconfronteerd, ondermijnen de ideeën uit Rodrigues' brieven.
Dit deel van de roman eindigt met de geloofsafval van de hoofdpersoon.
Hierop volgen dan het dagboek van Jonassen, een klerk van de Hollandse Faktorij
op Deshima, en andere officiële documenten, waarin tussen prijslijsten en verslagen
van commerciële transacties door terloops melding wordt gemaakt van het verdere
leven van Ferreira en Rodrigues en van hun dood in de gevangenis. Uiteraard moet
de lezer deze nuchtere verslagen van de feiten zelf interpreteren. Door dit open einde
ontkomt de schrijver aan een beoordeling van de twee ‘afvallige’ missionarissen.
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Een historische roman
Stilte speelt zich af rond het midden van de 17e eeuw. De Europese lezer kent die
als de eeuw van mercantilisme, kolonialisme en rationalisme, waarbij commerciële,
politieke en religieuze tegenstellingen en belangen Portugal en Spanje plaatsen
tegenover Holland en Engeland. Maar al deze mogendheden interesseren zich voor
de zijdehandel met Japan. De Hollanders (Oostindische Compagnie) hebben de wind
in de zeilen, o.m. omdat zij ideologisch neutraal willen blijven en zich inderdaad
onthouden van proselitisme. Of de Portugezen hun handelsbelangen en vermeende
missioneringsopdracht van elkaar gescheiden houden, is de Japanners minder
duidelijk; in elk geval insinueren de Hollanders en de Engelsen dat Spaanse en
Portugese troepen de missionarissen op de voet volgen, wat in de eeuw der
godsdienstoorlogen niet ongeloofwaardig klinkt.
Japan kent interne moeilijkheden door de opstandigheid van lokale machthebbers
tegen het centrale gezag en door ontevredenheid van het volk omwille van het
hardvochtig optreden van plaatselijke heersers. Deze moeilijkheden worden
toegeschreven aan de subversieve invloed van de missionarissen: ook christenen zijn
betrokken in de revolte tegen het gezag. Men insinueert bij de keizers Jeyasu, Hidetada
en Iemitsu dat het christendom gehoorzaamheid predikt aan vreemde machthebbers
zoals paus en missionarissen, in plaats van aan het wereldlijk, inheems gezag.
Daartegenover meent de overwegend agnostische intelligentsia, die redeneert vanuit
een opkomend nationalistisch en anti-kolonialistisch standpunt, dat een nationale
godsdienst meer geschikt is voor de arme bevolking. Het edict van 1614 verbant de
missionarissen, laat kerken, residenties en ziekenhuizen slopen, stelt een jaarlijkse
controle in voor de bevolking, waarbij men symbolisch op de fumie (afbeelding van
Christus of de H. Maagd) moet trappen, stelt een hele familie verantwoordelijk voor
één christen, beloont verraders geldelijk. Liever dan een bloedige vervolging te
ontketenen, wil de keizer door geraffineerde folteringen de christenen, vooral de
missionarissen, tot afvalligheid brengen. De missionering wordt ondergronds
voortgezet.
Deze feiten - met bronvermelding in het voorwoord - vormen de achtergrond van
de roman. Maar het voorwoord zegt ook dat de auteur historische bronnen die hem
inspireerden, herschreef en anders dateerde en dat hij voortdurend afwijkt van de
geschiedkundige feiten. Uit andere werken en verklaringen van Shusaku Endo blijkt
verder dat hij de thematiek die hem in Stilte bezighoudt, als actueel ervaren heeft,
o.m. toen hij in Parijs studeerde. Daar werd hij nl. pijnlijk getroffen door de
onverzoenlijkheid van het Westerse denken in absolute categorieën en het meer
genuanceerde Ooster-
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se denken. Daarbij aansluitend twijfelt hij aan de zinvolheid van een traditionele
vorm van missionering, die hij als cultuurvervreemding ziet.
Men moet deze roman dus lezen als een 17e- en als een 20e-eeuwse. Laten wij
ons in de 17e-eeuwse lezing bezighouden met twee luiken van een diptiek: hoe zien
de Japanners hun land en de Westerse mogendheden? Hoe zien de Portugezen Japan?
De opvattingen van de Japanners kunnen bondig als volgt worden samengevat.
Een leidende groep intellectuelen en rijken worden zich bewust van hun culturele
en politieke eigenheid. Zij willen zelf beslissen over de buitenlandse betrekkingen
van hun land. Het volk willen zij in een ondergeschikte positie houden, o.m. door
het begunstigen van een inlandse, boeddhistische godsdienst. Zij zelf zijn voor het
merendeel agnostisch.
De Portugese missionaris Rodrigues is - zonder daarom hoogmoedig te zijn - stellig
overtuigd van de superioriteit van een christelijk land als Portugal en van het Westen
in het algemeen. In het 17e-eeuwse Portugal heerst welstand dank zij intensieve landen zeebouw en handelsbetrekkingen (kolonisatie) met de hele wereld. Ondanks de
absolute monarchie genieten adel, kerk en burgerij sociale standing en macht. Daarom
kijkt Rodrigues neer op het Japanse ‘middeleeuwse’ systeem van lijfeigenschap,
waar keizer en lokale heersers macht hebben over de samurai of krijgers en dezen
over de boeren. Behalve bij de handeldrijvende bevolking heerst in de steden armoede
en de boeren zijn weinig of niet vertrouwd met renderende landbouwmethodes.
Eigenlijk heeft Rodrigues weinig oog voor politiek-economische en zelfs sociale
problemen. Zijn taak ziet hij uitsluitend als missionering, geloofsoverdracht.
Maar ook over het religieuze denkt hij natuurlijk als een kind van zijn tijd. Evenals
Ferreira, Garrpe en alle Westerse missionarissen in het boek redeneert hij over God
vanuit een Ptolemeïsch wereldbeeld. Een horizontaal gelaagde werkelijkheid wordt
gesplitst in een bovennatuurlijke wereld, inderdaad gevestigd in een horizontaal
hoger te lokaliseren ‘hemel’, waar God de heerser is, én een natuurlijke wereld,
waarover de mens, bij goddelijke delegatie, toezicht heeft gekregen. Daaruit vloeit
voort dat ook over de goddelijke eigenschappen, als Almacht, Oneindige Goedheid
enz., deductief geredeneerd kan worden en een degelijke dogmatische vorming is
hierbij van zeer groot nut. Deze God heeft vanzelfsprekend plannen met de wereld.
Hij is het verklarend principe van al wat in de wereld gebeurt, zowel van stormen
en schipbreuken als van oorlogen en overlijdens. Langs één ‘kanaal’ openbaart Hij
zich aan de wereld, langs zijn Kerk. Binnen bepaalde, door het verstaand zelf
opgelegde grenzen, zijn de goddelijke plannen met het menselijk verstand te begrijpen
en te verklaren. Ook hier is een dogmatische vorming - die de jezuïet Rodrigues
vanzelfsprekend heeft meegekregen -
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een belangrijk bezit. Roeping komt van buitenuit, van God, en veronderstelt een
rationeel menselijk antwoord. Wie zich in dienst stelt van de Kerk, dus van God, kan
op diens bijzondere bescherming rekenen. Deze is met de vinger aan te wijzen: God
wendt van Rodrigues en Garrpe de stormen af, laat hun schip in de goede richting
stevenen. Een eventueel martelaarschap is glorierijk en zinvol; in de heiligenlevens
leiden de hemelse heirscharen de martelaren zingend tot voor Gods troon.
Uit dit aan tijd en cultuur gebonden, maar niettemin verabsoluteerde godsbegrip
vloeit ook de opdracht voort om aan de Japanners de God van de Kerk van Rome te
gaan prediken. De missioneringstaak wordt door Rodrigues beschreven in termen
van een Heilige Zending, ja zelfs een Heilige Oorlog tegen de ‘ongelovigen’. De
hele missionering bekijkt Rodrigues paternalistisch. Van de vroegere missionarissen
heet het, dat de christenen hen overal hartelijk ontvingen ‘en hen beminden’ (p. 102).
Hij ziet zowel Franciscus Xaverius als Ferreira met het kruis in de hand op de verre,
wilde kusten landen. Ferreira ‘zal wel, net als vroeger bij ons, zijn studenten, zijn
hand op de schouders van zijn arme Japanse kristenen gelegd hebben’ (p. 70).
Nergens wordt een affectieve verhouding van Rodrigues tot God en tot zijn roeping
uitgedrukt. Het lijkt een louter rationele zaak. Pas later, wanneer hij aan het twijfelen
gaat, ontstaat er een negatieve gevoelsverhouding: opstandigheid en haat.
Wanneer hij door de gebeurtenissen gedwongen wordt zijn standpunt te herzien,
stijgt in die verschuiving van interpretatie het verhaal duidelijk boven de 17e eeuw
uit en wordt een problematiek gesteld die ook van onze tijd is. Daarom wil ik thans
trachten om, uitgaande van de gegevens van de roman, met name de evolutie van
Rodrigues, de problemen die de schrijver bezighielden, in hun meest fundamentele
vorm te stellen.

Moderne lezing van de roman
Langs de relativering van de westerse godsidee wil Shusaku Endo ook andere
Westerse ideeën over het Oosten relativeren en van hun simplificerende rubricering
superieur-inferieur ontdoen. Het lijkt mij ook dat, meer fundamenteel nog, met moeite
verholen twijfels omtrent God hem brengen tot een interpretatie van de Christusfiguur,
van het geloven en van de verlossing, waarin vele hedendaagse lezers zich herkennen.
1. De Godsidee. In de herziening van Rodrigues' netjes geordend Gods- en
wereldbeeld meen ik drie stadia te kunnen onderscheiden.
In een eerste stadium beschermt God de zeevarende missionarissen, zij het
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niet altijd. Hij schenkt hun gezondheid, zij het niet altijd. Langs het lijden van anderen
ontdekt Rodrigues vrij vlug dat Gods plannen ook voor ‘ingewijden’ niet steeds
doorzichtig zijn. Dit verklaart hij, zijn scholing indachtig, uit de begrenzing van het
menselijk verstand. In het begin van het boek (pp. 35 en 41) treffen wij dan ook twee
analoog geconstrueerde verklaringen aan, bestaande uit een ongenuanceerde,
dogmatische bevestiging en gevolgd door een voorzichtige correctie met ‘wellicht’,
‘misschien’:
‘We bidden iedere dag opdat zijn ziekte zo vlug mogelijk moge genezen, maar
zijn toestand verandert weinig. Nochtans schenkt God de mensen een beter lot dan
wij met ons verstand kunnen begrijpen. Ons vertrek nadert. Slechts twee weken nog.
Wellicht zal de Heer in zijn almacht alles in orde brengen’.
‘Ik voel er niets voor nog te schrijven over Santa Marta. Tenslotte heeft God onze
beklagenswaardige vriend de vreugde van de genezing niet geschonken. En toch is
al wat God doet goed. Misschien bereidt God in het verborgene wel een zending voor
die hij eens zal vervullen’.
Maar het leed van 20 jaar kerkvervolging kan niet op dezelfde haast luchthartige
wijze rationeel worden afgewimpeld. Rodrigues bekent dat verstandelijke verklaringen
ontoereikend zijn: ‘Waarom heeft God zo'n lijden aan de kristenen opgelegd? Soms
begrijp ik het niet meer’ (p. 56).
In een tweede stadium worden Rodrigues' eigen christenen voor ondervraging en
foltering voorgeleid. De existentieel geladen vraag van een onder hen klinkt als een
kreet die om antwoord dwingt: ‘Waarom laat God deze folteringen toe? Padre, wij
hebben geen kwaad gedaan’ (p. 85). D.w.z. dat de verklaring van het lijden als straf
voor de zonde - nog zo'n rationalisering - niet opgaat. Evenmin de belofte dat wij in
de hemel wel zullen begrijpen. Rodriguez zegt wel: ‘Ik geloof niet dat God ons die
beproeving zomaar zonder doel oplegt. Omdat immers alles wat de Heer doet, goed
is, zal er na deze vervolging een dag komen waarop we helder zullen inzien waarom
ze ons werden opgelegd’ p. 85). Maar zulke abstracte argumenten bieden geen
wezenlijk antwoord. Dus negeert hij halsstarrig het probleem: ‘Ik mag er niet aan
denken’ (p. 86). Dat houdt hij niet lang vol. Twee van zijn christenen worden aan
palen gebonden in zee en sterven langzaam de verdrinkingsdood. Rodrigues ziet ze
sterven als kreunende dieren. Weg smelt zijn heroïsch beeld van het martelaarschap:
‘Maar de marteldood van deze Japanse kristenen (...) was niet zo'n glorieus
iets. Het was een miserabele, een heel harde marteldood. Aa, de regen valt
onophoudelijk neer op de zee. En de zee, die hen vermoordde, blijft alleen
maar onheilspellend zwijgen’ (p. 93).
Vermits nu in Stilte voortdurend God en de zwijgende zee (of de lege hemel)
identificerend samen vernoemd worden, impliceert dit een klacht, die weldra een
beschuldiging wordt: God is niet oneindig goed, hij heeft gewoon geen interesse
voor de mens en biedt geen antwoord op levensvragen. De klassieke redeneringen
doen het niet meer. Resoluut stelt Rodrigues
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tegenover elkaar een ‘gij’ en een ‘ik’. ‘Gij’ zijn de welwetende, westerse ordebroeders
aan wie hij schrijft en die nog geloven in geprefabriceerde logische argumenten.
‘Gij’ is tevens de Rodrigues van vroeger. Het ‘ik’ is verscheurd tussen zinloos ‘weten’
en reële gevoelens van berouw en schuld: deze christenen stierven omdat zij in hem
geloofden:
‘Niets verandert. Maar gij zult wel zeggen dat hun dood zeker niet zonder betekenis
is. Dat dit tenslotte de rots was, die de grondvesten van de kerk wordt. En dat de
Heer ons geen beproevingen laat ondergaan die we niet te boven kunnen komen. Dat
Mokichi en Ichizo nu, dichtbij de Heer, hetzelfde volmaakte geluk hebben bereikt
als de vele Japanse martelaren, die hen zijn voorgegaan. Ook ik weet dit alles heel
goed. Maar waarom leeft er nu in mijn hart een droevig berouw?’ (p. 94).
Verder doordenken op dit probleem schept er een nieuw: als God niet bestaat...
Logische conclusie van Rodrigues, die, met zijn background, alleen kan kiezen tussen
fideïsme en atheïsme. Stel dat God niet bestaat... Natuurlijk, het is maar een
veronderstelling... ‘Diep in mijn binnenste echter murmelde een andere stem. (Stel
dat God nu eens echt niet bestaat...)’ (p. 106). Zijn gemoed kan deze ‘vreesaanjagende
inbeelding’ niet verwerken, omdat zij zowel de absurditeit van het leven als van zijn
leven impliceert. Maar God en de zee blijven zwijgen...
In een derde stadium wordt Rodrigues zelf gevangen genomen en gefolterd.
Wanneer zijn gebed onbeantwoord blijft, spot hij met de holle frasen van het gebed.
Zijn denken is omgeslagen in angstig vragen, uitroepen, verwijten; zijn bidden is
God uitdagen: ‘Gij zult niet eeuwig kunnen blijven zwijgen’ (p. 160) - ‘Bewijs nu
dat Gij Rechtvaardigheid, Goedheid en Liefde zijt!’ (p. 257).
Wanneer er dus eindelijk een affectieve betrokkenheid van Rodrigues op God
ontstaat, is het er een van angst en revolte. Men kan de afloop voorzien: zijn
Godsbeeld wordt volledig uitgehold. ‘Een grote schaduw trok over zijn ziel’ (p. 257).
Wanneer Rodrigues de symbolische stap zet en ‘afvallig’ wordt, is dat ten dele een
bevrijdende daad, die een proces beëindigt dat zich allang aan het voltrekken was.
Nu meent hij te begrijpen dat de woorden van Christus op het kruis - ‘Mijn God,
mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ - voortkwamen uit dezelfde vertwijfeling
omtrent het zwijgen van God. Er gaat zich nu, in versneld tempo, een toenadering
tot Christus voltrekken: de Heer van het lijden in plaats van de God van het dogma.
Alhoewel de auteur aan het einde laat doorschemeren dat God dan toch niet was
blijven zwijgen, is dat noch voor Rodrigues, die de band Christus - God nergens legt,
noch voor de lezer duidelijk. Rodrigues gaat van een rationeel, dogmatisch
gefundeerde Godsverhouding, waaruit hij ethische normen afleidt, over tot een
affectieve relatie met een ideaal mens, Christus, die hem tot daden dwingt. Van
orthodoxie tot orthopraxie dus.
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Van waarheden tot waarden. Langs de voortdurende dynamiek van zelfverloochening
en naastenliefde komt hij, aan het einde van zijn leven, tot een reële identificatie met
Christus. Maar het ontmoetingspunt tussen God en Christus wordt niet aangegeven.
Ik kan mij dan ook niet ontdoen van de indruk dat Shusaku Endo zelf schrijft
vanuit nauwelijks verholen twijfels aan het bestaan van God en een ‘uitweg’ langs
Christus zoekt. Uit discussies in de roman blijkt ook dat hij alle opvattingen over
God relativeren wil en de fundamentele overeenkomsten tussen uiteenlopende
ethisch-religieuze opvattingen wil aantonen. Welk verschil is er, vraagt een Japanse
tolk, tussen de christelijke verlossingsidee en de ‘barmhartigheid van Boeddha, op
wie alle levende wezens in hun zwakheid zonder uitkomst steunen?’ (p. 284) en die,
volgens de Japanner, ‘verlossing’ is? Daarbij sluit de vraag aan naar de zin van de
missionering of de introductie van de christelijke God in Japan. De Japanners hebben
van meet af aan de term Deus verward met Dainichi (hun term voor zon) en het
christendom als een animistische, pantheïstische godsdienst geïnterpreteerd. Ferreira
discussieert erover met Rodrigues:
‘De Japanners zijn niet in staat zich een god, volledig buiten de mens, in
te denken. Zij kunnen geen idee krijgen van een bestaan dat boven het
menselijk bestaan uitgaat’.
‘Maar het kristendom en de Kerk zijn een waarheid, die geldt voor alle
landen en alle streken. Indien dat niet zo was, wat voor betekenis zou ons
missiewerk dan gehad hebben?’
‘De Japanners stellen zich een man voor die mooier en groter is dan welke
mens ook en noemen hem God. Iets goddelijks in persoon dat niettemin
hetzelfde bestaan heeft als de mens, noemen ze God. Maar het is niet de
God van de Kerk’, (p. 231).
Het ogenschijnlijk succes van het christendom in Japan, dat slechts de arme boeren
en vissers, maar niet de intellectuelen betrof, zou gemakkelijk te verklaren zijn als
een aliënatieproces: in de hemel zouden zij verlost worden uit hun materiële ellende.
De idee achter de hele discussie is deze: elke Godsopvatting hoort thuis in een
wereldbeeld en een cultuur. Elk spreken over God gebeurt in een taal die een cultuur
reflecteert en er in grote mate door wordt gedetermineerd. Elk Godsbeeld is dan ook
terzelfdertijd eenzijdig én onvervreemdbaar verbonden met een specifieke cultuur.
2. De Christusfiguur. Vanaf het begin wordt Rodrigues aangetrokken door Christus.
Het gelaat van Christus is een leitmotiv door het hele boek heen. Het wordt steeds
anders gezien. Het geeft Rodrigues moed of kritiseert hem; hij identificeert zich
ermee of keert er zich van af. Het fungeert a.h.w. als zijn geweten. Nu weer valt het
samen met Ferreira's gelaat of met dat van de arme, gefolterde christenen. Dan weer
denkt hij eraan zoals een man aan zijn geliefde (p. 40). Het is een referentiepunt voor
Rodrigues én voor
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de lezer, een spiegel waarin de laatste de evolutie van de hoofdpersoon kan aflezen.
(Het beeld hangt overigens samen met de uitgesproken visuele aanleg van de auteur,
die nieuwe personages meestal inleidt met een focusing van hun gelaat, vooral hun
ogen).
In de evolutie van dit symbool zijn weer drie fasen te onderscheiden, die
chronologisch niet samenvallen met die in de Godsverhouding, maar er toch mee
correleren.
Aanvankelijk wordt op esthetiserende wijze een geïdealiseerd Christusgelaat
beschreven zoals hij dat uit kunstwerken kent. ‘Mooi’, ‘mooi ook nog in het lijden’;
daarnaast ‘zacht’, ‘vol koninklijke majesteit’, ‘moedgevend’, ‘mannelijk’ en
‘aantrekkelijk’. Wat zijn verhouding tot deze Christus betreft, het is voor hem een
ideaal waar hij naartoe groeit. Er bestaat een affectieve band.
Wanneer Rodrigues zijn ‘kruisweg’ begint, maakt hij, al te gemakkelijk wellicht,
de vergelijking tussen zijn lijden en dat van Christus: ook hij is door een Judas
verraden, op zijn hoofd staat een losprijs van 300 zilverlingen, hij wordt aan de
politieke machthebbers uitgeleverd, enz.. Die uiterlijke overeenkomsten maken hem
trots. Maar hij heeft weinig inzicht in de psychologie van de lijdende Christus en
van het lijden in het algemeen, noch in de verlossende betekenis van Christus' en
eventueel zijn eigen lijden voor de anderen. Dit verandert wanneer hij zelf Christus'
verlatenheid en de doodsangst gaat doorleven. Wanneer hij bovendien de verlossende
betekenis gaat begrijpen van een zich volledig wegcijferen voor de anderen, van een
totale zelfvernietiging, wordt hij een échte Christusfiguur.
Het begin van deze mutatie wordt uitgedrukt in een nieuw Christusgelaat. De
achtervolgde Rodrigues buigt zich over een plas:
‘Na de middag klaarde de lucht toch een beetje op. In de plassen, die op
de grond waren overgebleven, weerspiegelde de hemel zijn blauwe kleur
en witte wolkjes. Om mijn hoofd, drijfnat van het zweet, te verfrissen,
hurkte ik neer en roerde met mijn hand in die witte wolken. Ze verdwenen
en in hun plaats verscheen het gelaat van een man: een uitgeput, hol gelaat
van die andere Man? Het gelaat van de gekruisigde was eeuwenlang steeds
opnieuw door vele schilders uitgebeeld en zij hadden in dat gelaat al de
gebeden en dromen van de mens in een steeds mooiere en steeds zuiverder
uitdrukking weergegeven. En toch was zijn waar gelaat waarschijnlijk nóg
edeler. Maar het gezicht dat nu door het regenwater in de plassen
weerspiegeld werd, was vuil van het slijk en ontsierd door een stoppelbaard,
echt het gelaat van 'n opgejaagde man’ (p. 104).
Rodrigues' eerste reactie is een schaterlach, omdat hij die lelijke, potsierlijke Christus
niet erkennen wil. Maar de twee gezichten worden herhaaldelijk met elkaar in contrast
gebracht, en het afzichtelijke gelaat van de gekruisigde verdrijft de esthetische Christus
van de kunst. Hij bidt ‘uit ganser hart
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dat in werkelijkheid zijn gezicht dat Gezicht zeer dicht mocht benaderen’ (p. 244).
Het derde gelaat is dat van de Christus op de fumie. Om zijn ‘afvalligheid’ te
bevestigen, moet Rodrigues op de fumie trappen. Zo verlost hij zijn christenen uit
hun folteringen. Hij weet dat hem nu een leven van vernedering en zelfvernietiging
wacht. Heeft hij in deze verlossende daad nu eindelijk het recht om zich te
identificeren met Christus? Blijkbaar wordt van hem nog meer verwacht. Op de fumie
staat het afzichtelijke gelaat van de lijdende Christus afgebeeld en de sporen van
vele verradersvoeten. Rodrigues moet trappen op de enige met wie hij een affectieve
relatie heeft. Hij hoort Christus' stem: ‘Doe wat ge moet doen’; hetzelfde zei Jezus
aan Judas. Rodrigues trapt, en ‘een haan kraaide in de verte’ (p. 263).
Er bestaat blijkbaar nog een diepere zelfverloochening dan de verzaking aan zijn
verleden, dan het verbreken van de grote affectieve band. Dag aan dag zal Rodrigues
voortaan de woorden horen van de Christus van de fumie: ‘het is goed te trappen.
Om door u allen vertrapt te worden, ben ik op deze wereld gekomen, en om in uw
aller pijn te delen, heb ik mijn kruis gedragen’ (p. 263).
Uit de nuchtere registers van de Oostindische Compagnie kan de lezer zelf indirect
opmaken tot welke graad van onthechting, zelfvernietiging en vergevingsgezinde
naastenliefde Rodrigues komt, alsook of en waarom hij en Ferreira uiteindelijk
Christusfiguren zijn geworden.

Besluit
Het is niet moeilijk om in deze historische roman een hedendaagse probleemstelling
te ontdekken.
Hierboven heb ik gewezen op de marxistische, maar zo gepopulariseerde
aliënatietheorie, die in deze roman niet meer dan een terloopse vermelding verdient.
Zij wordt inderdaad slechts gebezigd als een verklaring voor de gemakkelijke
verspreiding van een (pseudo-)christendom onder een arme bevolking. Zij fungeert
evenwel niet als kritiek op de religiositeit zelf. Het basisthema van Stilte is het contrast
tussen twee religieuze houdingen. Enerzijds is er een, in de ogen van Shusaku Endo
zinledig, rationeel en supranaturalistisch denken over God, dat uitmondt in orthodoxie.
Deze steunt in werkelijkheid op een cultuur- en taalgebonden godsidee, die geen
verklaring geeft voor levensvragen. Anderzijds kan een reële bezorgdheid voor de
mens een betekenisvolle orthopraxie inspireren. Zij ligt aan de basis van een aantal
fundamentele inspiraties die voor het hele mensdom geldende waarden incarneren,
en wel de correlatief met elkaar verbonden naastenliefde en onthechting. Dat is de
betekenis van de Christus-tegenover-
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God-thematiek van de roman. ‘Tegenover’, want de auteur schijnt te schrijven vanuit
een voor hem onopgeloste Godsproblematiek.
Het thema van de zwijgende God is een van de centrale thema's in de moderne
literatuur en theologie. Men kan wellicht in deze roman invloed van John A.T.
Robinson's Honest to God ontdekken. Of men kan punten van overeenkomst misschien ook van inspiratie - zoeken in Bonhoeffers religieloze godsdienst en zijn
identificatie met Christus als mens-voor-de-anderen. Dit alleen al bevestigt de
actualiteit van het in Stilte gestelde probleem.
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Hoe goed kan een moordenaar zijn?
Het fenomeen Geeraerts
Leo Geerts
Na een vrij onopgemerkte beginperiode werd Jef Geeraerts, oud-koloniaal,
oud-paratrooper, een twistappel in het rijk van de Nederlandse literaire critici. Voor
de (in Vlaanderen katholieke) fatsoenrakkers werd Gangreen 1 een pornografisch
boek, de bekroning ervan met de Staatsprijs voor Verhalend Proza een uitdaging van
de katholieke gemeenschap door de katholieke minister Van Mechelen. Voor meer
linkse, in dit geval ook iets bezadigder mensen werd hij een vervelend fascistoïed
geval: de verheerlijking van kracht, avontuur, geweld en het militaire verleden van
de auteur in Zaïre verklaarden hem taboe. Hoezeer men ook zijn vrijmoedigheid in
seksuele aangelegenheden wou toejuichen, zowel het protserige in die seksuele
voorstelling als de reactionaire politieke implicaties in het verhaal lieten dit niet toe.
In Gangreen 1 stond: ‘De periode van 22 april 1959 tot 16 maart 1960 sla ik over.
Later mischien zal ik er over schrijven, of misschien niet’. Dit wordt - als inleiding
in Gangreen 2 gebruikt. Na dit boek1 gaat het dus niet meer op, je kritisch oordeel
nog op te schorten.

Multatuli of Mark Twain
Aangezien Geeraerts de koloniale politiek van België veroordeelt, omdat het een
politiek van bekrompen kruideniers zou zijn geweest, geldt hij - van in zijn eerste
werk - als een antikoloniale auteur en kan men hem dus zonder al te veel schaamte
met Multatuli vergelijken. Marnix Gijsen deed dit naar aanleiding van Gangreen 1.
Een van mijn studenten wees mij op de overeenkomsten tussen een vroeger werk
van Geeraerts, Ik ben maar een neger, en Max Havelaar, wat de standpunten betreft
van waaruit gesproken wordt. Alleen het standpunt ‘Ik, Multatuli, neem de pen op’
ontbrak bij Geeraerts.
In Gangreen 2 struikel ik dan ook over een passage die begint met: ‘Het was een
prachtige ochtend met koele bries toen we op de plaats aankwa-

1

J. Geeraerts, Gangreen 2. De goede moordenaar, (Marnixpocket), Paris/Manteau, 1972.
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men, een verlaten Lulua-dorp met een groot passagehuis van de Staat in oude stijl
zoals ik het graag had’. Verder heet het: ‘de opperhoofden stonden op een rij voor
de stoelen op het plein van het passagehuis’ (207). Wie hierbij aan de aankomst van
Havelaar in de hoofdplaats van zijn gebied denkt, wie weet in welke setting de
toespraak tot de Hoofden van Lebak geplaatst is, die schrikt niet meer als hij verderop
verneemt: ‘ik liep langs de rij, salueerde militair en drukte hen allen stevig de hand,
vroeg hoe ze zich voelden en maakte enkele grappen’ (208). Goed zo, jongen, denk
je dan sarcastisch: jij hebt je literatuur goed geleerd. En als nog wat verder de volgende
stijl opduikt, weet je het zeker: ‘ik zei hun ook dat ik gekomen was om hen te helpen
de jakhalzen uit hun voorvaderlijk gebied te verdrijven, maar dat ik dat alleen zou
kunnen met hún volledige medewerking, eerst en vooral moesten ze onmiddellijk
terug naar de oude dorpen langs de grote wegen, waar de geesten van de voorouders
verbleven en de goede krachten hen zouden helpen’ (208). Hier wordt een stukje
literaire verfraaiing opgevoerd, dat niets te maken heeft met het fenomeen ‘Multatuli’,
alles met het fenomeen ‘ongevaarlijke advertisement for myself’.
Een kleine glimp van overeenkomst vormt - naast de stijlimitatie - de zeer zwakke
gelijkenis tussen de blufferige zelfverheerlijking van Geeraerts en de af en toe pedante
gelijkhebberij van E.D. Dekker. Wat bij deze laatste een begeleidend motief is - de
voorstelling van Havelaar als een ‘held’ - is bij Geeraerts het hoofdthema; wat het
thema van de Max Havelaar is - de aanklacht tegen de uitbuiting van een
gekoloniseerd volk op een moment dat dit nog gevaarlijk en actueel was - dat wordt
bij Geeraerts een mythische achtergrond. Waar in Max Havelaar de analyse van de
situatie vooropgesteld wordt, daar krijg je hier slechts enkele documenten over
oorlogswreedheden door Nazi's, Belgen, Amerikanen: ze illustreren niet een politieke
analyse, maar een mythologiserende mensvisie. Zo kan je de hele Havelaar tegen
Geeraerts uitspelen.
En bijvoorbeeld ook het pamflet van Mark Twain: Koning Leopold's Alleenspraak
(Pegasus, Amsterdam, 1961). Dit pamflet, dat Twain schreef in opdracht van het
‘Comité voor hervormingen in Congo’ (1907), bevat enkele foto's die in wreedheid
niet voor Geeraerts onderdoen: kinderen en vrouwen met afgehakte handen en voeten
(een toen ‘gewone’ strafmaatregel), verhalen over afgehakte geslachtsdelen. Twain
maakt daar echter geen mythische horror-story van, zoals we die kennen uit de kranten
in 1959-1960 en uit het werk van Geeraerts. Zakelijk wordt vastgesteld dat dit geen
inheemse gewoonte was, maar een gebruik van de blanken; de zwarte soldaten die
van een raid terugkeerden, moesten mannengeslachten meebrengen om te bewijzen
dat ze niet alleen vrouwen en kinderen hadden gedood. De verminkingen aan blanken
bedreven in Geeraerts' militaire tijd lijken
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sterk op een ‘oog om oog’-reactie; wie enig idee heeft van wat er in zwarte
geschiedenisboeken staat, weet dit al wel langer. Op een eendere manier verneem je
uit Twains geschrift en de begeleidende commentaar, hoe de beruchte
stammentegenstellingen door de kolonialisten zijn aangewakkerd waar ze bestonden
en opgewekt waar ze niet aanwezig waren. Ook dat thema wordt bij Geeraerts een
onderdeel van zijn mythe over dood en liefde, broederschap en wreedheid. De
gruwelijke moord op een Chinese guerillero door Geeraerts en zijn manschappen
krijgt dan ook geen enkele politieke implicatie, wel een mythische: die van het
bloeddorstige, letterlijk: bloeddrinkende wezen ‘mens’, een wezen dat broederschap
met de bevriende medemens sluit door het bloed van de vijandelijke medemens te
drinken.
Wat de politieke context van die moord betreft: Geeraerts, die de visie heeft van
een gefrustreerde militaire ‘held’, geeft hier een merkwaardig staaltje van goedkope,
demagogische pseudo-antropologie weg: ‘De Chinees bewoog zich plomp en hij had
hevig vuur in zijn blik, hij was onelegant gekleed als altijd in staten waar een Clan
van misdadigers het volk misleidt met woeste slogans’ (307). Zo zie je maar weer
waarom bijvoorbeeld de Fransen geen Hitler hebben voortgebracht: altijd te ‘elegant’
gekleed geweest... Het ergste is wel, dat de zogeheten ‘vrijgevochten’ Geeraerts zich
niet heeft kunnen weerhouden zijn haat tegen die ‘Clan van misdadigers’ (die van
clan-hoofd Mao allicht) uit te spuwen; hij spuwt dan wel op mensen die zich, ten
eerste, niet aan de uitroeiing van miljoenen hebben schuldig gemaakt en die, ten
tweede, een inspanning hebben geleverd om de in zichzelf verwarde Kongolese
rebellen een helpende hand te bieden tegen het België van de ‘reddende paratroopers’.
Hoe rijmt Geeraerts zijn eigen vaststelling dat de grote ‘reddingsoperatie’ in Stan
1964 tot een orgie van moord op zwarten uitgroeide, met de mooie rol die hij zichzelf
als ‘negerbeschermer’ toekent? Kan hij, op basis van een zakelijke, politieke analyse,
nu nog enige illusie hebben over de rol die de Belgen in 1959-1960 in Zaïre hebben
gespeeld?

De ‘held’: seks, geweld en roes
Er is in Gangreen 2 een belangrijke passage die ons zowat de sleutel levert voor de
ontraadseling van de geheimzinnige aantrekkingskracht die Geeraerts op zijn lezers
uitoefent. We citeren ze hier zo volledig mogelijk.
‘de mens is ziek geworden door het besef dat hij alleen zeker kan zijn van
de dood, hij is buiten zijn wil geboren en zal tegen zijn wil sterven, dit
besef van zijn grenzeloze hulpeloosheid, zijn grenzeloos isolement, heeft
tot gevolg dat zijn bestaan tot een benauwde gevangenis wordt, als hij niet
enigszins uit deze gevangenis kan ontsnappen, zou hij waanzinnig worden,
hij moet op de een of andere manier zijn verloren eenheid met de natuur
trachten te compenseren en
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in de geschiedenis zien we dat culturen mensenoffers brengen, militaire
veroveringen ondernemen en volkeren uitmoorden, geld verkwisten, geld
vergaren, zich overleveren aan allerlei uitspattingen, alcoholisme, sex,
verslaving, ascetische zelfverzaking, bezeten arbeid, artistieke creativiteit,
liefde tot God enzovoort, maar het machtigste middel om zich opnieuw
ver-enigd te voelen, blijkt tot nu toe de liefde, de echte, de zich totaal
gevende liefde schenkt aan de mens het stukje paradijs terug dat hij verloren
heeft, liefde is het machtigste streven, de meest fundamentele hartstocht
van de mens, en als deze poging tot één-wording door liefde totaal mislukt,
leidt dit tot waanzin, tot zelf-vernietiging of tot vernietiging der anderen
(..) in de liefde willen wij ook zoveel mogelijk doordringen tot het wezen
van de andere, tot het geheim van de menselijke ziel, terzelfdertijd blijven
we vol respect voor de andere, en trachten we zijn geheim niet te ontstelen
zoals de sadist, die zijn slachtoffer foltert in een ziekelijk verlangen naar
volledige macht over een ander mens, de macht waardoor hij vervormd
wordt tot bezit, tot voorwerp, waarin hij schreeuwend van pijn zijn geheim
prijsgeeft alvorens vernietigd te worden’ (272).
Deze thematiek van liefde en agressie is op het ogenblik zeer actueel, meer bepaald
in de discussie tussen enerzijds marxisten en communisten en anderzijds de ethologen
die in het voetspoor van Konrad Lorenz (Over agressie bij dier en mens) lopen. Het
is fout, zeggen de marxisten, de oorlog gelijk te schakelen met privé-agressiviteit,
want de oorlog is slechts mogelijk, ja slechts denkbaar door kapitalisme en
onderdrukking. Nee, zeggen de ethologen, zelfs de ongehoorde accumulatie van
rijkdommen in de U.S.A. en de technologische mogelijkheden tot nooit vertoonde
onderdrukking volstaan niet op zichzelf om oorlogen te verklaren: ze worden slechts
aangewend door een wezen dat ook zonder die mogelijkheden al agressief was. In
tegenstelling tot én marxisten én ethologen ontkent Geeraerts naïefweg het
onderscheid tussen oorlog en agressie: ‘volkeren’ en ‘culturen’ brengen mensenoffers,
zegt hij. Dit zou ons kunnen doen denken dat hij het heeft over de dominerende
invloeden in een bepaalde cultuur, zeker als we zijn haat tegen het Belgische
katholicisme bekijken; hij stelt de vergiftiging door het Belgische katholicisme voor
als de hoofdoorzaak van de onmacht-tot-liefde die hij zijn eerste wettelijke vrouw
toeschrijft. Maar nee, als we de tekst in zijn geheel nemen, dan blijkt dat die ‘volkeren’
en ‘culturen’ niet een structuur zijn (die individuen misvormt), maar vage entiteiten
die totaal gelijkgesteld worden met het individu. Nu weet iedereen dat niet elke Belg
de slachting in Stanleyville 1964 of de moord op de Chinees die Geeraerts beschrijft,
heeft gewild; slechts een zeer beperkt aantal Belgen wilden oorlog en verplichtten
een reeks onwetende, maar wel voor agressiviteit goed geschikte militairen tot het
uitvoeren van de oorlog. Niet luitenant Calley of kapitein Medina hebben de oorlog
tegen Vietnam gewild (al vonden ze de moordpartij in My Lai mischien wel een
kolfje naar hun hand). Naast de Medina's en de Calley's stonden alleszins ook mensen
die dit niet meer
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aanvaardbaar vonden, zoals er naast Geeraerts ook negers en witten stonden die met
tegenzin de Chinees zouden executeren en alleszins niet zouden opgaan in de
privé-waanzin van het bloed.
Het is opmerkelijk, hoe in Gangreen 2 niets Geeraerts verbindt met zijn
manschappen, tenzij de wederzijdse achting voor ‘dapperheid’ en ‘gevechtssluwheid’
en de mythische bloedbroederschap (iets wat - in nuchtere termen - meer op chantage
lijkt dan op het zogeheten ‘oerervaren’ dat Geeraerts ervan maakt). Alleszins is er
geen gemeenschappelijk streefdoel dat blanke officier en zwarte soldaat verbindt;
mede daarom moet de tegenpartij als laf-liederlijk voorgesteld worden, terwijl de
eigen liederlijkheid als ‘heldhaftig’ wordt aangeboden.

De roes als zelfbevrijding, als re-ligie
Duidelijk met opzet spelt Geeraerts in het lange citaat hierboven ‘ver-enigd’ (en niet
‘verenigd’); hij alludeert op de etymologische betekenis van ‘religie’: re-ligare =
verbinden. Deze thematiek is actueel, nu vele jongeren de barricaden verlaten hebben
en ofwel tot Baader-Meinhof-geweld zijn overgegaan ofwel tot
‘bewustzijnsverruiming’ door drugs, Jezuscultus of undergroundcultuur. De
eenzaamheid zoekt naar een ‘religie’, naar een geborgenheid in een betrouwbare
wereld. Vandaar dat, naast het thema van het sadistisch geweld tegen de zwarte
‘verrader’ (volgens mij eerder een neger die niet slaafs genoeg is om onder een witte
luitenant tegen zijn eigen volk te vechten) en de Chinese guerillero, ook de mystieke
roes aan bod komt.
‘we dansten de Kpâânzu, de dans van het volk waarvan het bloed in onze
aderen was, ik hoorde zelfs de tamtam niet meer, het was een zware
hartslag diep uit de aarde, opeens hoorde ik alle geluiden van de aarde, ik
rook alle geuren, ik zag de miljarden stralingen van het zonnespectrum,
ik voelde duidelijk de Levensstroom die niemand anders voelen kon, ik
werd het Absolute Middelpunt, ik trad uit mezelf en werd één met het
Grote Bewustzijn, ik zou nooit meer ongelukkig zijn, nooit meer pijn
voelen, want de Tijd stond stil, mijn cellen takelden niet meer af en ik
werd eeuwig, ik zweefde in de kosmos, niets zou mij ooit nog kunnen
vernietigen, ik was God en alles was mij toegelaten, ik mocht nu ongestraft
anderen folteren en vernietigen’ (318).
Het bijgeluid van deze ‘éénwording met het heelal’ bevat een sadistisch element, dat
voortspruit uit de bedreiging waaronder de mens leeft. Het gebrek aan geborgenheid
(‘nooit meer ongelukkig’, ‘nooit meer pijn’, ‘niet meer aftakelen’) wordt in de roes
overwonnen, maar leidt in de uitdijing van het zelfgevoel tot zijn tegendeel, het
sadisme (‘alles was mij toegelaten’, ‘ongestraft anderen folteren’).
Dezelfde sfeer beheerst de seksuele roes:
‘een stroom vreugde, eenzaamheid, geluk, alles, vloog door mijn bloed,
grom-
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mend, bijtend, kussend, likkend, uitzinnig, snel als dieren in de paartijd
dekte ik haar, ik kon mijn zaad niet tegenhouden en ze riep erom en toen
het spoot en bleef spuiten, voelde ik de rand van haar baarmoeder gretige
zuigbewegingen maken, ik werd Schepper, ik zou Nooit Meer Sterven,
we schreeuwden onze namen tegen elkaar, opgeheven naar het toppunt
van de Ovulatie in Scorpio-Pisces’ (267).
De liefde leidt in dit boek alleen hier tot deze hoogte, en dat komt doordat ‘paren’
hier ‘dekken’ is, ‘bevruchten’. Wat niemand ooit kan weten, wat bijvoorbeeld Hendrik
VIII zo humeurig maakte, dat weet astroloog Geeraerts wel: hij weet dat hij ook
daadwerkelijk bevrucht. Er ligt iets van een verkrachting in de formules waarmee
het orgasme hier wordt opgeroepen (‘dieren in de paartijd’, ‘dekken’, ‘zaad’,
‘ovulatie’), ‘verkrachting’ in deze zin, dat een triomfgevoel ontstaat omwille van de
macht die de man heeft om een vrouwenlichaam te bevruchten. De verkrachting van
Oidipoes, de terugkeer naar de moederschoot. Immers, ‘Nooit Meer Sterven’ is een
duidelijke repliek op het ‘Nooit Meer Slapen’ van W.F. Hermans: diens held, in
totale eenzaamheid in een bar, noords landschap, ziet zijn dode vriend en denkt: ‘Dit
is nooit meer slapen’. De angst voor de dood wordt bij Geeraerts overwonnen door
het machtsgevoel, ‘nooit meer sterven’, doordat men in een meer dan willig
vrouwenlijf een kind verwekt.
Hoe dicht dit orgasme bij het geweld van een verkrachting ligt, wordt nog
geïllustreerd door deze passage: ‘My had nog altijd mijn japkiller die ik haar als
talisman had gegeven, eenmaal had ze me gezegd dat ze, toen ik bij de Baluba
verbleef, de dolk gewoon tegen haar poesje legde, zich concentreerde en
verschrikkelijk klaar kwam, geil als een kater beweerde ik dat zoiets niet mogelijk
was’ (266). Het beeld van de fallus als dolk kan moeilijk anders dan als een Oidipale
verwijzing worden gezien.

De moordenaar, een moederskindje?
‘Oidipoes’ staat hier niet in letterlijke zin, uiteraard; al wijst de opdracht van het
boek - ‘Voor Frans Geeraerts, mijn vader, en Anna van der Heiden, mijn moeder’ ook op het feit dat Geeraerts aan zijn ouders dacht, terwijl hij schreef. Nee, ‘Oidipoes’
staat hier - zoals reeds gezegd - voor de mens die los is geraakt van de natuur, die
zich bewust is van zijn eenzaamheid en kwetsbaarheid. Daar komt evenwel nog bij,
dat Geeraerts een mythe om zich heen weeft van de succesvolle held. Hij kan beter
vechten, schieten, drinken, vreten, meer drugs verdragen, bezetener dansen dan alle
andere blanken in het boek; vrouwen vallen bij bosjes; zelfs prostituees zijn op hem
verlekkerd; woeste negerbendes vrezen alleen hem; geile vreetzakken van
Baluba-chefs zetten een hoge prijs op zijn hoofd. Voor mij hoefde
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het echt niet allemaal zo heldhaftig, dat het totaal ongeloofwaardig wordt, zeker in
een als strikt autobiografisch aangediend boek.
Wie Jef Geeraerts ooit in rustige omstandigheden ontmoet heeft, weet dat hij een
eerder verlegen, vriendelijk man is. Wie zijn replieken op kritieken leest, vraagt zich
verbaasd af, of hij een ijdele schooljongen is of een taaie oud-koloniaal. Wie hem
op de televisie observeert, ziet een man, zenuwachtig bekommerd om zijn ‘image’,
maar niet in staat om een krachtige indruk te maken. Er is een duidelijk verschil
tussen de burger Geeraerts en het beeld dat de schrijver van zichzelf ophangt. Naar
ik intuïtief - hoe zou je dit rationeel moeten aanpakken - aanvoel, is Geeraerts een
typische ik-betrokken schrijver: achter zijn schrijftafel gezeten, rijst hij ver uit boven
het individu dat met de dagelijkse kleinheden des levens moet leven, en wordt hij gevoed door de Kongo-romantiek - een harde man die door bloed, vuur en paring
bijna weer in het paradijs belandde. Een mooie droom, maar hij heeft niets te maken
met de hoop op meer menselijkheid die in 1920, 1940-'45 en 1968 al driemaal weer
de grond in is geslagen. Zonder te ontkennen dat Geeraerts ook in dit afschuwelijke
boek een groot auteur is die over belangrijke thema's belangrijke dingen zegt, ontkomt
men niet aan de vaststelling dat deze man terugblikt en het verleden mythologiseert.
Multatuli daarentegen was, wat de strijd om meer menselijkheid betreft, zijn tijd ver
vooruit.
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Terzijde
Na het najaar. I
K. Fens
Er zijn enkele opvallende zaken op een rijtje te zetten. In de afgelopen zomer
debuteerde de jonge schrijfster Mensje van Keulen met een verhaal dat zij een kleine
roman noemde: Bleekers zomer. Het droevige boekje werd een vrij groot succes, niet
het minst in de literaire kritiek. In het najaar volgde al haar tweede boekje, een
verhalenbundel die met zijn titel Allemaal tranen nieuwe droefheden beloofde en
die belofte ook nakwam. Het grootste succes was weggelegd voor een andere debutant:
J.A.M. Biesheuvel. Hij kreeg met zijn omvangrijke verhalenbundel In de bovenkooi
niet alleen nagenoeg de hele pers mee, maar ook nog een jury voor een
debutantenprijs: hij werd bekroond. Mensje van Keulen kreeg heel veel lof van de
ook als criticus opererende Guus Luijters, die zelf debuteerde met de verhalenbundel
Circus Melancholia. In de poëzie waren er twee toch wel opvallende bekroningen.
De vijfenzestigjarige Han G. Hoekstra, die zich laat situeren in de groep dichters Aafjes, Hoornik, Van Hattum, Den Brabander - die ooit, om niet zo gemakkelijk te
doorgronden redenen de ‘Amsterdamse School’ heetten te vormen en wier succestijd
van de tweede helft van de dertiger tot diep in de veertiger jaren liep (tot ‘Vijftig’
kwam en bijna alles wegblies), kreeg de Constantijn Huygensprijs voor zijn in het
najaar verschenen Verzamelde gedichten. De Henriëtte Roland Holst prijs - een prijs
met een wat onduidelijke signatuur - ging naar de vrij omvangrijke bundel Gedichten
van Kees Winkler, bundel die nog maar net in de winkel lag.
De opsomming lijkt willekeurig. Er is dit najaar wel meer verschenen, ook van
debutanten. Toch verdienen juist deze boeken als opvallende zaken op een rij gezet
te worden, niet alleen vanwege het meer of mindere succes (dat overigens veelzeggend
is, daarover straks), maar ook en vooral vanwege een gemeenschappelijke trend: zij
laten alle een terugkeer naar de traditie zien. (Hoekstra's werk telt hierin natuurlijk
niet mee; het is om andere redenen in de rij opgenomen). Terugkeer naar de traditie
betekent in Nederland: herleving van het realisme, al of niet met een romantische
legering. En dat zowel in proza als poëzie. En komt een richting opnieuw tot leven,
dan
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keren daarmee niet alleen bekende vormen, maar ook - hoe kan het anders - bekende
wereldbeelden terug. Wereldkleinbeelden, in het geval van het Nederlandse realisme.
Wie Allemaal tranen begint te lezen, is al met de eerste alinea op heel vertrouwd
gebied: de Nederlandse huiskamer, de hoofdplaats van handeling van het realisme:
‘Op oudejaarsavond werd er opgebeld. Marie nam de telefoon aan, trok haar
vrolijke gezicht weg en gebaarde naar de radio. De radio werd zacht gezet en de
hoorn werd aan m'n moeder overhandigd. Na even luisteren greep ze met een hand
naar haar keel en aaide die. Radio uit, kinderen bij Marie blijven, want opa was
opgenomen en z'n kinderen moesten met spoed naar het ziekenhuis komen. Verrast
waren ze niet, want tegen Sinterklaas had hij ineens bloed gespuugd in z'n rochelpot
met metalen dekseltje. En oma zei: “Hou toch eens op met roken”. “Ik ga toch de
pijp uit”, zei hij en stak weer een favoriete Caballero op’.
Als je het sigarettenmerk vergeet, zou Theo Thijssen het geschreven kunnen
hebben. Er staan in Allemaal tranen stukjes die van Frans Coenen zouden kunnen
zijn - uit Zondagsrust bijvoorbeeld, want de zondag is in het Nederlandse realisme
allesbehalve de dag des Heren - enkele brokken had ook Carmiggelt, zij het met meer
succes want met meer humor, voor zijn rekening kunnen nemen. Lezen is bij deze
soort proza in feite herlezen. En ik geloof dat bij dat ‘herlezen’ de mogelijkheid tot
verklaring van het fenomeen van die terugkeer begint. (Al moet bij de verklaring
zeker ook dit betrokken worden: er is overal en op alle gebieden sprake van een
‘retour’, niet alleen van een herontdekken van het verleden vanuit een massale
nostalgie die in feite vals is, omdat ze slechts denkt aan die dingen uit het verleden
die men graag terug zou hebben, waarbij dan alle beroerdigheden vergeten worden,
maar ook van een ‘namaken’ van verleden vormen. Hier doet zich weer het opvallende
verschijnsel voor, dat de nieuwe beweging begonnen is van onderaf. Ze was er in
andere levensuitingen veel eerder dan in wat officieel ‘kunst’ heet. Het lijkt erop dat
de kunst eerder ‘aanpasser’ dan ‘doorbreker’ aan het worden is).
De meeste mensen, of ze zich nu in de lectuur- of in de literatuursector ophouden,
zijn herlezers, dat wil zeggen: zij lezen het liefst altijd hetzelfde boek. De lectuurlezer
die ieder nieuw boek van mevrouw Visser-Roosendaal (dat gelijk is aan haar vorige
boek) leest, evenzeer als de Hermans-fan. (Heeft Hermans trouwens niet verklaard,
dat elke auteur altijd hetzelfde boek schrijft). Inbreuk op hun leesgewoonten laten
de meesten niet toe; hun leeswereld zou de veiligheid en bekendheid verliezen. Ik
geloof dat bij velen het eigen leesterritorium al vrij vroeg omheind is. Nieuwe
richtingen in de literatuur worden niet zo gauw geaccepteerd. Het nieuwe kan een
confron-
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tatie betekenen, onveiligheid oproepen, en vooral: de aangeleerde leesgebruiken, die
je het mogelijk maken elk traditioneel boek zonder veel moeite ‘op te nemen’, blijken
machteloos tegenover het nieuwe. Je moet opnieuw leren lezen, dat wil zeggen, aan
het ordenen en daarmee aan het interpreteren slaan. Je moet ook nieuwe normen
zoeken voor waardering. Wat hier voor ‘de lezer’ gesteld wordt, geldt ook voor de
beroepslezer, de criticus. Op grond van een hoeveelheid gelezen boeken is het voor
hem niet zo moeilijk boeken die binnen de traditie blijven, te beoordelen; de normen
liggen er. Hij kan als het ware eigen kritieken naschrijven. Een boek van een nieuwe
orde kan hem voor geweldige problemen stellen: hij moet zijn beoordelings-normen
gaan zoeken; hij kan niet op zijn schrijfroutine vertrouwen; hij moet een nieuw stuk
over een nieuw boek schrijven. Vandaar ook, dat een nieuwe richting in de kritiek
zelden de gepaste begeleiding krijgt. (Natuurlijk in latere jaren, als de richting wat
vertrouwd is geworden, wel). Men behoeft maar de reacties op de eerste publikaties
van de ‘Vijftigers’ te lezen, om het bewijs voor het bovenstaande te vinden.
Die Vijftigers hebben met hun poëzie de rust in Nederland indertijd grondig
verstoord. In de poëzie lag ons land veilig voor het avantgardisme binnen de dijken,
door allerlei literair historische oorzaken die nu niet ter zake doen. Met ‘Vijftig’
kreeg de Nederlandse poëzie ineens weer aansluiting op wat zich elders in Europa
al eerder had afgespeeld. De dijken braken. Maar, - ik geloof dat ik met die
constatering niet overdrijf-, er ontstonden een verwarring en onrust die tot in de
zestiger jaren doorgeduurd hebben en nog niet zijn uitgewoed. De traditionele
Nederlandse poëzielezer (en de conventionele dichter) verloor in het begin van de
vijftiger jaren vaste grond onder zijn voeten, niet alleen vanwege de nieuwe vormen,
maar evenzeer vanwege het nieuwe wereldbeeld dat in die vormen zichtbaar werd.
Voor veel lezers is sinds de vijftiger jaren de poëzie niet meer tot rust gekomen.
Voor sommige critici trouwens evenmin. De poëzie kreeg de roep van moeilijk en
onbegrijpelijk of ongewoon te zijn. Dat het kleine aantal trouwe poëzielezers aan
het herlezen gebleven zal zijn in de grote dichters die hun jeugd hebben verblijd,
lijkt mij niet onwaarschijnlijk. Met als gewaagdste stap op nieuwe terreinen de poëzie
van Leo Vroman, die, hoe ongewoon vaak ook, heel wat dichter bij de traditie staat
dan de meeste Vijftigers en wie na hen kwamen. (Om misverstanden te voorkomen:
die nieuwe poëzie is wel verkocht, vooral na enige tijd. Dat behoeft weinig te zeggen
over de lees-waardering ervan, allerminst over het zo belangrijke proces van de
‘eigen-making’. Niet wat iemand meent te moeten lezen - en dan uit te roepen
‘Lucebert is een heel groot dichter’ - is maatgevend, maar wat iemand in de
onbewaakte ongenblikken van zijn vrije tijd leest. Bekend is Nijhoffs uitspraak Nijhoff een van de troostdichters uit het
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verleden - dat hij elke dag die God geeft, gedichten leest. Behalve op zondag. Dan
herlas hij gedichten. De zondag is de maat-dag van de poëzie-waardering.).
Het is niet onbegrijpelijk dat op de roep van moeilijkheid van de poëzie geantwoord
werd. Niet door de dichters uiteraard, maar door de kritiek. Wellicht is de geringe
kritische begeleiding van de Vijftigers in de eerste jaren te wijten aan het niet adequate
kritische apparaat. De critici zaten nog met al of niet afgezwakte personalistische
normen, ontstaan in confrontatie met de literatuur van de dertiger jaren en toen zeker
zeer functioneel. Tegenover de nieuwe poëzie stond men met die normen machteloos.
Er ontwikkelde zich in Nederland - eindelijk - een literair-kritische richting die zich
met het literaire werk direct en met niets daarbuiten of daarachter ging bezighouden.
Opvallend is, dat deze richting haar sterkste zijde toonde in het analyseren en
interpreteren van moeilijke teksten. De ‘moeilijke’ poëzie en ook als ‘moeilijk’
bekend staand prozawerk werden toegankelijk gemaakt. Teksten werden ontvouwen
en onverwachte werelden kwamen te voorschijn. Maar inplaats van die roep van
moeilijkheid weg te nemen, had de interpreterende analyse eerder een tegengestelde
uitwerking: de roep werd nog versterkt. Als men nog bedenkt, dat die literair-kritische
richting een algemene interpreteerwoede opriep - tot diep in het onderwijs, met daar
zeker desastreuze gevolgen: een gedicht is een moeilijke zaak waarvan de leraar na
klassikaal puzzelen de oplossing te voorschijn tovert - dan kan men, misschien met
enige ovedrijving, stellen, dat rond de poëzie en ook rond het werk van sommige
prozaschrijvers 'n muur werd opgetrokken, alleen met het verfijnde instrumentarium
van de specialisten te doorbreken.
Aan die literair-kritische richting was nog een anderssoortig bezwaar inhaerent.
De voornaamste activiteit ervan was, als gezegd, de analyserende interpretatie van
afzonderlijke werken, in veel gevallen een enkel gedicht. Wat ze niet kon opleveren
was een visie op een heel oeuvre, - ook al werd een zeer representatieve tekst gekozen.
Tenzij men zich zo'n visie dacht als de som van een groot aantal analyses. Maar ieder
wist dat het voorbereidende werk voor die ‘som’ niet te realiseren is. Het gevolg was
en is, dat van de belangrijkste dichters van ‘Vijftig’ en van enkelen daarna een
ontwikkelingsgeschiedenis ontbreekt. Het eerste stuk waarin staat hoe de poëzie van
Lucebert zich ontwikkeld heeft tussen 1948 en 1963 (daarna publiceerde hij nog
slechts incidenteel een tekst), moet nog geschreven worden. Dat men zich als reactie
op de onmacht tot een synthese, des te verwoeder wierp op de detailanalyse, is niet
verwonderlijk.
Het neo-realisme, dat als een reactie op ‘Vijftig’ gezien kan worden, is door velen
in feite altijd vreemd gevonden. Konden ze het spel-element wellicht nog waarderen,
de norm waaraan poëzie volgens hun traditioneel gerichte
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gevoelens (en gevoelens zijn hier erg belangrijk, want dat mag wel benadrukt worden
- het gevoel kreeg in de oudere poëzie meer kansen dan in de jongere, wat het lezen
van recente poëzie voor een niet klein aantal lezers tot een halve bezigheid maakte,
- ze waren er niet helemaal bij betrokken) moest beantwoorden, werd niet gehaald.
Daarbij kan wel aangetekend worden, dat de humor, aan de poëzie van de neo-realisten
(waaronder ik een toch nogal heterogene groep dichters versta) eigen, het in de poëzie
altijd erg moeilijk heeft gehad. Poëzie is bij ons een ernstige zaak en geeft het
mensdom weinig vermaak.
De ‘moeilijkheid’ kwam terug in het werk van dichters en schrijvers die
publikatiemogelijkheid vonden in het onlangs opgeheven tijdschrift Raster. Wat de
poëzie betreft: ook in Nederland ontstond het genre van de ‘geleerden-poëzie, die
dichtkunst die door gebruik van gegevens en citaten uit allerlei culturen en literaturen
bij de lezer een zo omvangrijke kennis veronderstelt dat hij door het vele dat hij
ervoor zou moeten leren, wel eens aan waarderen niet zou kunnen toekomen. Al
biedt die poëzie uiteraard weer stof genoeg voor specialisten. Wat ik hier opschrijf,
moet niet als een veroordeling van deze soort poëzie gelezen worden - met name
H.C. ten Berge, redacteur van Raster, vind ik een bijzonder dichter - waar het mij
om gaat is de specialisering die in de ogen van de meesten het lezen van literair werk
steeds meer ging eisen. En de daarmee gepaard gaande afkeer van ‘moeilijk’ soort
werk. Afkeer waaraan ook de beroepslezers soms al te gemakkelijk uiting hebben
gegeven. Ook zij willen zich kennelijk door het gemak laten dienen, waarbij zij vanuit
die gemakzucht ‘moeilijk’ werk op niet de meest verantwoorde wijze weghoonden
en op een niet meer verantwoorde manier werk dat zich bij één oogopslag liet overzien
en waarvan zij vaak zelf ook vervaardigers waren, prezen en propageerden. En dat
was, uiteraard, werk van de traditionele soort. En dat is, als ik me niet vergis, aan
een doorbraak bezig. De mogelijke oorzaken ervan heb ik hier bijeen trachten te
zetten. In een volgend stuk zullen synchronische en diachronische lijnen getrokken
moeten worden. Met als vermoedelijke conclusie: ‘Vijftig’ dreigt het karakter van
een gauw te vergeten tussenspel te krijgen.
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Politiek overzicht de maand januari
● Internationale samenwerking
De Europese Gemeenschap
Min of meer geruisloos zijn op de eerste dag van het nieuwe jaar drie nieuwe leden
definitief in de Europese Gemeenschap opgenomen: Engeland Ierland en Denemarken.
Feestelijkheden waren er nauwelijks bij en de anti-demonstraties met name in
Engeland waren nauwelijks meer dan een flop. Opiniepeilingen hebben trouwens
uitgewezen, dat hoe langer hoe meer Britten zich met het toetreden van Engeland
tot de EEG kunnen verenigen, hoewel het hun ietwat moeilijk valt ‘Europa’ niet
langer te beschouwen als een vreemd gebied ergens overzee, waar Gods eigen
Engeland gelukkig niet veel mee te maken heeft.
Op 5 januari kwam de Europese Commissie in zijn nieuwe samenstelling voor het
eerst bijeen onder presidium van zijn nieuwe voorzitter, François Xavier Ortoli, een
Fransman en een intimus van President Pompidou. Hij volgt de Nederlander Mansholt
op, die zich thans geheel van de EEG heeft teruggetrokken.
De vrees dat deze opvolging een omzwaai zou betekenen in het beleid van de
Gemeenschap, vond voorshands geen steun in de rede waarmee Ortoli zijn functie
aanvaardde en de verdeling van de portefeuilles over de leden van de Commissie
bekend maakte. Hij wees er daarbij met grote nadruk op, dat de leden van de Europese
Commissie weliswaar ieder de zorg voor een bepaald deel van het beleid der
Gemeenschap op zich nemen, doch daarom niet minder gezamenlijk dat beleid
bepalen. Het spreekt vanzelf dat van ieder lid een persoonlijke inbreng in het geheel
wordt verwacht en dat de Commissie in haar geheel achter het eenmaal uitgestippelde
beleid staat. Zijn voorganger Mansholt noemde hij daarbij een lichtend voorbeeld.
Duidelijk zinspeelde hij erop, dat hij de Commissie sterk wil maken tegenover de
Raad van Ministers, die formeel aan de top staat van de EEG. Dus tóch naar een
meer zelfstandige Gemeenschap. Het klonk allemaal hoopgevend. De Europese
Commissie is nu als volgt samengesteld:
Voorzitter: Francois Xavier Ortoli (Frankrijk).
Vice-voorzitters: Wilhelm Haferkamp (W.-Duitsland): de problemen van de
economische en monetaire samenwerking.
Carlo Scaraccia-Mugnozza (Italië): relaties met het Europese parlement,
milieuproblemen en bescherming van de consument.
Sir Christopher Soames (Engeland): buitenlandse betrekkingen met de
geïndustrialiseerde landen, met Zuid-Amerika en met Azië.
Patrick Hillery (Ierland): sociale zaken. Henri Simonet (België): belastingen en
financiële instellingen, energiebeleid.
Leden: Jean-François Deniau (Frankrijk): ontwikkelingshulp, samenwerking met
ontwikkelingslanden en met landen die speciale overeenkomsten met de EEG hebben
gesloten.
Altiero Spinelli (Italië): beleid ten aanzien van industrie en technologie.
Albert Borschette (Luxemburg): beleid ten aanzien van de concurrentie.
Ralf Dahrendorf (W.-Duitsland): onderzoek, wetenschap en onderwijs.
George Thomson (Engeland): regionale politiek.
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P. Lardinois (Nederland): landbouwpolitiek.
Finn Olav Grundelach (Denemarken): regeling van de gemeenschappelijke markt,
harmonisatie van de wetgeving en administratie van de douane-unie.
Onder deze dertien leden zijn er dus twee van elk der vier grote landen en één van
elk der vijf kleine.
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De Europese Veiligheidsconferentie De hoop dat de Conferentie van Helsinki, bedoeld
ter voorbereiding van de Europese Veiligheidsconferentie in de zomer van dit jaar,
tegen Kerstmis haar werkzaamheden zou hebben beëindigd, is ijdel gebleken. Na
een kort reces rond de jaarwisseling zijn de vertegenwoordigers van de 35 landen
die aan de conferentie deelnemen op 15 januari weer bijeengekomen om hun
besprekingen te hervatten. Dat opzwellen van de werkzaamheden in Helsinki kwam
voort uit de omstandigheid dat de opzet van de Conferentie de initiatiefnemers ervan
- de landen van het Oostblok - uit de hand is gelopen. Deze initiatiefnemers wilden
eigenlijk niets méér dan voor het oog van de wereld een mooi gebaar maken, waaruit
hun bereidwilligheid om tot een grote Europese Veiligheidsconferentie te komen
zou moeten blijken. Wat er op die grote conferentie zou moeten worden besproken,
daar hoefde men zich in Helsinki niet mee bezig te houden. Men zou zich strikt tot
een technische voorbereiding moeten beperken. De afgevaardigden in Helsinki hebben
zich daar echter bepaald niet aan gehouden. Integendeel: zij hebben zich van den
beginne af aan op het standpunt gesteld, dat zij de grote conferentie zo volledig
mogelijk moeten voorbereiden om haar een zo groot mogelijke kans van slagen te
geven. Dit hield in, dat zij ernaar streefden zo groot mogelijke eenstemmigheid te
bereiken niet alleen over de werkwijze van de grote conferentie maar ook over de
problemen die daar aan de orde zouden moeten komen en zelfs over de richting
waarin zij een oplossing van die problemen moet gaan zoeken. Zij hebben daarmee
de initiatiefnemers in het Oostblok en met name de Sovjet-Unie pijnlijk
uitgemanoevreerd. Zij konden de uitweiding van de discussies niet tegenhouden,
maar zij konden zich ook niet terugtrekken omdat zij daarmee precies het omgekeerde
effect zouden sorteren als oorspronkelijk in hun bedoeling lag; zij zouden worden
gebrandmerkt als degenen die de grote conferentie wilden doen mislukken. - Daar
kwam nog een onaangename omstandigheid bij. In hun uitnodiging stelden de
Oostbloklanden uitdrukkelijk, dat zij niet als blok naar de conferentie zouden komen
maar als een groep landen die ieder voor zichzelf konden spreken. Deze gedragslijn
zou ook door de NATO-landen moeten worden gevolgd. De NATO-landen hébben
die gedragslijn ook gevolgd. Zij hebben wel tevoren overleg gepleegd over het
standpunt dat zij zouden innemen en dat overleg heeft op de hoofdpunten ook tot
overeenstemming geleid, maar op de vergaderingen in Helsinki heeft ieder
Westeuropees land toch een eigen stem laten horen. Zulks in schrille tegenstelling
tot de landen van het Oostblok, wier afgevaardigden hun redevoeringen van elkaar
leken te hebben overgeschreven. Behalve één: Roemenië, dat zich verstoutte in
overeenstemming met de verklaringen van zijn blok-genoten inderdaad een eigen
mening te verkondigen, die de Sovjet-Unie allerminst aangenaam was.
De landen van West-Europa hopen in Helsinki te bereiken dat de grote
veiligheidsconferentie in drie commissies zal kunnen werken: één voor de strikte
veiligheidsproblemen; één voor het probleem der vrije uitwisseling van personen,
ideeën en informatie - iets, waar de NATO-landen in een voorbespreking grote nadruk
op hebben gelegd - en één voor de samenwerking op de terreinen van wetenschap,
economie, techniek en milieu-hygiëne. In beginsel is men het over de instelling van
die drie commissies in december al eens geworden, maar aan de uitwerking is men
nu begonnen. Daar zal nog heel wat over overlegd moeten worden.
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Al met al zou men zeggen, dat de ernstige wil toch wel bestaat om de
topconferentie, waarvan men overigens nog niet weet hoe hoog aan de top de
deelnemers zullen zitten, te doen slagen. En dat lijkt belangrijk genoeg.

Overleg over troepenvermindering
Intussen is nog een tweede voor-overleg op gang gekomen, dat eveneens met de
Europese veiligheid te maken heeft. De NAVO-landen hebben de landen van het
Warschaupact voorgesteld een conferentie te beleggen, waarop gesproken wordt
over een wederzijdse en evenredige troepenvermindering in Midden-Europa.
Teneinde deze conferentie voor te bereiden zouden afgevaardigden van de beide
militaire blokken in Genève bijeen moeten komen. De Sovjet-Unie, die er niet zo
bar veel voor schijnt te voelen zijn troepen uit Oost-Duitsland te verminderen, kon
op dit voorstel moeilijk nee zeggen, maar stelde wel zijn eisen. Niet alleen de direct
betrokken landen zouden
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aan die voorbespreking moeten deelnemen, maar ook alle andere landen van Europa
moesten ertoe worden uitgenodigd. Het gerucht wilde, dat Moskou dit met Washington
overeen was gekomen. Niettemin hielden de NAVO-landen het been stijf.
Troepenvermindering in Midden-Europa is een zaak van die landen die in
Midden-Europa troepen hébben; dat zijn de Benelux-landen, de Bondsrepubliek,
Frankrijk, Engeland, Amerika en Canada. Frankrijk distantieerde zich weliswaar van
het initiatief, omdat het nu eenmaal geen internationale inmenging in zijn
defensiebeleid duldt, maar dat was geen reden om er méér landen bij te slepen. Men
wilde wel een paar waarnemers uit de flanken van de NAVO toelaten, maar meer
niet. Men wilde daartegenover ook wel toelaten dat de Warschau-landen een paar
niet direct betrokken landen meebrachten. Maar dan moest het ook afgelopen zijn.
Op het laatste ogenblik is Rusland door de knieen gegaan, doch niet zonder tenminste
een klein succesje te boeken: de voorbereidende conferentie zou niet in Genève doch
in Wenen bijeen komen.
Daar is de voorbereidende conferentie inderdaad op 1 februari begonnen. In een
sfeer van ietwat verbeten touwtrekken over procedure-kwesties.

De socialistische Internationale
Midden-januari kwam in Parijs op uitnodiging van de Franse partijleider, François
Mitterand, de Socialistische Internationale bijeen. Het lag in de lijn der verwachting,
dat landen met een socialistische regering op deze bijeenkomst door de leiders van
die regering zouden worden vertegenwoordigd. Dit betekende dat nogal wat
prominente figuren uit het politieke leven de vergadering zouden bijwonen; figuren,
uit wier aanwezigheid Mitterand politieke punt zou kunnen slaan bij de aanstaande
verkiezingen in Frankrijk. President Pompidou beschuldigde hem ronduit van de
opzet daartoe en liet de regeringsleiders die te kennen hadden gegeven naar de
bijeenkomst te zullen komen, weten, dat zij tijdens hun verblijf in Parijs voor de
Franse regering lucht zouden zijn. Nu hoefden de eerste ministers van Finland,
Zweden, Denemarken en Oostenrijk zich daar niet zoveel van aan te trekken; hun
relaties met Frankrijk konden een stootje velen. Dit gold echter niet voor de Israëlische
premier, mevr. Golda Meïr. Het verdiende voor Israël bepaald geen aanbeveling om
Pompidou op de tenen te gaan staan. Toch aanvaardde zij de uitnodiging. Anders
dan Bondskanselier Brandt, die de Westduitse partij door een ondergeschikte secretaris
liet vertegenwoordigen.
Het werd alles samen een tamme vertoning. In de eerste plaats omdat de
Socialistische Internationale de bevoegdheid mist om besluiten te nemen die de
afzonderlijke partijen binden; anderdeels omdat de socialistische partijen hun beleid
afstemmen op de situatie in hun eigen land en daardoor wel eens water in de wijn
van hun principes moeten doen, zodanig dat die wijn voor anderen ondrinkbaar wordt.
De Franse socialisten bijvoorbeeld hebben het opportuun geacht voor de komende
verkiezingen een nauw bondgenootschap met de communisten te sluiten en daar was
lang niet iedereen op de vergadering gelukkig mee. Kritiek op dit beleid prikkelde
echter Mitterand zichtbaar en men liet de zaak tenslotte maar rusten. Evenmin bleek
het mogelijk de Internationale een duidelijk standpunt te doen innemen tegenover
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het optreden van de Verenigde Staten in Vietnam - de bombardementen waren toen
nog in volle gang. De leider van de Nederlandse delegatie, Den Uyl, deed, gesteund
door zijn Scandinavische vrienden, zijn uiterste best om een scherpe resolutie
aangenomen te krijgen, krachtens welke de Internationale eigen waarnemers naar
Vietnam zou sturen en de mogelijkheden voor een boycot van Amerikaanse goederen
zou onderzoeken. Hij kreeg geen schijn van kans. Mitterand sprak zijn leedwezen
uit over de gebeurtenissen in Vietnam - en daar bleef het bij. Ook Golda Meïr kreeg
geen slag aan de bak. Mitterand wilde onder geen beding de Arabische socialisten
van de Internationale vervreemden. Het was allemaal geen vis en geen vlees - zelfs
geen kosher vlees.

Bi-laterale betrekkingen
- Frankrijk-Rusland. - President Pompidou heeft een bezoek gebracht aan Rusland
en met de regeringsleiders aldaar besprekingen gevoerd.
Frankrijk-West-Duitsland. - Bondskanselier Willy Brandt heeft ter herdenking
van het Frans-Duitse vriendschapsverdrag een bezoek gebracht aan Presi-
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dent Pompidou teneinde de vriendschapsbanden nauwer aan te halen.
- Israël-Vaticaan. - Terugkerend van de vergadering der Socialistische
Internationale in Parijs deed Mevr. Golda Meïr Rome aan, waar zij door Paus Paulus
in audiëntie werd ontvangen. Israël vierde deze audiëntie als een groot diplomatiek
succes voor Golda Meïr. De dochter van een Joodse timmerman en de opvolger van
een Joodse visser spraken ruim een uur met elkaar, hetgeen inderdaad een heel
belangrijke stap vooruit scheen, nademaal noch Pius X noch Benedictus XV noch
Pius XII enige toeschietelijkheid vertoonden om aan het streven van het Zionisme
steun te verlenen of Israël te erkennen. Officieel onderhoudt 't Vaticaan nog steeds
geen diplomatieke betrekkingen met Israël. Paus Joannes wilde wel anders, maar
had nog niet voldoende greep op de Vaticaanse diplomatie om de ingevingen van
zijn hart te volgen. Onder Paus Paulus verbeterde de situatie enigszins in zoverre,
dat er wèl officieuze betrekkingen werden aangeknoopt. Wrijfpunten bleven echter
bestaan. Het Vaticaan bleef grote bezorgdheid tonen voor het lot van de heilige
plaatsen in Jérusalem en voor de Palestijnse christenen, waarvan vooral Libanon er
vele telt. Ongetwijfeld heeft Paus Paulus deze twee punten in het gesprek met Golda
Meïr ter sprake gebracht, maar verder dan een uiteenzetting van de beiderzijdse
standpunten schijnen de Paus en de Israëlische premier niet te zijn gekomen.
- China en Japan. - China heeft Japan langs heel voorzichtige weg te verstaan
gegeven, dat het verstandig doet zich voorlopig maar te blijven scharen onder de
atoomparaplu van Amerika. De betrekkingen tussen China en Japan blijven in sterke
mate beperkt tot het ecomische vlak.

● Internationale conflicten
Vietnam
Het zag er aan het begin van de maand somber uit in Vietnam. De bombardementen,
die President Nixon na het afbreken van de onderhandelingen tussen Kissinger en
Le Duc Tho in december liet losbarsten over de steden van Noord-Vietnam, werden
met ongekende hevigheid voortgezet tot bittere verontwaardiging van de hele wereld.
Tegen het midden van januari echter begon er weer licht te dagen. Even plotseling
als zij vorige maand waren begonnen, werden de bombardementen weer stopgezet
en opnieuw ontmoetten Kissinger en Le Duc Tho elkaar in Parijs. Opnieuw deden
vredesgeruchten de ronde, ditmaal mede gebaseerd op de overweging dat Nixon door
de situatie in de binnenlandse politiek van Amerika zich wel gedwongen zag uit de
impasse te geraken. In het Congres gingen te duidelijk stemmen op tot het verwerpen
van zijn oorlogsbegroting, zodat hij zich wel zou móeten terugtrekken en de eer van
de vrede aan het Congres zou moeten laten. Ook aan de andere kant echter, aan de
kant van Noord-Vietnam, scheen grotere bereidheid tot concessies te groeien. Mogelijk
tengevolge van de Amerikaanse bombardementen, mogelijk tengevolge van
internationale pressie uit de communistische landen.
Ditmaal leidden de besprekingen over het vredesakkoord inderdaad tot tastbaar
resultaat. Wijzigingen werden wederzijds aanvaard; het definitieve document werd,
na door Kissinger en Le Duc Tho te zijn geparafeerd, op 27 januari door de officiële
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vertegenwoordigers van de vier betrokken partijen, Amerika, Noord-Vietnam,
Zuid-Vietnam en de Viet Cong, in Parijs getekend.
Het akkoord bepaalde onder meerdere: 1. dat het bestand tussen Amerika en
Noord-Vietnam zou ingaan op zondag 28 januari om één uur 's nachts Nederlandse
tijd, dat zou plaatselijke tijd zaterdagavond zijn, enkele uren na de ondertekening
van het akkoord;
2. dat de Amerikanen binnen zestig dagen na het ingaan van het bestand al hun
militair personeel uit Zuid-Vietnam zouden terugtrekken en binnen diezelfde periode
alle Amerikaanse krijgsgevangenen in Indo-China zouden worden vrijgela-
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ten; de strijdkrachten van Zuid-Vietnam en van de Vietcong zouden moeten blijven
op de plaats waar zij zich bij het ingaan van het bestand bevonden;
3. dat binnen zestig dagen na de ondertekening van het akkoord een internationale
conferentie zal worden gehouden, die moet leiden tot het scheppen van waarborgen
voor de vrede; de twee partners in het akkoord hebben China, Frankrijk, de
Sovjet-Unie en Engeland uitgenodigd aan deze conferentie deel te nemen, alsmede
vier andere landen, die uitgenodigd werden om een Internationale Commissie van
Toezicht op de naleving van het bestand te vormen - te weten Canada, Hongarije,
Indonesië en Polen. Ook de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Kurt
Waldheim, zal aan de besprekingen deelnemen.
4. dat noch de Verenigde Staten noch een der andere landen die aan de oorlog
hebben deelgenomen zich voortaan nog in militair opzicht met Zuid-Vietnam zullen
bemoeien en dat binnen zestig dagen alle Amerikaanse militaire bases in
Zuid-Vietnam zullen worden ontruimd;
5. dat noch Zuid-Vietnam noch de Vietcong meer enig wapentuig van buiten zullen
aanvaarden, tenzij ter vervanging van vernield, beschadigd of versleten materiaal
dat zij reeds bezitten en dat zij al het mogelijke zullen doen om binnen negentig
dagen het burgerpersoneel dat in Zuid-Vietnam gevangen werd genomen, vrij te
laten;
6. dat Zuid-Vietnam en de Vietcong zullen streven naar verzoening en eendracht,
vergeldingsmaatregelen zullen verbieden en de democratische vrijheden zullen
erkennen; ter bevordering van die eendracht zal in Zuid-Vietnam een nationale Raad
voor Verzoening worden opgericht, waarin zowel de aanhangers van de
Zuidvietnamese regering als de Vietcong en de neutralisten zitting zullen nemen;
deze Raad zal werken op basis van unanieme besluitvorming;
7. dat de militaire demarcatielijn die op de Geneefse Conferentie van 1954 werd
vastgelegd op de zeventiende breedtegraad, slechts als een voorlopige en niet als een
politieke of territoriale grens wordt erkend; het akkoord dringt aan op een stapsgewijze
hereniging van Noord- en Zuid-Vietnam; Noord- en Zuid-Vietnam zullen zo spoedig
mogelijk onderhandelingen openen ter normalisering van hun onderlinge betrekkingen
en van het verkeer van burgers over de militaire demarcatielijn;
8. dat alle buitenlandse mogendheden (dus Noord-Vietnam inbegrepen) een eind
zullen maken aan de inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Laos en
Cambodja.
Men heeft zich natuurlijk naarstig gebogen over dit akkoord om te achterhalen
waarin het nu precies verschilt van het akkoord dat in december werd vastgesteld,
doch dat, naar Nixon destijds meedeelde, nog enige wijziging behoefde om voor de
Verenigde Staten aanvaardbaar te worden. Die kleine schoonheidsfout immers kostte
door de bombardementen, die daarmee werden goedgepraat, tienduizenden mensen
het leven. Vergelijking van de beide teksten leert nu, dat de zaak inderdaad, zoals
reeds aanstonds werd verondersteld, heeft vastgezeten op het verzet van Zuid-Vietnam
tegen een van bovenaf opgelegde coalitieregering in zijn land. Het thans gesloten
akkoord laat het vrij om een dergelijke coalitieregering te vormen. Die Raad van
Verzoening kan het desgewenst als een wassen neus beschouwen. Die
onderhandelingen met zijn noordenbuurman kan het in het slop laten raken. En binnen
het grondgebied van Zuid-Vietnam kan het ongehinderd voortgaan met de Viet Cong
te bestrijden.
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De vreugde over het akkoord is dus wel een zware domper opgezet. Thieu heeft
reeds duidelijk te kennen gegeven, dat er van vrede voorlopig nog geen sprake kan
zijn. Over het hele gebied van Zuid-Vietnam verspreid zit de Viet Cong in tientallen
‘pockets’, vanwaaruit zij haar invloed tracht uit te bereiden, doch die evenzoveel
aanvalsobjecten vormen voor de legers van Thieu.

Het Midden-Oosten
Mosje Dajan, minister voor de bezette gebieden in Israël, heeft in tien maanden tijds
een plan laten ontwerpen voor de bouw van een splinternieuwe havenstad in het
noordoostelijk duingebied van de Sinaï, een stad die de naam ‘Yamit’ (Zeekant) zou
moeten dragen en die op de duur, na 25 jaar, met 250.000 inwoners na Jeruzalem en
Tel Aviv de grootste van Israël zou moeten worden. Yamit zou moeten fungeren als
een Joodse buffer tussen de sterk geconcentreerde Arabische bevolking in de strook
van Gaza enerzijds en Egypte anderzijds. Of Dajan voor dit plan voldoende steun
krijgt in het kabinet van Golda Meïr is nog
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niet duidelijk. Men is het er wel over eens, dat het gedeelte van de Sinaï waar deze
nieuwe stad in moet verrijzen, definitief bij Israël zal moeten worden ingelijfd, maar
men aarzelt over de vraag of het, gegeven de stand van zaken vooral in de verhouding
tot Egypte, wel raadzaam is tot een zo uitdagende stap over te gaan.

Rhodesië en Zambia
Rhodesië heeft de grens met Zambia - vroeger als Zuid-Rhodesië met Rhodesië in
een federaal verband verenigd - gesloten, zulks onder het motief dat Zambia steun
verleent aan organisaties die tegen de Rhodesische regering in verzet komen. President
Kaunda van Zambia wees in zijn fel protest tegen deze maatregel op de gevaren die
zijn land bedreigen doordat het omringd is door en min of meer afhankelijk van
landen waar de blanken een minderheidsregime voeren dat indruist tegen de
beginselen van gerechtigheid. De economie van Zambia - voornamelijk
koper-produktie - is afhankelijk van een spoorwegverbinding dwars door Rhodesië
naar de haven van Mozambique, dat een Portugese kolonie vormt. Die economische
afhankelijkheid geldt echter ook voor Rhodesië en Mozambique, die geen van beiden
het kopertransport uit Zambia graag missen. Ditzelfde geldt voor de
electriciteitsvoorziening. Zambia kan de stroomvoorziening uit Rhodesië niet missen,
maar Rhodesië mist evenmin graag de leverantie daarvan. Bovendien vinden noch
Rhodesië noch Mozambique het erg opwekkend, dat de Chinezen momenteel druk
bezig zijn een nieuwe spoorweg aan te leggen, die vanuit Zambia door Tanzania
loopt naar een andere haven. Ian Smith heeft dus wel gedreigd, maar de
stroomleverantie en het spoorwegverkeer schijnen normaal door te gaan. Smith heeft
de vuist wel opgeheven maar durft haar nog niet goed te laten neerkomen.

● Nationale politiek
Nederland
En Ruppert, hij ploegde maar voort.
Taai en onverdroten voortwerkend aan zijn opdracht om de Koningin te informeren
omtrent de mogelijkheden tot het vormen van een nieuw kabinet en haar te adviseren
omtrent de aanwijzing van een formateur.
Volle twee maanden heeft hij nodig gehad om alle theoretische mogelijkheden
die hij op zijn lijstje had staan, na te trekken. Grondig en degelijk, dat wel, maar met
geen ander resultaat dan dat wat men vóór de verkiezingen en zeker daags daarna al
kon voorspellen: de vorming van een meerderheidskabinet op parlementaire grondslag
- steunend dus op te voren gemaakte afspraken met de kamerfracties - is onmogelijk;
een minderheidskabinet, steunend op méér dan drie partijen, is eveneens onmogelijk
omdat de confessionele drie weinig lust hebben om nog verder met de liberalen van
mijnheer Wiegel op te trekken; een extra-parlementair kabinet met politiek minder
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geëxponeerde figuren doch welwillend geduld door een meerderheid in het parlement,
eventueel een wisselende meerderheid naar gelang de onderwerpen van beleid die
het aan de orde stelt, maakt evenmin een kans omdat de fracties niet voornemens
zijn zich de kaas van het brood te laten eten.
Eén ogenblik zag het er nog naar uit, dat informateur Dr. Ruppert begon te hopen
op een kabinet van de drie ‘progressieve’ partijen samen met de drie confessionele.
Hij week daar zelfs enkele dagen voor af van het rechte pad dat hij voor zichzelf had
uitgestippeld en doorbrak zijn besprekingen voor het organiseren van een ontmoeting
tussen de heren Den Uyl en Andriessen, fractieleiders resp. van de Partij van de
Arbeid en de Katholieke Volkspartij, waarbij de heren onder zijn waakzaam oog nog
eens van man tot man de mogelijkheden om samen te gaan zouden bespreken. Dit
zijweggetje bleek echter de zoveelste doodlopende weg. De heren wáren niet tot
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elkaar te brengen. Den Uyl deed wel enkele lachwekkende ‘concessies’ - hij zou zelf
geen formateur hoeven te worden en hij zou in zijn kabinet enkele plaatsen afstaan
aan een stuk of vier figuren uit de confessionele kring - maar bleef daarbij hoog van
de toren blazen: de confessionelen moesten zijn program slikken met huid en haar;
zij zouden er tittel noch jota aan mogen veranderen en hij, Den Uyl, zou premier
moeten worden. Punt, uit! Terecht stelde Andriessen zich op het standpunt dat dit je
reinste dictatuur van een minderheid betekende en dat hij ervoor paste als een
bijwagen van de ‘progressieve’ drie te functioneren. En toen kon Ruppert weer verder
ploegen.
Op de laatste dag van januari heeft hij zijn rapport aan de Koningin uitgebracht.
Met het advies: laat de heer Burger, eens minister in het kabinet Gerbrandy,
oud-fractieleider van de Partij van de Arbeid, lid van de Raad van State en ongelikte
Draufgänger, nu maar proberen een ‘progressief minderheidskabinet’ - het kabinet
Den Uyl dus - van de grond te krijgen. Misschien lukt het hém de confessionelen te
bewegen het niet de eerste dag de beste weer naar huis te sturen.
Het wachten is nu op Burger.
Vast staat wel, dat een nieuw kabinet met nieuwe begrotingsmoeilijkheden te
kampen krijgt. Met deze moeilijkheden in het zicht is het zittend demissionair kabinet
met een voorstel gekomen om de ambtenaren voortaan een groter gedeelte van hun
pensioenpremie zelf te laten betalen. Dat is in slechte aarde gevallen. Het ontketende
een massale demonstratie van ambtenaren op het Binnenhof.
De escalatie van het geweld heeft in Nederland een nieuwe mijlpaal bereikt. Meer
dan een etmaal lang hebben twee bankrovers drie mensen op een boerderij als
gijzelaars onder schot gehouden. Door een grote politiemacht gedrongen in een
situatie waarvan zij zelf het wanhopige inzagen, konden zij worden gearresteerd.
Hun optreden dwingt tot nadenken over de technische en organisatorische middelen
die de politie ten dienste staan om deze nieuwe vorm van geweld effectief te
bestrijden.

Verenigde Staten van Amerika
Op 20 januari heeft Nixon zijn tweede ambtstermijn aanvaard met een rede waarin
hij duidelijk blijk gaf genoeg te hebben van een buitenlands beleid waarin Amerika
zich met ieder conflict in de wereld bemoeit, verantwoordelijkheid op zich neemt
voor de toekomst van iedere andere natie en aan alle andere volken vertelt hoe zij
orde op hun eigen zaken moeten stellen. Zoals Amerika het recht van ieder volk
erkent om zijn eigen toekomst op te bouwen, zal het ook de verantwoordelijkheid
van ieder volk voor het handhaven van zijn eigen vrede erkennen. Hij ontkende, dat
de vrede in Vietnam een terugtocht voor Amerika betekende; hij zag er de eerste
stap naar een duurzame vrede in en naar meer welvaart. De Amerikanen zullen ter
harte moeten gaan nemen wat Kennedy hun reeds voorhield: niet in de eerste plaats
vragen wat de regering voor hen kan doen, maar wat ieder voor zichzelf kan doen.
De feestmarsen die bij deze gelegenheid werden gespeeld, werden luidruchtig
gescandeerd door protestmarsen. Het Gallup instituut heeft een onderzoek ingesteld
naar de criminaliteit in Amerika en kwam tot de bevinding, dat één op de drie
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inwoners van de steden in de loop van 1972 slachtoffer werd van min of meer ernstige
criminele activiteiten.

Canada
Premier Pierre Elliot Trudeau heeft uiteindelijk de gedachte aan een coalitiekabinet
laten varen en een liberaal minderheidskabinet gevormd, dat echter voorshands de
steun krijgt van de links georiënteerde Nieuw Democratische Partij. Hij heeft daartoe
zijn program wel moeten ombuigen. In 1968 meende hij nog, dat het Canadese volk
de buik vol had van sociale hervormingen; thans is hij met een duidelijk
vooruitstrevend program voor de dag gekomen. Stelde hij zich in 1968 nog helemaal
op het standpunt van het centralisme, thans heeft hij, teneinde zijn tegenstanders, de
conservatieven, de wind uit de zeilen te halen, zich laten inspireren door de gedachte
aan decentralisatie in de uitvoering van de sociale wetten. Of zijn kabinet een lang
leven is beschoren, ligt nu helemaal aan de Tories. Zij zullen hem niet zo gauw laten
vallen door pogingen om hem bij zijn bondgenoten te overbieden; zij hebben nu
eenmaal ook niet veel behoefte aan nogmaals verkiezingen binnen een jaar. Maar de
Nieuw Democraten hebben wel te verstaan gegeven, dat hun bondgenootschap met
Trudeau
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geen eeuwigdurende verbintenis is en dat zij zorgvuldig de lokspijzen zullen
besnuffelen die de Tories hen te gelegenertijd voorhouden.

West-Duitsland
Bondskanselier Willy Brandt heeft zijn regeringsverklaring afgelegd. Een verklaring,
die naar algemene opinie heel wat minder élan aan de dag legde dan de verklaring
waarmee hij zich enkele jaren geleden voor het eerst als Bondskanselier presenteerde.
In zijn verklaring nam hij uitdrukkelijk afstand van ieder extremisme, doch daarbij
wees hij erop, dat dit extremisme thans meer van links dreigt dan van rechts. De
arbeiders moeten gaan beseffen, zei hij, dat zij moeilijk meer au sérieux kunnen
worden genomen, wanneer zij zich verbeelden dat zij automatisch maar steeds meer
kunnen gaan verdienen en steeds minder hoeven te werken. Ook viel hij scherp uit
tegen de studenten die van de universiteiten een soort slagvelden willen maken. Hij
beloofde wel een aantal maatregelen van binnenlands beleid, maar onthield zich
zorgvuldig van enige aanduiding omtrent het tijdstip waarop deze maatregelen
mochten worden verwacht. Het is duidelijk dat hij zijn partij voortaan als een
middenpartij wenst beschouwd te zien en met steun van de middengroepen een
‘periode Brandt’ wil opbouwen in dezelfde trant als indertijd met steun van diezelfde
groepen een ‘periode Adenauer’ tot stand kwam.

Engeland
Engeland gaat nu in alle ernst de strijd tegen de inflatie aanpakken. Premier Heath
heeft naar Amerikaans model een prijzencommissie en een prijzenraad ingesteld,
die in de komende drie jaren aan de hand van een door de regering op te stellen code
de prijzen, de lonen, de dividenden en de huren zullen gaan regelen. Daarmee is zijn
conservatief bewind langs pragmatische weg tot het absolute tegendeel gekomen van
wat zij aanvankelijk in haar program had staan. Heath heeft de grote lijnen van de
code reeds in een witboek neergelegd.

Frankrijk
Nog steeds is Pompidou bezig Afrika bezoeken te brengen. Hij acht dit klaarblijkelijk
politiek van groot belang. Zijn bezoek aan Somaliland, de Comores en Réunion had
vooral ten doel te onderstrepen dat Frankrijk, meer dan Amerika en Engeland,
voornemens is een waakzaam oog te houden op de Indische Oceaan, waarvoor én
Rusland én China nogal belangstelling aan de dag leggen. Zijn bezoek aan Djibouti,
waar de Gaulle in 1966 nog met bloedige onlusten werd ontvangen, had meer een
binnenlands politiek doel: anders dan de Gaulle moest de Franse President hier in
alle rust worden ontvangen - en dat wérd hij ook. Tot aangename verrassing van de
Fransen. Daarmee bevestigde hij tevens goede betrekkingen met Ethiopië, dat zich
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de laatste tijd nogal verontrust toonde over de min of meer radicale koers van de
regering in Djibouti en enigszins bevreesd was, dat het daardoor in moeilijkheden
zou raken met zijn verbindingen naar de havens.

Roemenië
Roemenië heeft een nieuwe defensiewet aangenomen, die het mogelijk maakt het
hele volk te mobiliseren in geval van ‘imperialistische agressie’. Wat daar precies
onder wordt verstaan, maakt de wet zelf niet duidelijk, maar de wijze waarop
Roemenië in de laatste jaren steeds weer zijn zelfstandigheid tegenover de Sovjet-Unie
benadrukt, wijst er wel op, dat de regering niet zal aarzelen een invasie zoals
Tsjecho-Slowakije die onder het mom van ‘broederlijke hulp’ te doorstaan kreeg,
als ‘imperialistische agressie’ te brandmerken en daar het hele volk tegen te
mobiliseren.
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Politiek Overzicht
België
Wij hebben een nieuwe regering
Vlugger dan men het in Nederland voor elkaar kreeg, heeft België zijn nieuwe regering
samengesteld, hoewel er toch meer dan 60 dagen nodig waren voor het zover was.
De aanpak van de crisis was compleet tegengesteld aan die van onze Noorderburen
waar een harde politiek van duidelijkheid de formatie bemoeilijkt. In België verliep
alles in onduidelijkheid, geheimdoenerij, vage bewoordingen, compromissen en het
naar commissies verwijzen van de netelige kwesties. Het resultaat: een
driepartijenregering die zich kwistig wat hoge posten heeft toebedeeld, met een
programma vol onprecieze gemeenplaatsen. Pacificatiepolitiek op zijn mooist.
Niemand liep er dan ook warm voor, tenzij met de vinger in de pap!
De partijcongressen die op 21 januari het regeerakkoord nipt goedkeurden, waren
verre van enthousiast. Het BSP-congres haalde een nooit gezien recordcijfer van
44% tegenstemmers die vooral gekant waren tegen het samengaan met de liberalen.
Kenners van de socialistische stemprocedures rekenden uit dat dit betekent dat zowat
75% van de socialistische basis niet meemarsjeert. Ook bij de CVP waren 40%
neenstemmers.
Op 24 januari was de ploeg gevormd met drie dozijn regeringsleden, 22 ministers
en 14 staatssecretarissen. Een opvallend aantal voor wie weet dat men reeds jaren
de woekergroei aan ministeries wil rationaliseren. Ter gelegenheid van de intrede
van 8 PVV regeringspartners heeft men 7 kabinetten bijgecreeerd, zodat voor de
andere partijen de verworven rechten bewaard konden blijven. De Standaard noemde
de regering ‘de sterkste fractie in het parlement’. Hoe zal dit grote lichaam nu
geordend werken, wanneer er b.v. al 8 regeringsleden zich bezighouden met het
leefmilieu.
De ongeloofwaardigheid van onze parlementaire democratie staat te lezen in de
perscommentaren. Zo schrijft b.v. Manu Ruys in De Standaard van 24 januari dat
het management van het rijk versnipperd is over een steeds groter wordend aantal
personen, kabinetten en incompetenties.
De bevolking haalt de schouders op en maakt zich vrolijk over wat in Brussel
gebeurt. Vermoedelijk blijft er van het verzet dat langs de congressen naar boven
kwam, nog maar weinig meespelen. Het Algemeen Christelijk Werkersverbond kreeg
5 man in de regering, de linkse socialisten 2 ministers. Gaan deze mensen de
bewindsploeg het vuur aan de schenen leggen?
De oppositie van beide groepen lijkt al bij voorbaat flink gekortwiekt. Als nu nog
zal blijken dat een kabinet met de liberalen niet zoveel conservatiever regeert dan
de voorbije rooms-rode coalitie, dan wordt het de Belgische kiezer duidelijk dat
partijprogramma's alleen dienen als publicitaire vlag die niets van doen heeft met
het werkelijk politiek opzet van de partijen. Voor wie duidelijkheid in de politiek
wenst, is de bestaande leemte een gapend gat geworden. De
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partijlozen - spijtstemmers en blanco's - zullen des te talrijker worden in de volgende
ronde.

De abortusaffaire
Er komt nu stilaan meer vorm in de publieke opinie rond het abortusvraagstuk. Enkele
jaren terug gooide Willy Calewaert (die daarom nu geen Minister van Justitie kon
worden) de steen in de kikkerpoel met een wetsvoorstel tot wijziging van de
abortuswetgeving. In de daarop volgende periode kwam slechts langzaam de
informatie op gang. De zaak Peers verhaast nu de verwachte polarisatie.
Willy Peers, een bekend Naams gynecoloog, ondervoorzitter van de G.E.R.M. een belangrijke progressistische studiegroep rond geneeskunde en gezondheidszorg
- en toevlucht van meerdere gezins- en consultatiebureaus, werd op 18 januari in
hechtenis genomen wegens het grote aantal abortussen dat hij in de loop van de
voorbije maanden uitvoerde. Al treedt het parket in abortusaangelegenheden maar
zelden op, deze keer liep men hard van stapel.
Een inderhaast opgericht Comité Willy Peers tegen vervolging inzake abortus leidt
nu de tegenactie: twee betogingen, waarvan vooral die te Namen een groot succes
kende, 'n handtekeningeninzameling en 'n stroom van moties die de vrijlating van
de Naamse dokter vragen en eisen dat de medische abortus wordt ‘gedepenaliseerd’
(aan het strafrecht onttrokken). Het BSP-congres, dat bijeen was voor de goedkeuring
van het regeerakkoord, stemde unaniem een motie in deze zin. Tot nu toe blijven de
meeste katholieke dagbladen een campagne voeren tegen de ‘abortisten’, hoewel de
christelijke organisaties aarzelen om zich uit te spreken of nogal genuanceerd stelling
nemen. De pluralistisch denkende groepen steunen het Comité Peers. Recente
opiniepeilingen gaven aan dat een meerderheid van de bevolking (59% in Wallonië
en nog meer in Vlaanderen) zich uitspraken voor een verregaande versoepeling van
de wetgeving.
Alles schijnt erop te wijzen dat toch wel een groot deel van de bevolking ter
voorkoming van ongewenste zwangerschap gewonnen is voor een vrije informatie
over voorbehoedsmiddelen (wat ook nog hangende is); ook christelijke organisaties
die aarzelend staan tegenover een wetswijziging inzake abortus, spraken zich duidelijk
uit in deze zin. Van Minister Vanderpoorten (PVV) wordt nu een voorzichtige
koerswijziging verwacht, teveel voor de enen, te weinig voor de anderen.

Scholierenbetogingen tegen de legerhervorming
Paul Vanden Boeynants heeft geen geluk met de studenten. In 1968 bracht een revolte
aan de universiteit te Leuven de regering ten val waarvan hij eerste minister was. Nu
heeft hij last van een hardnekkige scholierenactie tegen zijn plannen tot hervorming
van het leger. In de eerste helft van februari werden er bijna dagelijks betogingen en
nationale congressen gehouden. Een verrassend hoog aantal jongeren liet de
schoolbanken in de steek voor straatacties tegen VdB, met een halve zegen van hun
directies en ouders.
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Vanden Boeynants ziet daarin helemaal geen teken dat er iets zou kunnen schorten
aan de hervormingsplannen. Voor hem zijn die ophefmakende betogingen gewoon
het werk van een stelletje beroepsagitatoren, vanzelfsprekend van extreem-linkse
pluimage. Hij zegt de onweerlegbare bewijzen klaar te hebben liggen, dat ze gewoon
herrie willen om de herrie: in 1968 tegen het kerkelijk gezag, nu tegen het burgerlijk
gezag (telkens in de persoon van VdB). In afwachting van zulke bewijsvoering, lijkt
het ons toch meer geloofwaardig de hervormingsplannen zelf even te onderzoeken.
Er zijn vooreerst een heleboel maatregelen om de ‘operationele capaciteit’ van
het leger te verhogen en om de krijgsmacht te reorganiseren. Voor buitenstaanders
zien ze er bij een vluchtige beschouwing schappelijk uit, aangezien er nogal wat
wordt afgeschaft. In pers, betogingen en slogans wordt over dit gedeelte van de
hervormingsplannen met geen woord gerept, zodat men wel mag aannemen dat ze
niemand storen.
Er schijnt echter heel wat ongerustheid te bestaan over het hoofdstuk ‘verdediging
van het nationaal grondgebied’. Het dierbare België zal voortaan ‘globaal’ worden
verdedigd. De tekst vermeldt dat dit een nieuw begrip is dat wordt ingevoerd. Hoe
zal dit geschieden? We citeren de voornaamste punten uit de nota van het ministerie
van Landsverdediging.
‘Van nu af, invoering van een geïntegreerde commandostructuur (Rijkswacht Krijgsmacht - Civiele Bescherming - Binnenlandse Zaken - Justitie - Openbare
Werken - Volksgezondheid - Verkeerswezen).
Onder leiding van dit geïntegreerde Commando: overneming, door de Rijkswacht,
van de militaire verantwoordelijkheid eigen aan die verdediging, in samenwerking
met de Krijgsmacht (Organisatie ter plaatse - beschikbare middelen ter plaatse
voorhanden).
Verhoging van de getalssterkte bij de Rijkswacht door de jaarlijkse inlijving van
1.000 vrijwilligers-dienstplichtigen waardoor het mogelijk wordt een goed
geïntegreerde reserve strijdkracht op te richten die uit 7.000 man zal bestaan.
Progressieve aanpassing van het materieel bij de Rijkswacht, opdat deze het hoofd
zou kunnen bieden aan haar nieuwe defensieopdrachten in oorlogstijd’.
Herhaaldelijk werd in interviews aan Vanden Boeynants gevraagd of hij soms
bezig is een flink repressieapparaat op te bouwen. De minister ontkende telkens
heftig. We citeren volgende aaneengesloten passus uit zijn persconferentie van 19
januari: ‘Het is belachelijk deze maatregel als een versterking van het
repressieapparaat voor te stellen. Het is helaas maar al te duidelijk dat op vele plaatsen
beroepsagitatoren aan de basis van de huidige contestatie liggen’. Officieel moet de
Rijkswacht dringend worden uitgebreid om de passagiers te controleren op de
luchthaven en om het toenemend verkeer te regelen. Het ligt voor de hand dat de
Rijkswacht daarvoor o.m. tanks en andere gevechtswagens nodig heeft. Of niet soms?
Bij de scholieren lijkt het echter niet in de eerste plaats om dit gedeelte van de
hervormingen te gaan, maar wel om een geheel aan maatregelen die op het eerste
gezicht eerder sociaal aandoen:
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1. de diensttermijn wordt van 12 op 10 maanden gebracht in Duitsland, en blijft 12
maanden in België;
2. één enkele dienst per gezin en afschaffing van alle andere ontheffingen en
prioriteiten;
3. invoering van een ‘solidariteitsbelasting’ voor al wie vrijgesteld werd van
legerdienst (b.v. 5% op de inkomensbelasting gedurende 3 jaar, of drie keer 500,- F.
voor wie 10.000 F. belastingen betaalt);
4. geleidelijke afschaffing van het uitstel van militaire dienst tussen 18 en 21 jaar.
De laatste maatregel staat in verband met de eerste twee, waardoor het aantal
dienstplichtigen onder de wapens telkens met ongeveer 6.000 vermindert. Op die
manier zou België niet meer aan zijn Navo-verplichtingen voldoen. Nu blijkt er een
zeer eenvoudige oplossing te bestaan. Het aantal miliciens dat er te kort is wegens
de verminderingen van de legerdienst, stemt zowat overeen met het aantal van hen
die uitstel verkregen om studieredenen en uiteindelijk nooit legerdienst doen (15.000).
Indien de mogelijkheid tot uitstel wordt afgeschaft, zullen die 15.000 wel in het leger
opgenomen worden, en de zaak is rond.
Studenten en scholieren hebben in de afgelopen twee jaar drie belangrijke acties
gevoerd: rond buitenlandse studenten, rond de maatregelen Claes-Hurez, en nu rond
de legerhervorming. Van elke actie kan gezegd worden dat het om een zeer belangrijk
politiek probleem ging, maar dat ze telkens de kern van de zaak miste. Ook hier
kunnen we ons moeilijk van die indruk ontdoen.
Indien de manier waarop Vanden Boeynants de zaken stelde juist is, nl. dat iedereen
twee maanden langer legerdienst moet doen omwille van de academici e.a. die zich
aan hun legerdienst onttrekken, dan kan men de scholieren zo maar geen gelijk geven.
VdB haalt gaarne aan dat in Frankrijk het uitstel, als ‘invention de la classe
bourgeoise’, op verzoek van de arbeidersbewegingen en alle jeugdbewegingen werd
afgeschaft. Het afschaffen van de mogelijkheid tot uitstel houdt alleszins ook positieve
elementen in. Het afwegen van voor- en nadelen is echter geen ideaal object voor
straatacties.
Opnieuw wordt de grond van het probleem in het debat zelden aangeraakt. Moet
België een leger hebben? Men is zo gewoon geraakt aan het argument dat men realist
moet zijn (= Navo-verplichtingen nakomen), dat de geldigheid van deze redenering
en de tegenargumenten niet meer worden onderzocht. Naar onze mening is er maar
één uitgangspunt in het debat: de afschaffing van het leger. Al de rest is naast de
kwestie.
Inmiddels blijft het een bijzonder verschijnsel dat zovele jongeren mobiliseerbaar
blijken voor dergelijke kwesties. Is het een teken dat er een reserve bestaat aan
politieke belangstelling bij de scholieren? Kondigt dit een nieuwe generatie jongeren
aan die aan de universiteit opnieuw een politieke rol zullen spelen?
12 februari 1973
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Toneel te Gent
Wie de bibliografie van de geschiedenis en de ontwikkeling van het theater in
Zuid-Nederland wil raadplegen, hoeft niet veel tijd uit te trekken. Het weinige dat
bestaat, is meestaai voor tijdschriften gereserveerd gebleven. Zelfstandige
boekpublikaties zijn erg zeldzaam, en zo ze niet door een mecenerende overheid
liefdevol werden gepatroneerd, vallen ze dan nog populariserend uit. Deze droevige
wet wordt andermaal bevestigd in het werk dat Jaak Van Schoor onder de titel Een
huis voor Vlaanderen. Honderd jaar Nederlands beroepstoneel te Gent heeft
gepubliceerd in het Cultureel Jaarboek 1971 van de provincie Oost-Vlaanderen1).
Het is belangrijk vooraf te weten dat dit boek het resultaat is van een
gelegenheidsopdracht. Omdat het Nederlandstalige beroepstheater te Gent in 1971
honderd jaar bestond, heeft een herdenkingscomité, dat om vele initiatieven dient
geprezen, getracht het blijde gebeuren blijvend vast te leggen door een degelijke
terugblik naar het ogenblik waarop het allemaal begon en de wijze waarop het zijn
eeuw vol heeft gekregen. Deze aanleiding verklaart waarom het resultaat weliswaar
een prettig te lezen en te raadplegen drukwerk is, maar niet is aangepakt als een
wetenschappelijke studie. Uiteraard zijn vele gegevens belangrijk genoeg om er een
blijvend beeld uit op te kunnen maken; maar vele kenmerken ontbreken die deze
opdracht hadden kunnen doen uitgroeien tot een volwassen getuigenis van historische
interpretatie en toneelkundige methode. Dat juist deze auteur in staat moet worden
geacht om de verantwoordelijke taakstelling van introductie en visie tot een goed
eind te brengen, heeft hij elders reeds bewezen2). Heeft het comité zijn opdracht te
laat verstrekt of genoegen genomen met een overhaast geschrift? In beide gevallen
blijft de historische waarheid toch wel het slachtoffer.
In een woord vooraf heeft J. Van Schoor zijn bedoelingen diplomatisch
omschreven. Hij heeft willen vermijden dat zijn plons in het verleden alleen maar
een inventaris werd; historisch opstapelen lijkt hem geen verdienste te bezitten en
het graafwerk verdoezelt toch meestal de belangrijkste motieven. Daarom heeft hij
getracht de feiten en gegevens in grote trekken te interpreteren in een verklarende
context en de evolutie te plaatsen in haar maatschappelijk verband. Tegelijk spreekt
hij de hoop uit dat elk onderdeel van zijn boek een aanleiding kan worden tot een
diepergaand onderzoek, dat - naar hij voorzichtig formuleert - ook toneeldeskundig
kan zijn (5-6).
Dat zijn mooie en hoopgevende woorden. Zijn ze echter waar gemaakt? Het is
een uitermate prettig gerangschikt en overzichtelijk georganiseerd geheel, dat met
name in de verdeling in chronolo-

1) Kultureel Jaarboek Provincie Oost-Vlaanderen 1971, Gent, 1972, 2 dln., 407 + 312 pp..
2) Arie Leendert vanden Heuvel (Rotterdam, 23-4-1860 - Gent, 9-8-1934), in Jaarboek
Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica ‘De Fonteine’ te Gent, 1969-1970, pp.
267-303.
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gische moten (die immers ook afgrenzingen van meer interne krachtlijnen kunnen
aangeven) betrouwbaar en secuur uitvalt. Waar vele historische recapitulaties er vaak
niet in slagen reliëf en continuïteit in zinvolle opdeling over te brengen, demonstreert
Van Schoor's heldere dosering zijn inzicht in de generaties en dat zowel in wat ze
verbindt als in wat ze van elkaar onderscheidt.
Dat neemt niet weg dat de behandeling die van een inventaris blijft, die hij nu juist
vermijden wou. Natuurlijk blijven langs alle kanten zijn inspanningen merkbaar om
onder de last van bergen gegevens uit te komen. Toch zwicht de interpretatie vaak
onder het effect van het uitputtende opstapelen, om het even of het repertoiregegevens
zijn dan wel materiële informatie of personeelsaflossing. Dit verschijnsel is minder
gebonden aan het temperament van de auteur dan aan de fundamentele eisen van de
historiografie. Is het niet nuttiger, vele cijfergegevens, tableaux de la troupe,
subsidiebedragen of repertoireoverzichten te bundelen in registers? Wat je de vitale
constanten in de ontwikkelingscurve van deze onderdelen kunt noemen, moet dan
zelfstandig en rustig worden geïnterpreteerd. Want alleen de commentaar op deze
gegevens kan aanwijzen welke de bepalende momenten ervan zijn. Uit de
deelcommentaar zal bovendien het inzicht groeien in de factoren die determinerend
(retrospectief of immanent) zijn voor een waardeoordeel dat meer wil bieden dan
alleen maar vlugge adjectieven over de indruk van het vluchtige ogenblik. Deze
dieptecommentaar ontbreekt te opvallend bij Van Schoor; hij mag zich vooraf nog
zo keurig hebben beveiligd, de geïnteresseerde lezer is precies om deze visie
bekommerd. Omdat alleen daardoor de betrekkelijkheid van het historische bestaan
wordt omgezet in de vitaliteit van een in zich gerichte ontwikkeling.
Wat Van Schoor onder maatschappelijk verband verstaat, wordt nergens helemaal
duidelijk. Er komen wel enkele verwijzingen voor naar de onmiddellijke realiteit
van het historische verleden en die zijn telkens op de aangebrachte plaats erg relevant.
Wat Van Schoor echter ontbreekt, is een cultuurhistorisch begrip waarmee hij in
staat zou zijn het theaterals-maatschappelijk-fenomeen dusdanig te plaatsen, dat het
zijn relatieve bestaansvormen en -normen verliest en gepromoveerd wordt tot een
(hoe beperkt wellicht ook) absolute waarde in het gezamenlijke cultuurpatroon van
deze voorbije honderd jaar. Dat kun je onmogelijk bereiken, als je (zoals Van Schoor
pleegt te doen) een onkreukbaar geloof demonstreert in de waarde en de waarheid
van je bronnen. Waar Van Schoor reeds een verrassende beperking van zijn
bronverwijzingen cultiveert, is het des te meer frappant dat hij deze vele getuigenissen
(nergens met enige afstand opgesteld, nagenoeg altijd door mede- of tegenstanders
tegen personen aangeschreven) nauwelijks wantrouwt. Hij heeft kennelijk alle
bereikbare literatuur (hoe obscuur ook, waar ook onder het stof verborgen) gelezen
en opgenomen, en het geeft nogmaals aan dat zijn fundamentele acribie alle
vertrouwen verdient. Hij heeft echter deze bronnen niet op hun waarde getoetst (tenzij
in de meer recente periode sedert de heroprichting van het NTG in 1965) en dat heeft
hem tot een hikkerig kortschrift gedwongen, waar slechts heel vaag (en doorgaans
zonder nadruk of reliëf) enkele rode draden doorheen lopen.
Pijnlijker acht ik de omstandigheid dat Van Schoor in zijn beoordelingscriteria bij
herhaling fout zit. Voor een historiograaf is het toch noodzakelijk dat hij de
tijdgebonden waarden en normen kent en bovendien bereid is ze in de beschrijving
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en evaluatie te integreren. Nu merk je eigenlijk nergens (tenzij in materiële informatie
en dichterbij liggende data) dat hier honderd jaar opgetekend wordt. Doorlopend stel
je vast dat de auteur wel geneigd is vriendelijk-neerbuigend de historische
omstandigheden te waarderen, maar tegelijk vanuit een volstrekt eigentijdse
waardeschaal tot uitspraken over zin en onzin komt. Een voorbeeld? Kotzebue zou
een indrukwekkend aantal toneelstukken hebben ‘ineengeknutseld’ (12), terwijl in
historisch perspectief juist de dramaturgische vakkundigheid van
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deze veelschrijver hoger moet worden aangeslagen dan zijn dichterlijke en dramatische
verbeelding. Als bovendien van deze zelfde auteur zijn drama Mensenhaat en berouw
in het motief (echtbreuk) wordt gekleineerd en de gevoelige toeschouwers integraal
voor ‘conservatieve harten’ worden versleten, dan stel je volslagen onbekendheid
vast met het burgerlijke wereldbeeld waarvan de moraalopstelling en de basisethiek
in frontale confrontatie met Kotzebues dramatisch thema hebben gestaan. Vooral de
19e eeuw bewerkt Van Schoor met kunst- en stijlhistorische classificatietermen
(romantisme, naturalisme), terwijl de ontwikkelingsstadia van het theater nergens
worden geplaatst in een ideologische lijst met cultuurhistorische beweging. De
populariserende toon van deze geschiedschrijving zie ik voor dit fundamentele tekort
niet als een verontschuldigende factor.
Tenslotte is er het laatste deel, waarin een platte juichtoon gehanteerd wordt die
niet los te maken valt van de conjunctuur waarin Van Schoor zelf gevangen zit.
Nergens trouwens maakt het klimaat van het boek er een geheim van dat Van Schoor
een Gentenaar is. De ontwikkeling van het theater te Gent wordt nergens parallel of
afwijkend gezien t.a.v. evolutiepatronen in andere Vlaamse steden. Gent blijft
geïsoleerd; ook dat is een organische fout in deze kroniek. Is vanuit deze te dorpse
opstelling ook te verklaren dat alle Noordnederlanders ‘Hollanders’ worden genoemd?
Dat klinkt allemaal erg onlief. En dat is voor vele boeiende detailproblemen bepaald
onverdiend. De stipte aandacht voor b.v. de diverse zalen (27), het premiestelsel
(35), de decors (186) is keurig. In talrijke kleine stipjes worden kleurige momenten
aangegeven die een evolutie aanschouwelijk weten te maken, zoals de actrice in
Vlaanderen (19), het elektrische licht (82 en 91), het benefietsysteem (97), het
syndikaat (190), het ‘koninklijk’ worden (153). Meermaals zondert Van Schoor
acteurs, actrices of directeurs af in vinnige vignetten. Ook het aanstippen van de
sociale samenstelling van de publiekscontingenten loopt als een motief door het
verhaal heen, anderzijds wordt dit publiek niet in exacte cijfers opgevangen en lijkt
de informatie over dit publiek te veel te steunen op indrukken.
In de Vlaamse traditie, die wil dat elk geschrift een onvergetelijke daad is, steekt
deze geschiedenis gunstig af door de behoefte aan exactheid, volledigheid en
leesbaarheid. Mijn teleurstelling over de kwaliteit ervan berust dan ook meer op wat
i.v.m. het theater nodig is dan op wat dit boek nu al aanbiedt. Nagenoeg alle dankbare
omstandigheden waren hier aanwezig: een vakgeschoold auteur, een publicerende
overheid, een publiciteitsbewust comité, een gretige schaar Gentse lezers. Alleen de
feestgelegenheid vind je thans in het boek terug. De theatergeschiedenis komt er
bekaaid af. Terwijl we angstig inzien dat er voor een bewerking volgens
theaterwetenschappelijke normen geen geld is en geen markt.
C. Tindemans
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Cassée, Dr. A.P. e.a. - Klinische psychologie in Nederland. 1. - Van Loghum
Slaterus, Deventer, 1973, 288 pp., f 28,50.
Hendriks, A.F. en F.J. Mönks - Opvoeding als sociaal leerproces. - Dekker &
v.d. Vegt, Nijmegen, 1972, 217 pp., f 22,50.
Kuiper, Prof. Dr. P.C. - Psychoanalyse actueel of verouderd? - Van Loghum
Slaterus, Deventer, 1973, 170 pp., f 14,50.
Munnichs, Dr. J.M.A. - Bouwstenen voor een sociale gerontologie. - Dekker &
v.d. Vegt, Nijmegen, 1972, 322 pp., f 29,50.
Rapport over pornografie. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 260 pp., f
7,50.
Simon, Prof. Dr. W. en Prof. Dr. J.H. Gagnon - Seksuele zijwegen. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1972, 151 pp., f 5,50.

Dr. F. Burkhard
Gezonde sex en gezond huwelijk
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, 1972, 248 pp., f 15,90.
Dit boek handelt niet over seksuele technieken, maar over de verhouding tussen
seksuele beleving en huwelijksbeleving. Als arts is de auteur geïnteresseerd in de
oorzaak van de kwalen waarmee de mensen bij hem komen. Dan blijkt dat zowel
seksuele moeilijkheden voortkomen uit een huwelijksdisharmonie als huwelijken
vastlopen uit een gebrekkige seksuele beleving. Een aantal voorkomende
moeilijkheden wordt - zonder enige sensatiezucht - behandeld aan de hand van
voorbeelden, hetgeen het boek vlot leesbaar maakt.
Zoals met alle boeken die over moeilijkheden handelen, lijkt me ook hier het risico
- waar de auteur niets aan doen kan - dat men zelf diagnoses gaat stellen waarvoor
men te weinig kennis en gegevens heeft. Men kan met dit boek bepaalde vragen op
het spoor komen en dan luidt het advies van de schrijver: naar de vakman ermee.
G. Adriaansen

Prof. Dr. J.H. Van den Berg
Zien, verstaan en verklaren van de visuele waarneming
G.F. Callenbach, Nijkerk, 1972, 52 pp., f 6,90.
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Tijdens een gasthoogleraarschap aan de universiteit van Suid-Afrika kwam deze
waarnemingspsychologische studie tot stand, toegepast en toegespitst op de visuele
waarneming. Nog niet eens zozeer op het inhoudelijke resultaat is deze studie van
belang, maar vooral omwille van het feit dat de auteur aangeeft hoe er twee verschillen
van beschouwen zijn van waaruit men waarnemingspsychologie kan bedrijven. De
ene trend binnen de psychologie is een benaderingswijze waarmee het zien verklaard
wordt. Dan wordt de visuele waarneming van de mens iets receptiefs, een inactief
voltrekken binnen de mens, onderworpen aan de wetten van de mechanica; een
solitaire toeschouwer wordt in zo'n verklaring verondersteld, van wie geen
persoonlijke inzet wordt gevraagd. Een tweede benadering, naast deze eerste, maar
binnen de psychologie in de verdrukking geraakt en gebleven, ziet het zien anders:
het is een actieve daad van de mens, evasief en selecterend in de wereld, waarbij de
mens een communicatief wezen is en het waarnemen zelf de waarnemer niet koud
en onberoerd laat. Hier wordt het zien niet verklaard, maar verstaan.
Het is duidelijk voor degenen die met de studies van prof. Van den Berg vertrouwd
zijn, dat ook in deze studie de voorkeur van de schrijver uitgaat naar de tweede,
verdrukte, benaderingswijze van het verstaan.
De schrijver heeft een bijzonder verzorgde stijl, die zich zeer gemakkelijk laat
lezen. De studie zelf is een voorbeeld van de benadering van het verstaan en laat zo
de lezer zien wat de onderzoeker in het zien van de mens ziet.
Van den Berg eindigt, als samenvatting van zijn betoog, met een citaat van Goethe:
‘Das Sehen ist schon Theorie’. Na lezing is
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het ook om te draaien: de theorie is al een schouwen. Hetgeen men kan verwachten
in de leer van de metabletica van de fenomenoloog Van den Berg.
G. Wilkens

C.A. van Eyk - Osterholt
Laten ze het maar voelen
Vijfentwintig jaar belangen-behartiging voor een verpleegde
Met een nawoord van J.P. Teuns.
Van Gennep, Amsterdam, 1972, 156 pp., f 8,90.
Het is een ontroerend literair verslag geworden, opgetekend door de liefdevolle
tweelingzus van Mies, de angstige patiënte. De schrijfster citeert brieven van Mies
aan haar en van haarzelf aan vele instanties, zoals de directeur, de Inspectie Geestelijke
Volksgezondheid, de Officier van Justitie. De geschiedenis speelt zich voor een groot
gedeelte af in een inrichting die beheerd wordt door een nonnencongregatie. De
geneesheer-directeur was daar aan deze nonnen ondergeschikt. De eerste directeur
liet alle middeleeuwse toestanden bestaan. De tweede wilde een aantal misstanden
verbeteren, zoals mishandeling en verwaarlozing van ernstige lichamelijke ziekten,
maar ook verduistering van gelden van patiënten. Zo ontstonden spanningen in het
gesticht en de zaak kwam in de pers in 1965. Maar de directeur werd toch ontslagen
en het harde beleid ging door. Inspectie, departement van volksgezondheid en justitie
keken toe. Na vele jaren van ups en downs vond de schrijfster eindelijk de weg om
haar zuster in een andere inrichting overgeplaatst te krijgen. Daar was een betere,
vriendelijker staf en er werden geen spanlakens gebruikt. De mogelijkheden tot echte
hulp bleken echter ook daar onvoldoende. De patiënte, Mies, leek de strijd tenslotte
opgegeven te hebben, mede door een overmaat aan medicijnen, wanneer het boek
eindigt.
In zijn nawoord vergelijkt de psychiater Teuns het machteloze en zelfs het feitelijk
rechteloze van patiënt en familie binnen het bureaucratische inrichtingssysteem met
de positie van de gevangenen in gevangenissen en concentratiekampen. Hij maakt
het medisch-establishment het verwijt dat ze hieraan meewerken, ondanks hun
machtspositie. Hij onderstreept, dat - waarschijnlijk - met een andere behandeling
Mies lichamelijk en geestelijk niet had hoeven te verworden en mogelijk zelfs had
kunnen genezen (vergelijk Foudraines Wie is van hout).
Dit boek doet denken aan de film ‘Family life’ waarin een meisje door het gebrek
aan inzicht van haar ouders op een soortgelijke wijze in Engeland ook tot chronische
gestichtspatiënte verwordt. Mies en zij hadden gemeen, dat ze beiden een kortzichtige
autoritaire vader hadden.
Het is een verbijsterende, maar ook instructieve ervaring om in Nederland in 1972
nog zo'n onthullend boek op tafel gesmakt te krijgen. Teuns pleit voor de solidariteit
met de patiënten. Maar het ziet er niet naar uit dat er iets wezenlijks zal veranderen.
Daarvoor is macht nodig en die hebben de patiënten en de familie immers niet.
J.H. van Meurs
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Guy Hocquenghem
Le Désir Homosexuel
(Psychotèque), Editions Universitaires, Paris, 1972, 124 pp..
Het was te verwachten dat een boek als L'Anti-Oedipe van Gilles Deleuze en Félix
Guattari (Editions de Minuit, Paris, 1972) veel respons (en tegen-respons zou krijgen
in andere geschriften; het was ook een beetje te verwachten dat vooral de
homoseksuele problematiek vanuit de hoek van L'Anti-Oedipe een radicale en
vruchtbare benadering zou krijgen. Het werkje van Hocquenghem is een bondige,
maar pertinente actualisatie van de problematiek en het beste wat er over
homoseksualiteit is geschreven sedert... (de Saint-Genet van Sartre?). Het is verrassend
dat zo veel inzicht, zo'n radicale in-vraag-stelling juist vanuit Frankrijk moest komen.
Het antwoord op deze verwondering moet gezocht worden in het baanbrekend en
verruimend werk van Deleuze en Guattari, die Freud herinterpreteren in een
maatschappelijke context die nog weing te maken heeft met de historische
verruimingen van een Reich en de andere sex-pol-isten.
Waar het (in het kort) op neerkomt: homoseksualiteit is een schepping van de
heteroseksuele maatschappij. De ‘desir homosexuel’ waarvan sprake in de titel, is
te verstaan als gesublimeerde drang van de heteroseksuele maatschappij. Eén van
de manieren om de seksuele libido maatschappelijk bruikbaar te maken. De ware
betekenis, toedracht, functie van de homoseksualiteit nagaan en onderzoeken komt
dus neer op een in het gedrang brengen van het huidige maatschappelijke systeem,
door er één van de mechanismen van bloot te leggen. Het is een institutionaliseren
van de libido, of om het met de woorden van de auteur te zeggen: ‘Homosexualité
oedipienne commence dans la tête du père, elle assure l'intégration de la force groupale
à l'édifice social oedipien’ (p. 78). Het eigen-aardige jargon
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zal de Nederlandse of Angelsaksische lezers beslist wel afkerig stemmen; zo ook de
weigering om de problematiek te benaderen via de klassieke menswetenschappen,
zal, naar ik vermoed, vooral in Nederland, op afweer stoten.
Eric De Kuyper

Han Fortmann
Heel de mens
Reflecties over de menselijke mogelijkheden
Ambo, Bilthoven, 1972, 303 pp., f 12,50.
Een toepasselijke titel voor deze bundel beschouwingen van Han Fortmann, denker
in een cultuuromslag. Komend uit een cultuurpatroon dat achter ons komt te liggen
en reflecterend op een niveau waar zich de eigenlijke omslag voltrekt - dat van de
menselijke ziel - geldt zijn zorg de hele mens en is zijn aandacht vooral gericht op
vergeten of verdrongen mogelijkheden, die zich nu gewild of ongewild ter integratie
in mens en samenleving aandienen. Heil en gezondheid geven het psycho-religieuze
gezichtspunt van zijn beschouwingen aan, dat als gezichtspunt dan wel bijzonder is,
maar aan de belangstelling toch nauwelijks grenzen stelt. Wat ook weer niet zo
verwonderlijk is, want heeft men de nieuwe manier van waarnemen eenmaal beproefd,
dan laat zich alles opnieuw herdenken. Al zal men ook in deze bundel merken, dat
het Fortmanns sterkste zijde blijft, vragen te stellen bij een als eenzijdig ervaren
cultureel integratiepatroon van persoon en samenleving, vanuit een psychologisch
gescherpt waarnemings- en aanvoelingsvermogen. In welk nieuw integratiepatroon
de culturele omslag uiteindelijk tot een opnieuw voorlopige stabiliteit zal komen,
blijft ook voor Fortmann slechts vermoedenderwijs aan te duiden. Maar dat is dan
niet als tekort te brandmerken. Want voordat hij bedacht wordt, zal de nieuwe mens
toch eerst geboren moeten worden. En zelfs dan zal het denken nog even moeten
wachten.
Chr. v. Buijtenen

L'Erotisme
Editions Universitaires, Paris, 1971, 143 pp..
In het slotartikel van deze reeks opstellen gewijd aan de Erotiek schrijft Pierre Hanry
pertinent dat de hele seksologie doordrongen is van waardebepalingen en
waardeoordelen en dat deze wetenschap zich rekenschap zou moeten geven van deze
onbebewuste zelfbeperking. Maar geen enkele van de medeauteurs neemt deze
opmerkingen op zich en benadert het gekozen thema met de nodige zelfkritiek. We
krijgen dus een verzameling oninteressante opstellen over een thema waar reflectie
en inzicht hoogst welkom zou zijn.
Eric De Kuyper
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Harold Heyward & Mireille Varigas
Une Antipsychiatrie?
(Psychotèque), Editions Universitaires, Paris, 1972, 144 pp..
Franco Basaglia
Die negierte Institution oder die Gemeinschaft der Ausgeschlossenen. Ein
Experiment der Psychiatrischen Klinik in Görz
Suhrkamp, Frankfurt, 1971, 380 pp..
De twee delen van het eerste boekje zijn beide ontstaan uit de praktijk van de
psychiatrische instelling van Harold Heyward. De enkele tientallen pagina's van
Heyward zelf zijn van de meest verlichtende die ik de jongste tijd gelezen heb over
anti-psychiatrie. Hij knoopt zijn kort essay vast aan een analyse van de methode en
denkwijze van Kraepelin, en komt tot enkele lucide inzichten in verband met de
‘schizofrenie’ en vooral haar cultuur-historische achtergrond. Hij trekt namelijk
boeiende parallellen tussen de ‘ontdekking’ van de schizofrenie in de 19e eeuw (niet
zonder reden een uitsluitend Duitse activiteit), en de verder doorgevoerde
werkverdeling, en plaatst een paar nieuwe accenten (o.a. de geremde revolutionaire
rol van de patiënt, die hij dan ook terecht een ‘revolte’ noemt) die de discussie beslist
verder helpen. Het tweede deel bespreekt een onderzoek in dezelfde instelling gevoerd
door een psychologie-studente in verband met het begrip waanzin (folie). Ook haar
bevindingen liggen in de lijn van de anti-psychiatrie. Zonder veel pretentie biedt dit
boekje een benadering van de anti-psychiatrische beweging, zonder in dogmatismen
te vallen of overgespecialiseerd te doen. Zelfs de contradicties in theorie en praktijk
worden blootgelegd en men probeert ze bruikbaar te maken voor verdere praktijk en
theorie.
Het document van Franco Basaglia dateert van 1968 en heeft veel invloed
uitgeoefend in de Franse anti-psychiatrische kringen. Het zijn voornamelijk
getuigenissen, omlijst door theoretische beschouwingen. Komt het doordat het boek
intussen al vijf jaar oud is, of doordat het uit de Italiaanse sfeer stamt, maar de toon
is nogal politiek dogmatisch en daardoor veel minder overtuigend dan Engelse,
Franse, of Nederlandse (Foudraine) equivalenten die dezelfde thematiek bestrijken.
Eric De Kuyper
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Sociale wetenschappen
Alternatieve groepen in de kerk. - De Horstink, Amersfoort, 1972, 252 pp., f
22,50.
Arnoni, M.S. - In plaats van ideologie. - Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1972, 212
pp..
Claessens, Dieter - Rolle und Macht. - (Grundfragen der Soziologie), Juventa
Verlag, München, 19702, 200 pp., Ln. DM. 16,-, br. DM. 12,-.
Goode, William J. - Soziologie der Familie. - (Grundfragen der Soziologie),
Juventa Verlag, München, 19714, 224 pp., Ln. DM. 16,-, br. DM. 12,-.
Harper, Peter - Meezoeken naar alternatieve technologie. - (Katernen 2000),
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972 9/10, 46 pp., f 2,50.
Hartmann, Heinz - Empirische Sozialforschung. - (Grundfragen der Soziologie),
Juventa Verlag, München, 19722, 240 pp., Ln. DM. 16,-, br. DM. 12,-.
Interviews over milieu-hygiëne. - Kernvraag, Geest. Verzorging Krijgsmacht,
Den Haag, dec. 1972, 67 pp..
Klages, Helmut - Geschichte der Soziologie. - (Grundgrafen der Soziologie),
Juventa Verlag, München, 19722, 208 pp., Ln. DM. 16,-, br. DM. 12,-.
Korte, Hermann, Hrsg. - Soziologie der Stadt. - (Grundfragen der Soziologie),
Juventa Verlag, München, 1972, 208 pp., Ln. DM. 16,-, br. DM. 12,-.
Mills, Théodore M. - Soziologie der Gruppe. - (Grundfragen der Soziologie),
Juventa Verlag, München, 19713, 216 pp., Ln. DM. 16,-, br. DM. 12,-.
Onderzoek naar de bestuurlijke organisatie, deel I. - Instituut voor
bestuurswetenschappen, Rijswijk, 1972, 586 pp., f 37,75.
Parsons, Talcott - Das System moderner Gesellschaften. - (Grundfragen der
Soziologie), Juventa Verlag, München, 1972, 200 pp., Ln. DM. 16,-, br. DM.
12,-.
Polemische studiegroep Amsterdam - Kontroversiële polemologie. - Lynx,
Amsterdam, 1972, 216 pp., f 9,75.
Stammer, Otto und Peter Weingart - Politische Soziologie. - (Grundfragen der
Soziologie), Juventa Verlag, München, 1972, 240 pp., Ln. DM. 16,-, br. DM.
12,-.
Strzelewicz, W., e.a. - Bildung und gesellschaftliches Bewustsein. - Enke,
Stuttgart, 1972, 223 pp., DM. 10,80.
Wright Mills, C. - De sociologische visie. Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972,
256 pp., f 6,50.

Prof. Dr. A.Th.L.M. Mertens, e.a.
Groepswerk met bejaarden
Dekker & van de Vegt, Nijmegen, 1972, 105 pp., f 11,-.
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Als vijfde deeltje in de serie ‘Gerontologie en Geriatrie’ wordt hier de belangstellende
lezer een reële bijdrage uit de praktijk van groepswerk met oudere mensen
aangeboden.
Praktisch hanteerbaar en minstens voor anderen, werkzaam in dienstencentra en
bejaardentehuizen, direct herkenbaar, geeft deze uit het Duits vertaalde bundel van
12 opstellen een aantal waardevolle adviezen en mogelijkheden voor de praktijk.
Een negental uitvoerig beschreven voorbeelden uit de praktijk van enige
dienstencentra, voorafgegaan door een drietal iets algemenere bijdragen over
groepswerk vormen de inhoud. De verwijzing naar gemakkelijk te bereiken lietratuur
helpt om een vervolg te vinden op deze goed begonnen aanzet.
G. Wilkens

Th. A. Ellerman
Het Nederlandse leerlingwezen
Een farce of een reële opleidingsmogelijkheid?
L.C.G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1972, 144 pp., f 25,-.
In de ‘wet op het Leerlingwezen’ van 1966, stelt de wetgever dat ‘de leerling op
grondslag van een leerovereenkomst in onderlinge samenwerking, zowel een opleiding
in de praktijk van een bepaald beroep, als algemeen op het beroep gericht onderwijs
(ontvangt)’.
Het gaat in Ellermans publikatie om een analyse van de opleidingsmogelijkheden
in de beroepsgerichte sector. Voor het effectief van de grond komen van het onderwijs
aan in merendeel werkende jongeren wijst Ellerman een aantal belemmerende factoren
aan en formuleert een aantal voorwaarden om tot een optimaal rendement te komen
van een vorm van educatie die weliswaar in het brandpunt van de politieke
belangstelling is komen te staan, maar die tot nu toe onvolledig en weinig bevredigend
werkt.
De belemmerende factoren zijn o.m.: een onvoldoende passende wettelijke basis,
de leerling staat niet centraal, hij heeft tevens de status van werknemer, de
organisatievorm van dit type onderwijs is chaotisch, niet alle leerlingen zijn in staat
om het ‘geleerde’ in de praktijk te brengen, de leerling is niet vrij in de keuze van
het type onderwijs, en tenslotte bestaat er geen doorstromingsmogelijkheid naar
hogere onderwijs-
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vormen. Als voorwaarden voor verbetering van de huidige situatie noemt de schrijver
o.m.: dat aan het bedrijfsleven goed omschreven voorwaarden gesteld moeten worden
met betrekking tot introductie, begeleiding en opleiding - waarbij de bijdrage van
het bedrijfsleven aan de kosten van de opleiding wettelijk geregeld zou moeten
worden. En het opleidingsschema van het leerlingwezen dient zodanig ingericht te
zijn, dat de doorstromingsmogelijkheid naar hogere onderwijsvormen mogelijk wordt.
Met name deze doorstromingsmogelijkheid als ‘eerste kans voor de kans- lozen’ lijkt
een uiterst belangrijk element uit de door Ellerman geformuleerde voorwaarden voor
een verbeterd leerlingwezen. Dit betekent dat de vormingsinstituten bij hun
programmering terdege rekening moeten houden met de ‘cognitieve component’ van
hun vormende activiteit - een voorwaarde om niet alleen de ‘bewuste arbeiders’ te
creëren, maar tevens om hem een gelijkwaardige kans te bieden binnen ons
Nederlandse onderwijssysteem.
F. Nieuwenhof

Oswald von Nell-Breuning S.J.
Aktuelle Fragen der Gesellschaftspolitik
J.P. Bachem Verlag, Köln, 1970, 466 pp., DM. 19,80.
Het solidarisme als ethisch alternatief van socialisme en liberalisme heeft nog
geenszins afgedaan. Dit blijkt uit de lijvige bundel ‘Aktuelle Fragen’. Hoewel uiterst
spits in zijn uitwerking en maatschappelijke toepassing, is von Nell-Breuning vaag
en onduidelijk bij de verklaring van zijn kernbegrippen zoals solidariteit, welzijn
e.d.. Daarenboven verschijnen ‘staat’ en ‘samenleving’ als zelfstandige grootheden
van ‘hogere’ orde, waardoor het wederom mogelijk wordt te spreken van ‘het
algemene belang’ waaraan het individuele of groepsbelang ondergeschikt is (of
‘behoort-te-zijn’).
F. Nieuwenhof

Eckart Pankoke
Soziale Bewegung - Soziale Frage - Soziale Politik
Grundfragen der deutschen ‘Socialwissenschaft’ im 19. Jahrhundert
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970, 228 pp., DM. 25.
Rond het revolutiejaar 1848 verkeerden de Duitse sociale wetenschappen in een
oriënteringscrisis, volgens Pankoke medeveroorzaakt door de overgang van
standen-maatschappij via de vorming van de burgerlijke samenleving naar de
geïndustrialiseerde samenleving.
De ideologische crisis werd gecompliceerd doordat de genoemde
overgangsprocessen niet onmiddellijk gevolgd werden door daarbij passende
interpretatieschema's binnen de sociale wetenschappen - zo rekent Max Weber pas
in het begin van de 20e eeuw af met de historisch-ethische maat-schappijinterpretaties,
die veeleer pasten bij de standenmaatschappij. De waardenvrije wetenschap die zich

Streven. Jaargang 26

sinds Weber ontwikkelde, streed in Duitsland wederom met een waarden-beladen
teleologische maatschappijanalyse, die haar historische wortels vindt in de 19e-eeuwse
maatschappijopvattingen. Pankoke meent dat de scheiding der geesten onder de
19e-eeuwse sociale wetenschappers hun uitgangspunt vindt in de mate van zekerheid
waarmee men een doel voor staat en samenleving wist te formuleren, de mate waarin
men zich kon aansluiten bij de gedachte aan de sociale vooruitgang.
F. Nieuwenhof

Gert Raeithel
Opfer der Geselleschaft. Armut in den USA
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln/Berlin, 1971, 296 pp., DM. 26,-.
Raeithel is medewerker van het Amerika Instituut van de Universiteit van München
en heeft als Assistent-Professor in Amerika gewerkt. Zijn publikatie over
Noord-Amerika is gedegen en kritisch en geeft een heldere analyse van de sociale
problematiek van een land dat in toenemende mate door haar buitenlandse politiek
aan heftige kritiek onderhevig is. Hoewel de centrale regering naar buiten zeer machtig
schijnt, blijkt zij binnenslands niet in staat de afzonderlijke staten de uitvoering van
een aantal minimale sociale wetten voor te schrijven; hoewel de
middle-class-Amerikaan direct te porren is voor grootscheepse hulp naar het
buitenland, komt de verstrekking van extra eiwit-houdend voedsel voor de Indianen
nauwelijks op gang. Raeithel schrijft dit o.m. toe aan de anti-ideologiestemming,
waardoor de politieke elite nauwelijks geneigd is tot sociaal denken - een verschijnsel
dat hij cultureel-neutralisme noemt. Deze sociaal-indifferente houding is
waarschijnlijk ook oorzaak van de beperkte werking van de vele hulpprogramma's
voor minoriteiten, armen, drugaddicts, e.a. die ondanks de principieel liberale
staatsopvatting van overheidswege worden uitgevoerd.
F. Nieuwenhof
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Wigand Siebel
Freiheit und Herrschafsstruktur in der Kirche
Morus Verlag, Berlin, 1971, 115 pp..
Theologen spreken veel en eisen soms niet minder met betrekking tot ruimte en
vrijheid binnen de kerk. Soms zetten zij hun verlangens om in een aantal harde eisen,
die dan niet zonder gevolg zijn voor de structuur van het geheel en derhalve
sociologische implicaties hebben. Van belang wordt dan wat een socioloog van
beroep denkt van deze structuureisen der theologen. De auteur is een socioloog die
zich niet zonder meer wil uitleveren aan de theologen door b.v. de getallen en feiten
te leveren die passen bij de theologische verlangens, maar deze veeleer in de weerslag
op het geheel van de kerk kritisch wil toetsen. Na een algemene uiteenzetting over
de sociologische betekenis van ambt en gezag, richt zich het onderzoek op de
meningen van enige theologen, o.a. Metz en Rahner, en op het voorkomend gedrag
van kerkelijk gezag. Zijn conclusie, tevens diagnose, luidt: de tegenwoordige crisis
is een gezagscrisis; dat betekent: verminderen van de macht van het legitieme gezag
en het afnemen van het onderhouden der normen. Dat is een belemmerde vrijheid
voor de mensen die nog in de kerk willen blijven, terwijl deze situatie voor degenen
die reeds de kerk openlijk of soms nog maar onopgemerkt hebben laten vallen, een
legitimatie vormt voor het uittredingsbesluit of de beslissing tot afval. Naast diagnose
wordt er ook een therapie gesteld, die in een even opmerkelijke als sociologisch
gedurfde stelling is samengevat: ‘Resakralisierung ist Resozialisierung’.
De verdienste van deze studie is het aantonen van sociologische ambiguïteiten in
de huidige kerkontwikkeling. Niet alle uitspraken zullen de schrijver in dank worden
afgenomen. De schrijver moge zich gerust weten in het besef dat ondank theologisch
loon is.
G. Wilkens

Konrad Merkel, Hrsg.
DDR Landwirtschaft in der Diskussion
Wissenschaft und Politik, Köln, 1972, 127 pp., DM. 20,-.
Zoals ook de landen van West-Europa heeft de Oosteuropese economie sterk af te
rekenen met de moeilijkheden in de landbouw. Het grote probleem echter bij de
studie van de economische vraagstukken van Oost-Europa ligt in het feit dat zeer
weing statistisch materiaal ter beschikking staat. Onderhavig werk dekt terzake een
leemte. Het bevat de referaten van een in oktober 1971 in de Technische Hogeschool
te Berlijn gehouden congres, waarin 180 landbouwdeskundigen een studie maakten
over de evolutie en de problemen van de landbouw in de DDR. Alle aspecten komen
aan bod: het algemeen beeld, de maatschappelijke toestand van de landbouwer, de
produktie en de organisatie van de landbouw in vergelijking met de Bondsrepubliek,
het coöperatieve systeem, het probleem van de socialistische landbouwkunde, de
oprichting van grote landbouwbedrijven. De aandacht wordt vooral getrokken op
het coöperatief karakter van de landbouw in de DDR als eventueel model voor de
ontwikkelingslanden. Wel zeer gespecialiseerd.
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A. van Peteghem

Max Silberschmidt
The United States and Europe
Thames & Hudson, London / Denis, Borgerhout, 1972, 216 pp., 107 ill.,
14 in kleur, BF. 190.
De liefde-haat verhouding tussen Europa en Amerika, of zoals in de ondertitel
aangegeven staat, de partner-rivaal verhouding, wordt door prof. Silberschmidt op
een meeslepende wijze beschreven. Een Amerikaan zou het hier of daar wel iets
anders interpreteren, maar hij zou zich wellicht niet zo scherp rekenschap kunnen
geven als een Europeaan van de aantrekkingskracht die het Amerikaanse continent
en in het bijzonder de Verenigde Staten op Europa uitoefenen. De titel van het eerste
hoofdstuk luidt: America, the European Dream. Alle aspecten, politieke, economische,
culturele, van de uitwisseling worden beschreven en in de rijke, goedgekozen
illustratie verduidelijkt. Een vrij uitvoerige bibliografie besluit het boek.
S. Heester

Georges Elgozy
Les Damnés de l'Opulence
Calmann-Lévy, Paris, 1970, 331 pp..
Onder deze veel-belovende titel spuit de auteur, hoofdstuk na hoofdstuk, een reeks
platitudes zoals je er kunt lezen in vlotgeschreven editorialen. Zijn opzet is de
hedendaagse maatschappij te onderzoeken vanuit een ruim economisch standpunt;
veel verder dan het overgieten van actuele thema's zoals contestatie, ecologie, vrije
tijd, welvaart, enz.... met een vaag-humanistisch sausje komt het echter niet.
Eric De Kuyper
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Geschiedenis
Amerongen, Martin van en Igor Cornelissen - Tegen de revolutie: het evangelie.
- Paris-Manteau, Amsterdam-Brussel, 1972, 192 pp., f 9,50.
Galai, Shmuel - The Liberation Movement in Russia 1900-1905. - Cambridge
Univ. Press, London, 1973, 325 pp., £ 7,20.
Parker, Geoffrey - The Army of Flanders and the Spanish Road. - Cambridge
Univ. Press, London, 1972, 309 pp., £ 7,10.
Priestley, J.B. - The prince of pleasure. - Sphere Books, London, 1971, 303 pp.,
£ 1,50.
Priestley, J.B. - The Edwardians. - Sphere Books, London, 1972, 302 pp., £
1,95.
Rudorff, Raymond - Belle époque. Paris in the nineties. - Hamish Hamilton,
London, 1972, 365 pp., £ 4,15.
Ternon, Yves - Les médecins allemands et le national-socialisme. - Casterman,
Tournai, 1973, 220 pp., BF. 225.

Dr. J. Grauwels
Dagboek van gebeurtenissen opgetekend door Christiaan Munters 1529-1545
(Maaslandse Monografieën), Van Gorcum & Comp., Assen, 1972, 214
pp., f 25,-, geb. f 30,-.
Wie het leven van zijn voorouders wil proeven, zal minder baat vinden bij het lezen
van keizerlijke oorkondes en koninklijke besluiten dan bij het doorbladeren van een
persoonlijk dagboek van wie dan ook, al is in het laatste geval de objectiviteit niet
naar best vermogen gewaarborgd. Dagboeken, en zeker van kleine luiden, zijn
schaarse artikelen, vooral naarmate men verder in het verleden teruggaat. Het hier
integraal gepubliceerde dagboek is het werk van een kapelaan uit Kuringen in Belgisch
Limburg. Deze blijkt een open oog en een fijne neus gehad te hebben voor een
menigte van zaken: de hofhouding der Luiker prins-bis-schoppen ter plaatse, de
godsdienstige en wereldlijke folklore, maar ook alledaagse zaken als oorlog, ziekte,
kettervervolging, beeldenstorm, heksentoeren, wonderen, rampen en branden. Deze
kroniek is vooral van belang voor de geschiedenis van het opkomende protestantisme
en als zodanig in vroeger tijden reeds met vrucht geraadpleegd.
De uitgave is voortreffelijk verzorgd en voorzien van bibliografie, inleiding,
glossarium van middelnederlandse woorden en registers op zaken en namen.
P. Begheyn

Traum von Räte-Deutschland
Erzählungen deutscher Schriftsteller. 1924-1936
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Deutsche Akademie der Künste zu Berlin (DDR), Aufbau-Verlag, Berlin
und Weimar, 1968, 718 pp., M. 10,80.
De ontwikkelingen na de mislukte revolutie van 1918-1919 in Duitsland en de
vorming van de Republiek van Weimar luidden een nieuw hoofdstuk in van de
revolutionaire arbeidersbeweging, of liever de restanten daarvan, na de bloedige
wraak van de burgerlijke partijen onder Gustav Noske. Na de tweede grote catastrofe,
na 1945, ontstond de DDR als socialistische Duitse staat, die de traditie van het
strijdbare proletariaat tracht voort te zetten. Zo voelt de Bondsrepubliek zich
erfgenaam van het Derde Rijk als het softenon-kind van de burgerlijke kapitalistische
moeder-orde. Maar goed, de DDR als erfgenaam van de proletarische revolutie is
ook wat te veel van het goede: tenslotte dicteerde het Sovjet leger de socialistische
omwenteling. De ‘Duitse notaris’ ordende later de erfenis. Het belang van deze
ordening ligt in de ordening zelve - de ‘Traum von Räte-Deutschland’ is daar een
resultaat van. De veelal realistische klassenstrijd-verhalen, vormen meer een belangrijk
document voor de in sociale geschiedenis geïnteresseerden dan een bundeling
aansprekelijke essays en gedichten.
F. Nieuwenhof

Klaus Gotto
Die Wochenzeitung Junge Front / Michael
Eine Studie zum katholischen Selbstverständnis und zum Verhalten der
jungen Kirche gegenüber dem Nationalsozialismus
Matthias Grünewald Verlag, Mainz, 1970, 250 pp..
In vervolg op de ‘Stellvertreter’-discussie publiceerde de historicus G. Zahn een
tweetal artikelen waarin hij verwees naar het
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feit dat de katholieke pers actief en enthousiast de oorlog steunde en de katholieken
bond aan een nationaal-socialistisch regime. Zo iets vraagt natuurlijk om weerwoord,
zij het dat de elitekrant ‘Junge Front’ weinig representatief geacht kan worden voor
de gehele katholieke pers, nog afgezien van de vraag of daarmee het Duitse episcopaat
van blaam gezuiverd wordt. Daarom is de stelling van Zahn door Gotto niet principieel
weersproken en daarom ook schrijft hij: ‘Bei aller Anerkennung der Bereitschaft
zum Martyrium (rond o.a. Junger Front) bleibt aber die Frage, ob die Haltung der
katholischen Kirche im Dritten Reich nur an dem Kriterium eines solchen
Selbstver-ständnisses oder nicht auch an den Möglichkeiten des in der konkret
vorgegebenen Volkskirche Erreichbaren gemessen werden musz’.
In het konkreet bereikbare ligt de ‘zin’ en de ‘onzin’ van de argumentatie, dat het
episcopaat en de pers collaboreerden - een Gideonsbende is per definitie klein, zeker
voor die groeperingen in een door ‘Obrigkeitsdenken’ beheerste samenleving, die
binnen hun eigen instituties gewend zijn aan leergezag en autoritaire leiding.
F. Nieuwenhof

K.H.D. Haley
The Dutch in the Seventeenth Century
Thames and Hudson, London / Denis, Borgerhout, 1972, 216 pp., 158 ill.,
18 in kleur, BF. 330.
K.H.D. Haley, professor van moderne geschiedenis aan de universiteit van Sheffield,
heeft met zijn boek over de Nederlander in de zeventiende eeuw een helder en
geanuanceerd, maar ook hooggestemd, verhaal toegevoegd aan de reeds rijke
literatuur. Het is in de eerste plaats bestemd voor de anglo-saksische lezer die het
slachtoffer is van de Engelse historici die de neiging hebben zich uitsluitend voor de
Engels-Franse tegenstelling te interesseren. Prof. Haley laat de rol zien die Nederland,
of juister de Nederlandse Provinciën, op internationaal vlak hebben gespeeld, maar
zijn voornaamste aandacht gaat toch uit naar de interne, specifieke structuur van de
Nederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. Zoals de overige delen van de
Library of European Civilization is ook dit deel uitstekend geillustreerd.
S. Heester

Wijsbegeerte
Cliquet, R. - Antropologie. - De Sikkel, Antwerpen, 1972, 138 pp., BF. 75.
Sutschkow, Boris - Historische Schicksale des Realismus. - Aufbau Verlag,
Berlin/Weimar, 1972, 531 pp..

Dr. P.A. van der Weij
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Grote filosofen over de mens
Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1970, 256 pp., f 12,90.
Dit boek is bestemd voor een breder publiek dan de vakfilosofen. Bedoeling is om
de velen die de levensvraag stellen, of in deze crisistijd ons bestaan als persoon en
gemeenschap nog zin heeft, te helpen bij dit vragen en het zoeken naar een antwoord.
Daartoe gaat S. verschillende filosofen in de loop der geschiedenis ondervragen,
beginnend bij Platoon, om, wandelend door de eeuwen heen, te eindigen bij Marcel,
Teilhard en Berglar. Hij stelt zijn vragen vanuit een eigen wijsbegeerte, zodat hij
ook kritisch weet te reageren. Uiteraard roept de korte samenvatting van zovele
wijsbegeertes omtrent de mens weer nieuwe vragen op, zowel omtrent inhoud als
keuze. Waarom Augustinus overgeslagen, die als geen ander door de vraag: wie ben
ik, was bezeten? Waarom Thomas nog steeds een aristotelicus genoemd? Hoe kunnen
denkers als Descartes, Blondel, Newman, Scheler, Buber, Levinas zo maar worden
overgeslagen? Maar in zekere zin zijn deze vragen al een gevolg van het lezen van
dit helder geschreven werk. Het wil ons aan het denken zetten over de zin van het
bestaan. En hierin is S. voortreffelijk geslaagd.
J.H. Nota

Ernst Bloch
Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M., 1970, 490 pp., DM. 36,-, krt. DM.
18,-.
Bloch is een van de weinige oorspronkelijke Marxisten, die zich boven het
epigonendom heeft weten uit te werken, niet in de laatste plaats door zijn sterke
persoonlijkheid. Daarom verliet hij de DDR en daarom herdacht hij in 1970 W.I.
Lenin als revolutionair die zich steeds voor ogen hield dat het bereiken van het
socialisme betekende: ‘een overgang uit het Rijk van de noodzakelijk-
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heden naar het Rijk van de vrijheid’. In een door Bloch geciteerde zin komt zijn
idealisme en zijn twijfel wel het beste tot uiting. ‘Sozialismus, dann Kommunismus
ist dasjenige, was unter dem Namen Moral so lange vergebens gesucht worden ist’.
In laatste instantie zijn voor Bloch de theorieën niet bepalend, wél het
humanistische ideaal ‘Menschenwerdung, aufrechtem Gang, erhobenem Haupt, Ende
der Notwendigkeit, Anbrach der Freiheit’.
F. Nieuwenhof

Balduin Schwarz, Hrsg.
Wahrheit, Wert und Sein Festgabe für Dietrich von Hildebrand zum 80.
Geburtstag
Verlag Josef Habbel, Regensburg, 1970, 338 pp., DM. 45,-.
Het zou niet juist zijn te zeggen, dat Dietrich von Hildebrand door over te gaan tot
de Katholieke Kerk ‘een trojaans paard’ is geworden, maar de karakterisering van
Märit Furtwängler, die hem zo goed heeft gekend, komt de waarheid wel nabij: ‘hij
is voor 200% katholiek’. Dit feit zou vooringenomenheid kunnen veroorzaken bij
het beoordelen van zijn werken en doen vergeten, dat hij een der belangrijkste leden
is van de eerste groep fenomenologen rond Husserl en Scheler. Hij deed vooral
oorspronkelijk werk op het gebied van ethica, waarbij hij de nadruk legde op het
antwoord dat men aan de waarden moet geven en de mogelijkheid van gehele of
partiële waardeblindheid. Von Hildebrand is een rijke universele persoonlijkheid,
met open oog en open hart voor vele waarden in het menselijk leven, maar tegelijk
de non-conformist die zich fel verzet tegen de bedreiging van deze waarden en zo
meteen het gevaar van het nationaal-socialisme heeft onderkend. Dit kostte hem al
bijna zijn leven in 1923, en in 1933 moest hij zijn professoraat in München opgeven
en uitwijken naar Wenen, vanwaar hij de strijd voortzette, tot hij weer verder moest
en tenslotte terecht kwam in New York waar hij aan Fordham University zijn colleges
kon hervatten. Een enkele maal moest hij onder een schuilnaam publiceren tijdens
de nazi-jaren, maar dit lag niet aan persoonlijke angst van de auteur. ‘Ik ben niet naar
de politiek gegaan, maar de politiek is bij mij gekomen’, zei deze geengageerde
existentialist, die, voor wie niet lijdt aan waardeblindheid, weer duidelijk laat zien,
dat de beschuldiging van ‘individualisme’ aan het existentialisme gericht, beslist niet
geldt voor figuren als von Hildebrand, Scheler, Edith Stein, Marcel, Jaspers, Sartre,
om maar enige namen te noemen. Balduin Schwarz heeft het goede idee gehad von
Hildebrand bij zijn 80ste verjaardag een gedenkboek aan te bieden van vrienden en
geestverwanten. De ruim twintig bijdragen zijn over drie afdelingen verdeeld, die
tegelijk de sfeer aangeven van von Hildebrand's filosoferen; waarheid, waarde en
zijn. De meeste bijdragen zijn in het Duits geschreven, zelfs het belangrijk ‘Filosofisch
Testament’ van Gabriel Marcel, maar men vindt ook artikelen in het Engels en zelfs
eenmaal in het Frans.
Wat de inhoud aangaat: deze is sterk gevarieerd. Verschillende auteurs behandelen
een aspect van von Hildebrand's wijsbegeerte, anderen worden door diens filosofie
geinspireerd, soms ook in hun scherpe kritiek op andere denkers als Heidegger,
voortdurend wordt de lezer gepakt door het ‘niveau’ van de bijdragen en tot
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zelf-denken gestimuleerd. Daarom moeten bibliotheken dit werk aanschaffen en
wordt het sterk aanbevolen aan vakfilosofen en belangstellenden in wijsbegeerte,
die dikwijls voorbijgaan aan een ‘Festschrift’ dat altijd wat apart staat in de rij van
publikaties. Het is alleen jammer, dat in inleidend Voorwoord en afsluitend Nawoord
over von Hildebrand vele van zijn werken worden vermeld, maar een complete lijst
van zijn werken niet wordt gegeven. Balduin Schwarz is hier in zijn bewondering
voor zijn vriend en leermeester wat al te optimistisch geweest.
J.H. Nota

Roland Barthes
Sade Fourier Loyola
Editions du Seuil, Paris, 1971, 188 pp..
Roland Barthes
Mythologies
Jonathan Cape, London, 1972, 159 pp., £ 2,50
Guy de Mallac, Margaret Eberbach
Barthes
Editions Universitaires, collection ‘Psychothèque’, Paris, 1971, 137 pp..
Tel Quel
Roland Barthes
Automne 1971, no. 47.
Critique
Juillet 1972, no. 302.
Communications
Le texte, de la théorie à la recherche
Seuil, Paris, 1972.
De laatste tijd verschenen er verschillende artikelen en studies gewijd aan Roland
Barthes. Voor het eerst werd zijn bijna vijftien
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jaar oude Mythologies in het Engels uitgebracht. Annette Lavers, die voor de Engelse
vertaling zorgde, heeft het in het nummer van Tel Quel dat aan Barthes gewijd is,
over de vertaalproblemen. Terloops merkt zij op dat Barthes's belangrijkheid geenszins
miskend wordt, maar wel zijn situatie. Aan deze vorm van ‘miskenning’ doet de
studie van Guy Mallac en Margaret Eberbach mee, omdat het een beknopte analyse
van Barthes's denkwereld voorstelt, in plaats van Barthes te situeren. Zij reduceren
Barthes tot één van de vele ‘semiologen’ of ‘structuralisten’. Zijn originaliteit bestaat
er echter in, dat hij deze wetenschappen tot zich haalt in zoverre ze hem van dienst
kunnen zijn; de belangrijkheid ervan bewijst hij vooral door hun relativiteit te
bewijzen, door de manier waarop hij ermee omgaat. Dit dubbelzinnige is een
constante. Alleen al in het soort Frans dat Barthes gebruikt: een mengeling van
subjectiviteit en objectiviteit. in voortdurende dialectische spanning tot elkaar. Barthes
is zich bewust van de beperkingen van de taal én demonstreert aldus volop haar
mogelijkheden.
Vooral in zijn meest recente werken is er een voortdurende afstand van het soort
literair-wetenschappelijk werk waarmee hij bezig is. Ook deze opzet is van nature
beperkt: vooral in deze tijd. Beperkt en misschien zelfs overbodig. Het is misschien
dit aspect dat voor sommige lezers het moeilijkste te begrijpen valt. Vooral dan voor
de academisch gevormden, die Barthes vaak verwijten duister, esoterisch en
eigenzinnig te zijn. Dat verwijt is echter beter toepasselijk op sommige van zijn
discipelen: hij presenteert er zelf een hele reeks in het jongste nummer van
Communications. Opvallend is de nieuwe manier waarop het Frans door hem als
analytische taal gebruikt wordt. Zelfs zijn recensenten schijnen voor deze stilistische
contaminatie niet immuun te zijn, zoals verschillende artikelen in de Critique en Tel
Quel-nummers kunnen getuigen. Ze missen allemaal wat voor Barthes centraal is
gaan staan: de zelfcorrectie, de zelfironie, de eigen kwetsbaarheid, die de systemen
van het intellect leefbaar maken. Het nummer van Tel Quel bevat twee zeer belangrijke
geschriften van Barthes zelf: ‘Ecrivains, Intellectuels, Professeurs’, een kritische
reflectie op eigen activiteiten voor anderen bruikbaar gemaakt, en een lang en boeiend
gesprek waarin hij, in een omgekeerde beweging als in zijn theoretische geschriften,
nu zijn subjectiviteit aan het ‘verfremden’ is. Dat herinnert eraan dat Barthes een
groot bewonderaar en kenner van Brecht is.
Eric De Kuyper

Godsdienst
Buskes, Dr. J.J., e.a. - Is God dood of zijn wij dood? - Semper Agendo,
Apeldoorn, 1971, 44 pp..
Bijlsma, Dr. R. - Aan de basis. 1. Didactiek van de bijbelles. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971, 159 pp., f 13,90.
Mission au temps des révolutions. 42e semaine de missiologie de Louvain. Desclée De Brouwer, Bruxelles, 1972, 204 pp..
Mourits, H., e.a. - Dood doet leven. - Lannoo, Tielt, 1972, 256 pp., BF. 185.
Verstoep, W.C. - Praten met bijbelteksten. - Ned. Bijbel Genootschap,
Amsterdam-Haarlem, 1972, 32 pp., f 2,50.
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Vandaag lezen wij...
Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam, 1972, 16 pp., f 1, -.
Dit bijbelrooster beslaat het tijdvak 3 december 1972 - 1 december 1973. Voor elke
dag wordt een lezing aanbevolen; aldus leest men in 2 à 4 weken telkens een
bijbelboek door. De vier themata die dit rooster geeft zijn resp.: Gods volk op wacht,
in lijden, in vrijheid, in vreugde. De geboden teksten zijn dezelfde als welke iedere
morgen door KRO en NCRV na het nieuws van 7 uur worden besproken. Het meest
interessante van dergelijke leesroosters zijn de tekstgedeelten die worden weggelaten.
P.C. Beentjes

Thomas Merton
Beschouwend Gebed
Patmos, Antwerpen, 1972, 108 pp., BF. 160.
‘Het is niet genoeg Egypte te verlaten, we moeten ook het Beloofde Land
binnentreden’. Deze uitspraak van ergens een kerkvader zal de lezer van dit boekje
treffen. Het is de weg van het gebed. Mertons simpel maar weldoend traktaatje bedoelt
niet anders dan te helpen die wonderlijke wegen ook in deze tijd te betreden. Rustig
worden getuigenissen aangehaald van lieden die het zo begeerde gebedsverlangen
binnen in de katholieke Kerk pogen te begeleiden, de eeuwen door. Hun namen:
woestijnvaders als Macarius, Ammonas en Johannes Cassianus; middeleeuwse
monniken en ordestichters als Basilius, Benedictus en Bernardus; mystici als Tauler,
Ruusbroeck en Walter Hilton; kloosterhervormers als Teresa van Avila en Jan van
het Kruis; moderne bewogenen als Dom Chapman, Em-
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manuel Mounier, Abbé Monchanin en Raïssa Maritain. Inderdaad, alweer een boekje
‘over’ het gebed, maar echt de moeite waard.
S. De Smet

Albert Dondeyne, e.a.
Gelovend in de wereld
Patmos, Antwerpen, 1972, 392 pp., BF. 395.
Tien jaar geleden gaf Dondeyne Geloof en wereld uit. Daarin bundelde en herwerkte
hij tal van zijn verspreide bijdragen en toespraken aangaande de actuele
geloofsbeleving. Voor het onderhavige boek schreef hij zelf slechts twee essays,
maar een vijftiental van zijn vrienden schreef samen met hem dit boeiende vervolg
op de publikatie van 1961. J. Abraham wijst er in de inleiding op dat deze opstellen
onderling hierin verschillen, dat de ene meer het accent leggen op het ‘gelovend’
aspect, terwijl de andere meer het element ‘in de wereld’ beklemtonen zonder nochtans
de tegenpool volkomen uit het oog te verliezen. Voor de studie van ons recent verleden
zal dit boek een blijvende getuigeniswaarde hebben: een stuk geschiedenis, gezien
vanuit de markante figuur van Dondeyne. Dat de Leuvense theoloog en wijsgeer zo
uiteenlopende figuren als zijn medeauteurs kon begrijpen en tot zichzelf laten komen,
tekent Dondeyne's rijke temperament. Wie wil weten, hoe meesterlijk hij een
eigentijdse sfeer kritisch vermag te evalueren en te weerspreken, leze vooral zijn
tweede bijdrage, over ‘Het Godsbegrip in onze tijd’. Het eerste deel heet ‘Gelovend
in de Blijde Boodschap’. Het is een belijdenis waar Dondeyne voor het eerst in zijn
leven, dachten we, blijft bij de geloofsboodschap en haar tegenpool ‘de wereld’ niet
uitspreekt, wellicht omdat anderen daarvoor zorgden.
S. De Smet

Prof. Dr. C.W. Mönnich
Fragmenten.
Achtergronden bij een hedendaagse theologie
(Oekumene), Bosch & Keuning, Baarn, 1972, 116 pp., f 7,90, BF. 130.
Het overkomt je maar hoogst zelden dat je tijdens het lezen van een publikatie van
een volbloed theoloog je de hele tijd zit te verkneukelen en af en toe in een schaterlach
uitbarst. Wie deze sensatie eens wil beleven, moet beslist dit voortreffelijke boekje
lezen. In geestige stijl - soms op het sarcastische af - wordt hier een gefundeerde
kritiek op maatschappij, kerk en theologie gepresenteerd. Raak geplaatste plaagstootjes
- en Mönnich wéét waarover hij spreekt! - zijn niet van de lucht. Een eerste hfdst.
legt de historische wortels bloot voor een relativerend-kritische beschouwing van
kerkelijk machtsstreven en het aanwenden van theologische wetenschap om de kleine
man zoet te houden: hier schrijft de belangrijke kerkhistoricus de geschiedenis van
Kerk en theologie uit het gezichtspunt van het lot van de kleine man. Een tweede
hfdst. behandelt kritisch de christologie. Kostelijk is de beschouwing over het
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vakjargon als werktuig van een autoritaire instelling. ‘Christus’ mag niet gezien
worden als een geïsoleerd, ‘af’ model, maar moet in de theologie behandeld worden
als ‘verbindingsman’ in de ‘strijd’ tussen God en mens, de strijd om het Verbond.
Een derde hfdst. handelt dan over God, en veroordeelt ‘theologie’ als ‘theodicee’,
als metafysieke Godsleer. Een laatste hfdst. bevat dan actuele kritische beschouwingen
ten aanzien van ons Kerk-zijn nu. Juist de originele, relativerende formulering maakt
lezing van dit boek tot een bevrijdende ervaring: zó ernstig is het nu ook allemaal
weer niet in geloofsbezinning en geloofsbeleving. Juist de dodelijke ernst waarin wij
elkaar in de haren vliegen, dekt de bevrijdende boodschap van het Evangelie
naargeestig af. Een klein nadeel heeft deze wijze van schrijven: je kunt de vele
uitstekende opmerkingen van de auteur soms maar heel moeilijk vasthouden; vooral
wanneer hij zonder duidelijke verwijzing refereert naar vroeger geformuleerde
gezegden, zit je wel eens te kijken. Maar leest U dit boek toch, en geniet ervan: het
is een opfrissing en bevrijding.
S. Trooster

Dr. W.J. Berger, prof. dr. F. Haarsma, dr. Paul W. Pruyser
Wat doen we met ons geloof?
Ambo, Bilthoven, 1972, 55 pp., f 3,75.
Het intrigerende van de titel vindt zijn reden in het feit dat deze het opschrift vormt
van een brochure met een drietal opstellen, uitgegeven en aangeboden in een serie
over Geestelijke Gezondheid.
Vanuit een vermoeden en een zekere nieuwsgierigheid trachten de schrijvers te
achterhalen of het dan toch waar is dat van geloven de mens meer op- dan afknapt.
Geloven is empirisch, geloven verandert een mens (zoals niet-meer-geloven trouwens
ook). Wat weten de menswetenschappen en elke andere wetenschap die het welzijn
van de mens ter harte neemt, van de gelukbepalende kracht van geloven af? Berger,
pas-

Streven. Jaargang 26

615
toraalpsycholoog, vat helder de stand van zaken in de godsdienstpsychologie samen
met: dat de mensen aan het geloof kunnen lijden, weten we betrekkelijk precies, hoe
zij eraan kunnen groeien en ervan kunnen genieten, beseffen we nog slechts vaag,
hoe de mensen ermee geholpen kunnen worden, moeten wij, psychologen en andere
wetenschappers, nog grotendeels ontdekken.
Haarsma, pastoraaltheoloog, merkt op dat tot nu toe te zeer aandacht werd
geschonken aan de inhoud van het geloof ten koste van het geloven als menselijke
houding. Belangrijk lijkt zijn opmerking dat geestelijke (on)gezondheid,
samenhangend met geloof en godsdienst, alleen adekwaat te benaderen valt vanuit
de genezende kracht van het geloof zelf.
De Amerikaanse psycholoog van Nederlandse afkomst, Paul Pruyser, geeft een
schets van de godsdienst van de jaren zeventig. Een schildering van de ‘Fehlformen’
van de religie gaat vooraf aan het opnoemen van de categorieën die voor de godsdienst
in de toekomst grote beloften inhouden: de sectoren van wetenschap en rede, de
jongeren etc. die een groot verlangen lijken te hebben in contact te treden met de
gehele hen omvattende werkelijkheid.
Van de opstellen kan men zeggen: de probleemstelling is relevant, de richting,
waarin men zich oriënteert, interessant, de uitwerking van deze wat oudere generatie
van theologen en psychologen roept de vraag van de titel op.
G. Wilkens

Volker Hochgrebe und Norbert Kutschki, Hrsg.
Das Unverzichtbare am Christentum
Matthias Grünewald Verlag, Mainz / Chr. Kaiser Verlag, München, 1971,
174 pp., DM. 14,80.
Een serie van 17 voordrachten, voor de Hessische Rundfunk gehouden door de meest
uiteenlopende auteurs - bekende (Martin Niemöller, Hans Küng, Bisschop Wilhelm
Kempf, Jürgen Moltmann) en minder bekende; theologen, zielzorgers,
godsdienstsociologen van katholieke en evangelische huize, nu in boekvorm
gebundeld, is geen gemakkelijk bespreekbare zaak. Men heeft de inleidingen dan
nog wel in enige hoofdstukken onderverdeeld - Jezus. Drie aspekten; geloofwaardig
geloof; toekomst der vrijheid; Kerk: instituut en actie; kansen der menselijkheid -;
maar dit neemt niet weg, dat alle medewerkenden een ander moment in het
christen-zijn als kernmoment behandelen; hier en daar zelfs met ontkenning van
momenten die bij anderen wezenlijk blijken. Centraal staat uiteraard de persoon van
Jezus Christus, het geloof dat in Hem God ons mensen persoonlijk ontmoet
(Niemöller). Maar daarmee houdt de eensgezindheid t.a.v. het ‘Unverzichtbare im
Christentum’ dan ook vrijwel op. Vermoedelijk wordt de veelheid van meningen
mede veroorzaakt doordat de verschillende auteurs het onderwerp van zeer
verschillende zijde benaderen: in de nu gevolgde volgorde komen eerst de theologen
aan het woord, daarna meer de mensen uit de praktijk. Vernietigend voor de theologie
is wel de studie van R. Trommershäuser en Edmund Weber onder de algemene titel
‘Die Kirche’, maar die resultaten verwerkt van godsdienstsociologische onderzoeken
naar wat voor de doorsnee-gelovigen ‘unverzichtlich’ is, en waarom (pp. 125-133);
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kort en goed samengevat: de sacramenten worden vooral gewaardeerd als bescherming
tegen emotionele conflicten in het mensenbestaan. En dan theologen maar zoeken
diezelfde sacramenten te duiden als christelijke vieringen van geboorte, huwelijk,
sterven e.d.! Een verbijsterend onthullende bijdrage. Maar goed, er staan bijzonder
goede uiteenzettingen in dit boek (b.v. een fijnzinnige b,- schouwing van Charlotte
Klein over het gebed; een pittig artikel van Wolfgang Seibel over de vrijheid in het
geloven; en nog heel wat meer). Al bij al een belangrijk boek. Alleen mag men de
slotopmerking op de achterflap in twijfel trekken: het moge dan zijn, dat ‘dit boek
diegenen hoop geeft, die in onzekerheid verkeren, omdat zij in geen enkel schema
van geloven passen’: het laatste woord krijgen zij beslist niet aangereikt. Hetgeen
ook wel niet de bedoeling geweest zal zijn. Zo dit al mogelijk is!
S. Trooster

Jürgen Moltmann
Die Sprache der Befreiung.
Predigten und Besinnungen
(Kaiser Traktate), Chr. Kaiser Verlag, München, 1972, 156 pp., DM. 12,-.
De taal der bevrijding
Ten Have, Baarn, 1972, 134 pp., f 10,-, BF. 160,-.
Vaak wordt de eigenlijke bedoeling van pioniers in de theologie pas goed duidelijk
in de uitgave van een aantal preken die voor een theologisch minder geschoold en
soms zeer gemengd publiek gesproken zijn. Hier functioneert het wetenschappelijk
onderzoek slechts op de achtergrond en wordt de pastorale waarde ervan op
eenvoudige wijze naar voren geschoven. Daarmee wil niet ge-
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zegd zijn, dat de auteur van ‘Theologie der Hoffnung’ niet al eerder de mogelijkheden
van zijn wetenschappelijk onderzoek bloot heeft gegeven (in Streven is al besproken
“Het spel van de vrijheid”, 25/2, juli 1972, p. 1052); maar deze preken zijn een
verrukkelijke toepassing van Moltmanns theologie, voor iedereen verstaanbaar. In
allerlei toonaarden komt het hoofdthema weer terug: in het geloof dat in Jezus'
kruisdood en verrijzenis God zelf ons mensen aanvaard heeft, kunnen wij de eigen
angst om zelfbehoud en zelfbevestiging tegenover mensen en wereld kwijtraken,
kunnen wij de muren afbreken die wij steeds weer oprichten om ons te verdedigen
en te handhaven; en juist dít geeft ons de vrijheid te leven vanuit ons door Jezus
gezonden zijn tot wereld en mensheid als teken van hoop en bevrijding, ongeacht de
kwetsbaarheid, de eenzaamheid en zelfs het mislukken in deze opdracht in een wereld
die alleen eigen prestaties waardeert. Eigenlijk geen boek om zo maar te lezen, maar
om te bemediteren, stukje voor stukje. De ‘bevrijding’ die de titel belooft, dringt dan
onweerstaanbaar in je binnen. Een kostbare bijdrage en hulp bij hedendaags gebed.
S. Trooster

Günter Howe
Die Christenheit im Atomzeitalter
Vorträge und Studien
Ausgewählt und mit einem Nachwort versehen von Hermann Timm.
Geleitwort von Carl Friedrich von Weizsäcker. Ernst Klett Verlag,
Stuttgart, 1970, 372 pp., DM. 26,-.
Günter Howe was een belangrijk medestander van de Bekennende Kirche. Hoewel
zijn leven minder spectaculair was als dat van Niemöller, leverde hij een belangrijke
bijdrage tot het kritisch denken binnen de reformatorische kerken in Duitsland. Howe
stelt vast dat het Christendom - beter de Christelijke kerken als erfgenamen van een
zedelijk cultuurgoed - nog steeds niet in staat zijn tot het formuleren van een zedelijke
maatstaf voor een overgangstijd binnen de Europese, maar ook wereldgeschiedenis,
waarin weliswaar de atoombom als moreel verwerpelijk wordt afgewezen, maar de
dreiging met geweld, óók het atomaire geweld, een wezenlijk bestanddeel blijkt uit
te maken van de interstatelijke betrekkingen.
F. Nieuwenhof

Theologie
Leeuwen, Dr. Arend Th. van - Kritiek van hemel en aarde. 2. Kritiek van de
aarde. - Van Loghum Slaterus, Deventer, 1972, 303 pp., f 24,50.
Nelis, Drs. J.T. - Makkabeeën I. - Romen & Zn., Roermond, 1972, 255 pp., f
42,-, bij int. f 37,50.
Ploeg O.P., Prof. Dr. J.P.M. van der - Psalmen II. - Romen & Zn., Roermond,
1972, 273-400, f 20,50, bij int. f 19,-.
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Rahner, Karl, Hrsg. - Herder Theologisches Taschenlexikon. 1 t/m 6. - Herder,
Freiburg/Basel/Wien, 1973, per deel DM. 9,90.
Schoors, Prof. Dr. A. - Jesaja. - Romen & Zn., Roermond, 1972, 218 pp., f 38,-,
bij int. f 35,-.
Volz, Hans und Heinz Blanke, Hrsg. - D. Martin Luther. Die gantze Heilige
Schrift. 2 dln. plus Anhang. - Rogner & Bernhard, München / Ambo, Bilthoven,
1973, 397* en 2516 pp., linnen f 55,-, leer f 75,-. Na 1 juli, resp. f 75,- en f 95,-.
Weinreb, Friedrich - Die jüdischen Wurzeln des Matthäus-Evangeliums. - Origo
Verlag, Zürich, 1972, 216 pp., SF. 16,80.

Aan ons overgeleverd
(Woorden uit de Schrift voor de gemeente)
(Van exegese tot verkondiging, deel 7), Katholieke Bijbelstichting, Boxtel,
1972, 88 pp., f 6,90.
Een werkgroep van de Katholieke Bijbelstichting, die bij voortduren werd
geconfronteerd met vragen als: Waarom is het toch de moeite waard de oude woorden
steeds weer opnieuw ter sprake te brengen; Hoe kan dat oude boek ons nu nog iets
te zeggen hebben, enz., heeft in verschillende parochies 28 bijbelweekends gehouden,
waarin de eucharistieviering in het teken stond van juist deze brandende vragen.
In dit boekje heeft men geprobeerd om allereerst uiteen te zetten waarom er bijbel
gelezen wordt: het vormt een gemeente rondom de mensgeworden God. Tevens is
de Schrift een boek met geschiedenis, het verhaalt Gods handelen met dat ene volk;
maar daarom is de bijbel nog geen geschiedenisboek. ‘De bijbelse mens heeft
voorstellingen gezocht om de blijde boodschap uit te beelden. Hij heeft dit gedaan
als kind van zijn tijd en zijn volk’ (p. 19). De mens van deze tijd zal deze bijbelse
boodschap op zijn wereld, op zijn leven moeten toe-
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passen. Dat is m.i. één van de redenen waarom er steeds weer Eucharistie gevierd
kan en moet worden.
Vanaf bladzijde 21 wordt er een viertal vieringen aangeboden, voornamelijk
samengesteld met het oog op de hierboven besproken problematiek. Men vindt er 4
complete draaiboeken voor kerkdiensten. De bruikbaarheid zal van plaats tot plaats
verschillen. In ieder geval is te hopen dat alle voorgangers er, voor zover in hun
vermogen ligt, gebruik van zullen maken. Het is de moeite van het proberen waard.
P. Beentjes

Joseph Ratzinger
Die Einheit der Nationen Eine Vision der Kirchenväter
(Bücherei der Salzburger Hochschulwochen), Anton Pustet,
Salzburg/München, 1971, 115 pp., DM. 9,80.
Dat de verhouding christendom, kerk en staat louter het voorwerp zou zijn van
platonische bespiegelingen, wordt ten enen male gelogenstraft voor allen die ook
maar enigszins de discussies met betrekking tot de ‘Politische Theologie’ hebben
gevolgd. Bovengenoemd probleem werd door Ratzinger in een aantal voordrachten
ter gelegenheid van de Salzburger Hochschulwochen reeds in de herfst van 1962
exemplarisch behandeld bij Origenes en Augustinus. Voor de eerste, griekse,
kerkvader was de verhouding tussen kerk en staat een nogal oppositionele. De pax
romana van de leidende staat was ondeugdelijk voor de kerk, ja zelfs een duivelse
poging om wat van God was in mensenhanden te leggen. De kerk is niet van deze
wereld; politiek en religie vallen geheel niet samen. Het christendom zoekt die hoge
vrede te vinden die zij slechts bij God kan bereiken. Dat geeft kracht om elke
vereenzelviging met de aardse staat te ontwijken, zelfs om zich er tegen te weren.
De andere, latijnse, kerkvader, levend in een andere tijd waarin de kerk en staat
niet zo vervreemd tegenover elkaar waren als ten tijde van Origenes, verzet zich er
tegen om het christendom volledig te laten opgaan in een stut voor de overigens
christelijk bestuurde staat. Met recht kan de christen de staat dienen, maar dan in het
besef dat het vaderland toch altijd in de hemel ligt.
Zo wordt een christendom dat zich bewust heeft ingevoegd in een maatschappelijke
samenleving, niet ontdaan van die kracht waardoor al het aardse betrekkelijk wordt.
Tot in het uiterlijk toe lijkt dit heldere, voor een geïnteresseerde leek begrijpelijk
boekje te bewerken wat het inhoudelijk als theologie naar voren brengt. Dat kan men
tenslotte opmaken uit een bekentenis van de Duitse theoloog Sudbrack die hier als
aanbeveling wordt meegegeven: ‘Ik heb uit dit kleine bandje meer over “Politische
Theologie” leren kennen dan uit meeslepend aangekondigde en groots opgemaakte
boeken’.
G. Wilkens

Heribert Mühlen
Entsakralisierung
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Ein epochales Schlagwort in seiner Bedeutung für die Zukunft der
christlichen Kirchen.
Ferdinand Schöningh, Paderborn, 19702, 568 pp., DM.32,-.
‘De mensheid bevindt zich heden in een nieuwe fase van de geschiedenis’, staat er
in de constitutie van het tweede Vatikaans Concilie over de Kerk in de wereld. Het
slagwoord dat deze nieuwe fase karakteriseert, is ontheiliging (Entsakralisierung).
Dat kan een kerk pijnlijk treffen en derhalve de feiten die daarmee samenhangen,
doen verdringen. Men kan ook nagaan waar deze ontheiliging tot heil kan strekken,
teneinde niet in de toekomst alle heil buiten de kerk te laten vallen en haar zelf tot
een plaats van ontheiliging te laten worden, waardoor de kerk voor de mensheid niet
een geprivilegieerde plaats is waar de uiteindelijke zin van de wereld met woord en
daad op God betrokken wordt.
De schrijver is dogmatiekprofessor te Paderborn. Zijn uitvoerige beschouwingen
in deze studie zijn afkomstig van de colleges die hij gehouden heeft in het zomeren wintersemester van 1969.
Deze gegevens karakteriseren de aanpak van deze lijvige studie.
Wat zijn sacrale ervaringen? In het eerste deel laat de schrijver zien hoe het sacrale
niet alleen te vinden is in de godsdienst en binnen de kerken. Steeds wordt de mens
gefascineerd door het Steeds Nieuwe. Zien we maar naar de huidige sportbeoefening,
de techniek en de persoonsverering. Sacraliteit hoort bij de mens. Ontologisch kunnen
we zelfs niet de totale ontheiliging tegemoet gaan, zo laat de dogmatiekprofessor
zien in het tweede deel, waar hij tevens terminologisch de verhouding van sacraal
en profaan uiteenzet, zo helder als zijn wetenschap dat toelaat. Dan laat hij in de
volgende gedeelten van zijn studie verschillende gebieden van ontheiliging en
hernieuwde inwijding de revue passeren: de politiek, waar de
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absolute heerser van zijn numineuze krachten is ontdaan en waar democratie een
gewijd woord is geworden voor een heilige zaak. In het kerkelijke dienstbetoon,
waar gezag zich moet verantwoorden en de stijl van het priesterambt niet alleen op
de cultus betrekking kan hebben, maar waar dienst aan de mensen een heilige dienst
is. Zo ook met het huwelijk als ontheiligde plaats van het louter biologische en waar
de persoonlijke liefde tussen man en vrouw meer fascinerend dan schrikwekkend is,
terwijl het celibaat van de priester, ontheiligd met het doorbreken van de donkere
macht van de seksualiteit, opnieuw geheiligd wordt in de persoonlijke keus ertoe.
Het boek is moeilijk te lezen en niet gemakkelijk te begrijpen, zeker voor de
niet-theologisch geschoolde. Een overladen stijl, een overbelasting aan argumenten
zijn de uitingen van een goede wil en gezond verstand en een grote investering van
het uitgedaagde intellect, dat nog niet ontheiligd lijkt. Het zijn kortom die elementen
die een theoloog zijn argumenten kan verschaffen waardoor donkere gevoelens en
onverlichte gewetens bevestigd worden in hun niet ontheiligde strevingen.
G. Wilkens

Walter Kasper, Hrsg.
Christsein ohne Entscheidung oder Soll die Kirche Kinder Taufen?
Matthias Grünewald Verlag, Mainz, 1970, 241 pp., DM. 17,80.
In het begin der 40er jaren heeft Karl Barth in reformatorische kerken de nodige
deining verwekt met zijn harde kritiek op de kinderdoop: ‘ernstige wantoestand,
wonde in het lichaam der Kerk’. 20 jaar later heeft deze deining ook de katholieke
theologie bereikt: ‘een van de meest verstrekkende beslissingen in de geschiedenis
der Kerk’, die het kerkvolk tot een onmondige massa gedegradeerd heeft, zegt H.U.
von Balthasar. Moet niet het lukraak dopen van onmondige baby's aansprakelijk
gesteld worden voor het desintegratie-proces dat de christelijke kerken momenteel
bedreigt? zo vraagt men zich vandaag de dag af. Deze bundel behandelt in 11 gedegen
studies deze problematiek van alle kanten. Centraal staat naar mijn smaak het sterke
essay van W. Kasper zelf ‘Glaube und Taufe’ (129-159); onmiddellijk daarnaast de
studie van P. Schoonenberg ‘Theologische Fragen zur Kindertaufe’ (109-128). Deze
bijdragen worden voorafgegaan door meerdere studies van historische aard: de
discussie rond de kritiek van K. Barth (M. Raske - P. Lengsfeld); kinderdoop in het
Nieuwe Testament? (H. Leroy); in de geschiedenis van het dogma (W. Breuning);
in de liturgiegeschiedenis (A. Stenzel). Op de systematisch-theologische studies van
Kasper en Schoonenberg volgen dan nog bijdragen van pastoraal-theologische zijde
(A. Exeler - D. Zimmermann, P.M. Zulehner, J. Neumann, A. Hollerbach). Het
inleidend artikel is van A. Kirchgässner.
Conclusie: geen radicale afschaffing van de kinderdoop, maar zodanige pastorale
voorzorgen en begeleiding, dat de viering ervan weer geloofsbelijdenis wordt van
de levende geloofsgemeenschap in Christus als enige weg tot het heil, en tegelijk
getuigenis van christelijke hoop op Gods toekomst voor ons mensen. Pas onlangs
ben ik op dit uitermate belangrijke boek geattendeerd: dank aan de uitgever dat bij
het alsnog ter bespreking heeft toegezonden.
S. Trooster
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Anton Vögtle
Messias und Gottessohn.
Herkunft und Sinn der matthäischen Geburts- und Kindheitsgeschichte
(Theologische Perspektive), Patmos Verlag, Düsseldorf, 1971, 88 pp., DM.
9,80.
Op de hem eigen nauwkeurige en voorzichtige wijze zoekt de bekende Freiburger
exegeet naar de achtergrond van het kindheidsverhaal in het Matteüsevangelie. In
feite handelt praktisch het hele boekje over het 2e hfdst. daarin: aanbidding der
magiërs, vlucht naar Egypte, kindermoord. De reden daarvoor is, dat de auteur meent
dat het 1e hfdst. - geslachtslijst van Jezus, droom van Josef ___ door de schrijver
van het evangelie zelf gemaakt is in samenhang met zijn 2e hfdst. dat hij ontleend
heeft aan een bestaand verhaal. De achtergrond van dit verhaal lijkt vóór alles de
Mozes-overlevering (Exodus 4, 19, cf. 1,15, 2,1-10), en nog sterker een joodse midrasj
rond de geboorte van Mozes. Dit alles wordt dan in het Matteüs-evangelie omgewerkt
tot een christologische belijdenis: Zoon van David (zending tot Israël), zoon van
Abraham (roeping der heidenen - de magiërs - na de verwerping door Israël), Zoon
Gods (God-met-ons); maar toch vóór alles: Jezus is de beloofde nieuwe Mozes. Het
is onmogelijk dit uiterst zorgvuldig en gedetailleerd ‘redaktionsgeschichtlich’
onderzoek hier op de voet te volgen. Het kan de lezer echter wel overtuigen van het
feit dat de nieuwere uitleg van het Evangelie beslist niet over één nacht ijs gaat.
S. Trooster
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Margaret Drabble
De open poort
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1972, 214 pp., f 14,50.
Margaret Drabble heeft de behoefte zonder ophouden te analyseren. Het gevaar lijkt
daarbij, dat dit tot een maniertje wordt. Als zij in dit boek de jeugd beschrijft van
een meisje uit een klein geborneerd stadje in Noord Engeland, uit een bekrompen
gezin, en haar ontwikkeling via een reisje naar Parijs en een verhouding met een
getrouwde man, ontkomt men niet aan de indruk, dat schrijfster met schablonen
werkt en geen werkelijk levende mensen voor ogen heeft. Er wordt wel geregistreerd,
maar er is geen groei in gevoelens of onderlinge verhoudingen. Daardoor wordt het
boek dor en eigenlijk - als men er doorheenkijkt - oppervlakkig.
R.S.

Julien Weverbergh en Herwig Leus
Boonboek
Paris - Manteau, Amsterdam - Brussel, 1972, 155 pp., geïll., BF. 240.
Het Boonboek wil door historisch fotomateriaal, door gesprekken met L.P. Boon
zelf en met jeugdvrienden van hem, alsook via documenten, brieven, tekeningen en
ongepubliceerd proza interessante informatie geven over de achtergrond van het
oeuvre van ‘den Boon’. In oktober 1972 nog werd hij voor zijn lijvig boek over het
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ontstaan van het socialisme in het Aalsterse rond de figuur van Pieter Daens
voorgedragen als kandidaat voor de Belgische driejaarlijkse staatsprijs voor verhalend
proza. L.P. Boon is een populaire figuur geworden, zowel door zijn romans (vnl. De
Kapellekensbaari), zijn stukjes in Vooruit als door zijn vaak clownesk optreden in
film en op T.V.. Toen hem dertig jaar geleden de Leo J. Kryn-prijs toegekend werd
voor zijn roman De Voorstad groeit, zei de jury in haar rapport o.m.: ‘als niet alle
teekenen bedriegen, steekt in Louis P. Boon een schrijver met substantie en klasse’.
Dit vermoeden is door het oeuvre van Boon bevestigd en het Boonboek maakt het
op een prettige manier duidelijk.
J. Gerits

Françoise Xenakis
Zij zou op het eiland tegen hem zeggen
Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1972, 75 pp., BF. 110.
Sterk dramatisch naar de inhoud en heel poëtisch naar de vorm is dit relaas van een
vrouw, die na drie jaar scheiding haar man gedurende één uur mag spreken in een
concentratiekamp op een van de Griekse eilanden. De typografie versterkt nog de
kramp van verwachting en angst die het hele verhaal beheerst. In het ene uur dat man
en vrouw pratend en zwijgend tezamen doorbrengen gaat voor goed stuk wat hen tot
dan toe verbonden had: hun liefde voor elkaar. Want de vrouw komt gaandeweg tot
het wrede besef: ‘Jij wilt hier niet meer weg. Je wilt dat je dood een offer is. IJdele
haan vastgelijmd in scheef gelopen theorieën. Ik kan het niet meer verdragen’ (p.
61).
Na haar vertrek rolt de man zich in de deken, die zij met de hand geweven heeft
uit alle jurken en mantels waarin hij haar gekend heeft: prachtig symbool voor de
totaliteit van haar overgave. Als de bewakers deze deken opeisen, werpt hij zich op
hen, bewust gelukkig het einde te kunnen verhaasten. Hij wordt doodgeranseld als
een hond. In het kader van een wrange aanklacht tegen het kolonelsregime wordt
eveneens het zeer reële en soms tragische conflict geschilderd tussen het extreme
politiek engagement van de man en het even extreme engagement-in-liefde van de
vrouw.
J. Gerits
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Ward Ruyslinck
De Heksenkring
Paris-Manteau, Amsterdam-Brussel, 1972, 248 pp., BF. 195.
Het verschijnsel van de voortwoekerende armoede en het met dictatoriaal geweld
onderdrukte bevrijdingsstreven in de villas miserias van de meeste Zuidamerikaanse
landen kan vergeleken worden met een heksenkring, d.i. de snelle uitbreiding van
een verzameling zwammen ontstaan uit de ondergrondse voortwoekering van de
zwamvlok. Aan deze botanische vergelijking ontleent de laatste roman van Ruyslinck
zijn titel. De belangrijkste figuur eruit is de Vlaamse padre Gustavo, die woont en
werkt in een van de vijf grote illegale nederzettingen aan de rand van Buenos Aires.
Het moeizaam ploeteren van de jonge priester Gustaaf V. R., die eerst als onderpastoor
in mijn buitenparochie te Mechelen werkzaam geweest is en die een dozijn jaren
geleden naar Zuid-Amerika vertrokken is, heeft Ruyslinck tot de creatie van de figuur
van padre Gustavo geïnspireerd. De auteur heeft getracht de Argentijnse realiteit van
vandaag zo dicht mogelijk te benaderen en in zijn roman zoveel mogelijk
controleerbare historische, sociale en politieke informatie te laten doorstromen. Met
deze roman knoopt S. weer aan bij het paria-motief, dat ook in Het dal van Hinnom
bv. op de voorgrond treedt. In zijn kritiek op kerk en maatschappij heeft Ruyslinck
niet louter de toestanden in het ‘verre’ Zuid-Amerika op het oog. Het persoonlijk
engagement van padre Gustavo heeft op de auteur zeer diepe indruk gemaakt. Het
heeft hem leren inzien, zoals hij in de inleiding schrijft, ‘hoe weinig de begrippen
“links” en “rechts”, “gelovig” en “ongelovig” (of “andersdenkend”) betekenen
tegenover onze gemeenschappelijke plicht om deze wereld bewoonbaar te maken
voor álle mensen van om het even welke gezindheid, overtuiging, huidskleur, rang,
stand, afkomst of nationaliteit’ (p. 7).
J. Gerits

Prof. Dr. M. Rutten
De Interludiën van Karel van de Woestijne
Société d'Edition ‘Les Belles Lettres’, Paris, 1972, 753 pp., FF. 81,-.
Karel van de Woestijne
Verzamelde gedichten
3e druk
Paris-Manteau, Amsterdam-Brussel, 1972, 336 pp., BF. 140.
Prof. Dr. M. Rutten, die al meer dan 40 jaar bezig is met de studie van het oeuvre
van Karel van de Woestijne, heeft de resultaten van zijn onderzoek met een lijvig
boek aangevuld. In de reeks uitgaven van de Bibliothèque de Philosophie et Lettres
de l'Université de Liège publiceerde hij al in 1934 De Lyriek van Karel van de
Woestijne, in 1943 De esthetische opvattingen van Karel van de Woestijne en in 1959
Het Proza van Karel van de Woestijne. Thans heeft de auteur het dramatisch en
episch interludisch werk van de dichter literair-historisch onderzocht, het thematisch
en structureel ontleed en tenslotte de plaats ervan aangeduid in het gehele omvangrijke
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oeuvre van de dichter. In drie inleidende hoofdstukken behandelt hij eerst de
problemen van chronologische, genealogische en typologische aard, die met het
ontstaan van de Interludiën samenhangen. Het onderscheid dat prof. Rutten maakt
tussen ‘Het interludisch Werk’ (4de hfdst.) en ‘De Interludiën’ (5de hfdst.) is geen
louter terminologische kwestie, maar hangt samen met de dubbele chronologie
waarmee in het lyrisch werk, dat als de Interludiën van Van de Woestijne beschouwd
wordt, rekening moet worden gehouden. In het 4de hfdst. volgt S. zo nauwkeurig
mogelijk de genesis van de afzonderlijke gedichten in de tijd, zoals die blijkt uit de
data van ontstaan of eerste publikatie in een tijdschrift. Van elk gedicht wordt de
morele, religieuze en metafysische thematiek onderzocht, de oudgriekse
mythologische bronnen worden opgespoord, de Van de Woestijniaanse herdichting
ervan wordt bestudeerd en - waar nodig - wordt gewezen op de afhankelijkheid van
de dichter van de doorgaans Franse voorbeelden. Biografische gegevens worden als
wetenswaardige bijzonderheden ondergebracht in de Aantekeningen achteraan, tenzij
ze echt relevant blijken voor de verheldering van een gedicht als thematisch of
structureel gegeven. In het 5de hfdst. tracht S. uitsluitend antwoord te geven op
vragen omtrent de ontwikkeling, bundeling en plaats die de in boekvorm verschenen
Interludiën (1912: Interludiën; 1914: De tweede Bundel Interludiën; 1924: Zon in
den Rug) in het gehele oeuvre van K. van de Woestijne innemen. Prof. Rutten komt
tot de conclusie, dat de dichter in de Interludiën bevrediging gezocht en gevonden
heeft voor zijn voortdurende behoefte om zijn complexe zieleleven te doorpeilen
door middel van Griekse mythologische en mythische symboolgestalten.
Zoals zijn overige gedichten zijn de Interludiën doortrokken van het tegelijk decadente
en neomystieke fin-de-siècle-symbolisme. Ook als interludisch schrijver is Van

Streven. Jaargang 26

621
de Woestijne, aldus prof. Rutten, tot aan het einde van zijn scheppende mogelijkheden
gegaan.
De uitgeverij Paris-Manteau bezorgde een goedkope uitgave als paperback van
de in 1967 verschenen 3de druk van de Verzamelde gedichten van K. van de
Woestijne, samengesteld door prof. dr. P. Minderaa en met een voorwoord van A.
Roland Holst. Oe titel is wel wat misleidend, omdat wij met een sterk beperkte uitgave
te doen hebben, aangezien het boek binnen een bepaalde prijslimiet moest blijven.
Vooral in het jeugdwerk en in de gedichten die voornamelijk literair-historisch belang
hebben, werd duchtig gesnoeid. Deze beperkte bundel wil trouwens het Verzameld
Werk (8 delen) geenszins vervangen, wel de lezer aansporen tot het volledige werk
te gaan.
J. Gerits

Gottfried Just
Reflexionen. Zur deutschen Literatur der sechziger Jahre
Neske, Pfullingen, 1972, 271 pp., DM. 22,-.
Jost Nolte
Grenzgänge. Berichte über Literatur
Europaverlag, Wien, 1972, 256 pp.,
DM. 16,-.
Jürg Federspiel
Träume aus Plastic. Aufsätze zu Literatur, Kunst und Film
Benziger, Zürich, 1972, 184 pp., DM. 9,80. G. Just (1938-'70), Schnitzler-kenner,
is, stervend aan de literatuur, zelf uit dit leven vertrokken. Deze postume collectie
vertelt hoe en waarom. Zij heeft een hoge subjectieve waarde omdat Just de zeldzame
gave bezat vanuit de betrokkenheid als lezer en de criteria van stijl en tijd een
waardebepaling te verantwoorden binnen het bonte aanbod van alledag. Beklemmend
zijn deze essays om hun bekentenis. Wat hij in literatuur heeft teruggevonden is de
geconsacreerde eenzaamheid die de maatschappelijkheid geen zin verschaft. Toen
hij, uit de existentiële behoefte literatuur als wezenlijk bestaan te ervaren, de vitale
relatie tussen beide (apert ook een verwerkingsproces van de eerste bewuste generatie
na 1945 in Duitsland die niet onder de nazi-ethiek vandaan hoefde te kruipen) niet
meer zag zitten, is hij eruit gestapt. Enig alternatief ontbreekt dan ook in deze bundel;
hij is van een ijzige logica, die het niet bij woorden heeft gelaten. Waarmee je als
lezer inderdaad een mens (h)erkent.
J. Nolte daarentegen is de succesrijke literaire columnist. Hij zet problemen, op
een rijtje, dartelt er omheen, gooit er enkele weg, houdt er enkele aan, en laat de lezer
op zijn honger. De toch wel niet ironische titel vangt dit klimaat perfect op: hij loopt
om de literatuur heen, maar zoekt geen centrum. Hij is een gedroomde
weekendcommentator, die het anderen voorzingt wat er te koop is maar nergens de
kwaliteit van de waar taxeert.
J. Federspiel neemt niet eens zichzelf ernstig op. Hij vlindert in literariserende
buien door de wereldmarkt en pikt eruit wat hem aanspreekt: J. Jones, N. West, O.
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Wilde, L. Hohl, A. Warhol, H. MacCoy, S. Fitzgerald, Varlin, P. Morissey.
Penseelschetsen van een literator die essenties betrapt maar ze niet uitknijpt.
C. Tindemans

Roland Mortier
Diderot in Deutschland 1750-1850
Metzler, Stuttgart, 1972, 490 pp., DM. 20,-.
Historisch door vele Duitsers als de meest Duitse van alle Franse auteurs begroet,
heeft deze veelzijdige 18e-eeuwer eindelijk de omvang, intensiteit en consequenties
voor de ontwikkeling binnen Duitsland uitgestippeld gekregen door de vaardige hand
van een Belgisch germanist (1954 in het Frans, 1967 in het Duits, thans in paperback).
Natuurlijk is de aanwezigheid van Diderot tijdens deze eeuw niet identiek gebleven.
Onverzwakt is de theatrale (zowel pragmatische als theoretische) modelbetekenis,
bepaald wankel is de filosofische echo, gemengd blijft het onthaal van zijn
antireligieuze stellingen. De Encyclopédie kent een geringe verspreiding, zowel
mentaal als materieel; zijn esthetische leer daarentegen wordt breed bijgetreden. Een
publieke attractie is hij nooit geworden, maar de kwaliteit van zijn intellectuele
adepten (vreemd genoeg gedeeld door zowel de classici als hun romantische
antipoden) waarborgt een blijvende aandacht. Dat verklaart dan weer waarom het
een Duitser kon zijn (K. Rosenkranz, 1866, een Hegeliaan uiteraard) die internationaal
de eerste ruime monografie over Diderot kon opstellen. De romancier Diderot (vooral
Jacques le fataliste) kon dan weer wel een kassucces worden. S. gaat zorgvuldig en
uitputtend na wat de achtergronden, motiveringen en gevolgen zijn van Diderots
onthaal. Bij de omvang en de analytische acribie kan veilig gesteld dat deze inzichten
niet zo vlug achterhaald zullen worden, terwijl de cultuurhistorische betekenis ervan
verder reikt dan alleen tot Duitsland.
C. Tindemans
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Theater
Bahr, Gisela, e.a. - Brecht heute. - Athenäum, Stuttgart, 1972, 239 pp., DM.
38,-.
Klotz, Volker - Bühnen-Briefe. - Athenäum, Stuttgart, 1973, 297 pp., DM. 38,-.
Notenboom, Wim - Bertolt Brecht. Teatereksperiment en politiek. - SUN,
Nijmegen, 1972, 204 pp..
Qureshi, Qayum - Literatur und Leben. - Bohlau, Köln, 1971, 195 pp., DM.
28,-.
Smith, A. - Arghastat Persepolis. - Eyre Methuen, London, 1972, 264 pp., £
3,25.
Spielplatz 1. Jahrbuch für Theater 1971/72. - Wagenbach, Berlin, 1972, 213
pp..

Arnold John Jacobius
Motive und Dramaturgie im Schauspiel Carl Zuckmayers
Athenäum, Frankfurt, 1971, 146 pp., DM. 28,-.
Deze dissertatie (New York University) tracht iets dichter te komen bij de artistieke
betekenis van Zuckmayers toneelwerk (tot 1955). Het resultaat biedt echter nauwelijks
enige verrassing. S. schroeft Zuckmayer niet op tot een wereldauteur. Hem plaatsend
in de ontwikkeling van tijd en wereld, legt hij de grootste nadruk op de
persoonlijkheidsstructuur en leidt daaruit zowel de motievenscala als de uiteindelijke
dramaturgische voorkeursvormen af. Deze motieven, toch lichtjes mythologiserend
uitgedrukt in natuurbelevenis, maatschappij, ‘Heimat’ en volk, leven en ‘Schicksal’,
worden dan wel teruggevonden in de tekst maar nauwelijks verder geanalyseerd,
terwijl de vormcode, lithotiserend opgevangen in het aantreffen van lyrische en
epische gegevens met daarnaast een opmerkelijke invloed van de filmtechniek, ook
al niet tot een eigen ontwerp gepromoveerd wordt. Dat Zuckmayer tenslotte gestalte
heeft gegeven aan een intieme ‘amor fati’, is niet alleen waar, maar is bijna een
platitude; het wordt vooral onvoldoende streng en gedetailleerd bewijsbaar gemaakt.
C. Tindemans

Edda Kühlken
Die Klassiker-Inszenierungen von Gustav Gründgens
Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1972, 239 pp., DM. 38,-.
G. Gründgens (1899-1963), acteur, regisseur en theaterleider te Berlijn (1934-'44),
Düsseldorf (1947-'55) en Hamburg (1955-'63), die zijn theaterideaal heeft gezien in
het zo perfect mogelijk brengen van de grote dramatische werkstukken van alle tijden,
wordt in deze theaterwetenschappelijke dissertatie onderzocht naar zijn voorwaarden,
intenties en middelen. Zonder dadelijk reconstruerend te werk te gaan, beschrijft S.
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zo nauwkeurig mogelijk als te achterhalen uit de beschikbare documenten
(regieboeken, kritische reacties, persoonlijke getuigenissen, decorschetsen) de
materiële en spirituele basis van dertig jaren dienst aan de klassieke auteurs. Met
deze studie is de mogelijkheid tot evaluatie en tot integratie van Gründgens binnen
een continue theaterevolutie wel dichterbij gekomen, zodat het nietopnemen van
illustratiemateriaal (toch een wezenlijk tekort) tenslotte niet een verminking van de
argumentering gaat betekenen.
C. Tindemans

Manfred Durzak
Dürrenmatt. Frisch. Weiss.
Deutsches Drama der Gegenwart zwischen Kritik und Utopie
Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1972, 407 pp., DM. 26,80.
Heinz Klunker
Zeitstücke. Zeitgenossen. Gegenwartstheater in der D.D.R.
Fackelträger-Verlag, Hannover, 1972, 235 pp., DM. 24,-.
De op vele literatuurtheoretische domeinen bedrijvige M. Durzak waagt zich, steunend
op H.R. Jauss's receptie-esthetische standpunten, aan het na-oorlogse Duitse drama.
Na een wel kort maar imponerend-correct situeren van een veelheid jongere en oudere
dramatische auteurs, beperkt hij zich tot de grote drie. Het resultaat is, iets te
wijdlopig, zeer belangrijk. Hij demonstreert de immanente crisis in Dürrenmatts en
Frisch's oeuvre, terwijl hij in Weiss's Hölderlin (unaniem afgewezen) een in zich
sluitend en volwassen dramatisch werkstuk ziet. Met dit werk lijkt eindelijk het grote
niveau van de keurige ‘plaatsing’ van de toneelletterkunde weer te zijn bereikt. Een
duidelijke blijver in de vakliteratuur.
Ook H. Klunker loopt met veel informatie door drama en theater in de D.D.R..
Zijn sympathie gaat duidelijk uit naar momentele outsiders als P. Hacks of H. Lange;
hij toont aan dat het vermenselijkte socialisme precies bij deze auteurs het diepst en
het sterkst geëngageerd is aan te treffen.
C. Tindemans
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Dusan Rnjak
Bertolt Brecht in Jugoslawien
N.G. Elwert, Marburg, 1972, 102 pp., DM. 28,-.
In een rustig evenwicht tussen partijdige verdediging en historische exactheid
beschrijft S. de data, de frequentie, de lokalisering, de vertalingen, de regie, de
vertolking en de effectwerking van Brechts oeuvre in Joegoslavië. Twee fasen worden
herkenbaar: van 1928 tot de oorlog een overwegende invloed van Brechts lyrische
agitatie op de intellectuelen en de arbeidersmilitanten, na de oorlog tot vandaag
uitsluitend het theater dat boeiende eigen accenten van landaard, speltraditie en
thematische klemtoon heeft meegekregen en duidelijk ook op de eigen dramatische
produktie heeft ingewerkt. De kwaliteit van Brechts aanwezigheid ligt voorbeeldig
gedemonstreerd in 85 scène-foto's, zelden diva-plaatjes, doorgaans analyses van
scenische handeling.
C. Tindemans

Phyllis Hartnoll, ed.
The Concise Oxford Companion to the Theatre
Oxford University Press, 1972, 640 pp., £ 1,50.
Deze gecomprimeerde uitgave van het sedert jaren gerenommeerde encyclopedische
werk over drama en toneel, met nadruk op het creatieve theater, is bepaald geen
verwaterde paperback. Integendeel is de gebruikswaarde verrassend groot gebleven.
Die komt niet enkel tot uiting in de informatieve gegevens die doorgaans
controleerbaar correct zijn, zelfs wanneer het over niet-Britse toestanden en personen
handelt; bovendien is de indicatieve waarde, zelfs niet een wat combattieve stelling
schuwend, gezond, waarbij vooral de grote omvang en degelijkheid van een uitvoerige
bibliografie gunstig opvallen. Zodat hier een verheugende combinatie werd gevonden
van wetenschappelijke waarde en zo breed mogelijke presentatie. Ook voor de
vakmensen aantrekkelijk en leerzaam.
C. Tindemans

Harley Granville-Barker
Prefaces to Shakespeare
B.T. Batsford, London, 1972, 543 + 449 pp., £ 5,50.
Het blijkt dus nog altijd en terecht nodig te zijn: een herdruk van de beroemde
Prefaces, in één enkel deel, dat wel wat zwaar in de hand ligt maar voortreffelijk te
raadplegen. Een aantal keren al in verschillende delen en formaten op de markt
gebracht, liggen deze oorspronkelijk als gelegenheidsopgave geschreven inleidingen
thans in ongewijzigde versie voor een nieuwe generatie ter beschikking. Terecht?
Inderdaad. Het geheim van de aantrekkelijkheid van deze wat hoofs op afstand
genoteerde eeuwige liefde met Shakespeare ligt nog altijd in de voortreffelijke
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vermenging van onverwacht scholarship en scenisch-theatrale ervaring. Natuurlijk
heeft een drukdoende Shakespearologie ondertussen wel voor vele correcties, andere
interpretaties, invoegingen en grensverleggingen gezorgd, maar de essentie blijft
onverzwakt overeind: een intuïtieve balans van Shakespeares wereldbeeld, literair
talent, theatrale flair en scenisch vakmanschap. Bij de afwezigheid van elke geleerde
pedanterie en zwaartillende vernuftigheid, bij de aanwezigheid van een directe,
heldere schrijfeerlijkheid en een naïef-gezond geloof in het genie van zijn object, is
deze unieke proeve tot synthese nog altijd een prachtige inleiding tot het grote werk.
C. Tindemans

Ruben Simonov
Stanislavsky's Protégé: Eugene Vakhtangov
DBS Publications, New York, 1969, 243 pp., $ 6,95.
E. Vakhtangov (1883-1922), befaamd leerling van C. Stanislavsky en zelfstandig
regisseur met veel invloed in het theater na de Revolutie, wordt hier door een van
zijn oud-acteurs teruggeplaatst in zijn tijd, zijn streven, zijn stijl en zijn methodiek.
Het is niet zonder meer een hagiografie, wel een dynamisch beeld van opvattingen
en technieken. De structuur van deze beschrijving, die meer is dan zoete herinnering
en substantieel tot een theaterdidactische opstelling komt, wordt ingegeven door de
drie Vakhtangov-regies waaraan S. als redacteur heeft meegewerkt: Een bruiloft (A.
Tsjechov), Het mirakel van St Antonius (M. Maeterlinck), Prinses Turandot (C.
Gozzi), tussen 1918 en 1922. Het blijft een gezellige causerie van een taaie oude
man, die niets rooskleurig is gaan zien, niet akelig reconstrueert, niet
dagboeknauwkeurig registreert, maar intentie, effect, werkwijze, essentie, tijd en
ideologie met losse hand memoreert en tegelijk de constanten op een rijtje zet van
een theatermaker die niet altijd even duidelijk maar historisch nagenoeg onbetwistbaar
de kenmerken van het moderne theater mede heeft bepaald.
C. Tindemans
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Miscellanea
Barnes, Ken - Sinatra and the great song stylists. - Ian Allen, London, 1972,
192 pp., £ 3,-.
Elles, George - Hedda and Louella. - Allen, London, 1972, 360 pp., £ 3,-.
Rust, Brian - The dance Bands. - Ian Allen, London, 1972, 160 pp., £ 3,75.
Sanford, Herb - Tommy and Jimmy. - Ian Allen, London, 1972, 305 pp., £ 2,95.
Beschermde landschappen. - Info-press, Brussel, 1972.
Deleu, Jozef - Frans-Vlaanderen. - Lannoo, Tielt, 1972, 200 pp., BF. 385.
Wartenbergh, Henk - Ik zie, ik zie... De bijbel langs Amsterdams straten. Buijten & Schipperheyn, Amsterdam, 1972, 111 repr. met tekst, f 25,-.

Joe Kaufman
Hoe zit dat in elkaar?
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 93 pp.. ill., f 14,50.
Een elementaire technische encyclopedie voor kinderen zou men dit uitstekend
geïllustreerde boek kunnen noemen. Van de oermens tot de toekomst, van wasmachine
tot Saturnusraket en tientallen andere wetenswaardige categorieën. Voor grotere
kinderen een machtig boek.
R.S.

Jos Vandeloo
Bent u ook zo'n Belg?
Paris-Manteau, Amsterdam-Brussel, 1972, 112 pp., geïll., BF. 125.
Dit als grappig en satirisch boek over België en de Belgen aangekondigd boekje is
helemaal niet zo sprankelend als de flaptekst belooft. Het is een verzameling van al
heel vaak gehoorde uitspraken, anekdoten en grapjes. Gelukkig zijn er de illustraties
van Leo Fabri, die de ouwe koek door Vandeloo voorgeschoteld, toch nog tot een
prettig kijk-boek maken.
J. Gerits

Drs. H. van Praag
Acupunctuur
Ankh-Hermes, Deventer, 1972, 126 pp., f 14,-.
De acupunctuur is een methode die bij bepaalde ziekten zonder enige twijfel goede
resultaten oplevert en die moeilijk valt te rijmen met de structuur van het moderne
wetenschappelijke medische bestel (b.v. p. 92). Met deze uitspraak had S. kunnen
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volstaan. Na lezing van de 120 pp. wordt geen enkel inzicht gewonnen in deze
curieuze geneeswijze, die soms een verrassende uitwerking heeft. Een overbodig
boek.
J.D.P. Wolff

Calvin Tomkins
Living well is the best revenge
Two Americans in Paris 1921-1933
André Deutsch, London, 1972, 148 pp., geïll., £ 2,50.
Dit is de biografie van een eigenzinnig paar, de Murphys (Gerald en Sara), bevriend
met dat andere koppel enfants terribles: Scott en Zelda Fitzgerald. Zij inspireerden
trouwens Scott Fitzgerald voor Tender is the Night en waren de animatoren van een
groep artisten-émigrés in het Parijs en de Côte d'Azur van de jaren twintig. Hun
verhouding met de Fitzgeralds leek trouwens onverzoenlijk: Scott en zijn vrouw
waren een soort tragische literaire vampieren, die alles rondom zich en zichzelf
versmachtten in hun literaire bezigheid. Gerald en Sara Murphy waren integendeel
levenskunstenaars: ‘Living well is the best revenge’, is dan ook een hedonistische
frase die heel mooi hun mentaliteit weerspiegelt. Een zinnetje van Tomkins illustreerd
deze paradoxale levenshouding van beide paren: met een beetje geld, zo zegt Tomkins,
leefden de Fitzgeralds nog op een armzalige manier; met niet veel meer leefden de
Tomkins rijkelijk. Uit een droge opsomming van hun artistieke bezigheden en hun
vriendenkring zou je de indruk kunnen opdoen dat de Murphys één van de vele
mondaine trendmakers waren uit die tijd. De genuanceerde benadering van de biograaf
Tomkins doet echter zeer mooi uitkomen dat ze van het leven voor zichzelf en de
andere gewoon een ‘zalige’ ervaring wilden maken, en daar ook blijkbaar in slaagden
als je de aanstekelijke zonnige beschrijvingen mag geloven! Tomkins' aanpak is,
zoals gezegd, genuanceerd, maar laat uiteindelijk een onbevredigende indruk na,
omdat hij slechts a.h.w. diagonaal een blik werpt op sommige momenten uit het
leven van zijn hoofdfiguren, en andere helemaal in het duister laat. Maar misschien
was het zijn bedoeling de nieuwsgierigheid en verbeelding van de lezer te prikkelen
aan de hand van enkele schetsmatige biografische sfeerscheppingen. Het boek bevat
een prachtig familiealbum, dat op zichzelf reeds het aanschaffen verantwoordt.
Eric De Kuyper
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[1973, nummer 7]
[Inhoud]
Wetgeving inzake abortus, p. 633
Het artikel dat wij hier als een bijdrage tot het abortusdebat publiceren, is een (lichtjes
ingekorte en met enkele cursieve voetnoten aangevulde) vertaling van het ‘dossier’
dat in het Franse jezuïetentijdschrift ‘Études’ verscheen en ook buiten Frankrijk
nogal wat opzien heeft gebaard. Het is opgesteld door een interdisciplinaire groep
van gynecologen, biologen, psychiaters, theologen. Zij beperken zich niet tot
theoretische beschouwingen, maar doen ook praktische voorstellen. Of juister: zij
zetten bakens uit voor een hervorming van de wetgeving, die zij noodzakelijk achten.
De menselijke bezorgdheid, eerlijkheid én competentie van deze mensen kunnen
niet in twijfel worden getrokken. Over de praktische haalbaarheid én wenselijkheid
van hun voorstellen kan worden gediscussieerd. Maar wij zouden graag hebben dat
dat ook gebeurt. Ook door onze lezers. Hun is dat wel toevertrouwd.
Dat zowel over de voorstellen van dit rapport als over de theoretische grondslagen
ervan, ook binnen de redactie, verschillend kan worden geoordeeld, hebben wij u
niet willen verhelen. Daarom hebben beide hoofdredacteuren er ieder een korte
commentaar aan toegevoegd.

Zelfstandige Bantoestans?, p. 656
Vorig jaar verscheen een studie over de Transvaal-BaTswana. Naar aanleiding daarvan
wordt door de auteur het moeilijke vraagstuk der afzonderlijke Bantoestans nog eens
onder de loep genomen.

Het einde van het KNP, p. 661
Het belang van dit artikel is niet alleen dat door een ingewijde het merkwaardig
verloop van de opheffing van het Katholiek Nederlands Persbureau wordt aangeduid,
maar ook dat aandacht gevraagd wordt voor de indertijd belangrijke Katholieke
Wereld Pers, voorloper van het KNP.
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Voorde Wet, p. 671
Een structurele Kafka-lectuur, die verschillende bedoelingen heeft: 1) de lezer
introduceren in de moderne verhaalanalyse; 2) de structuur van Kafka's verhaal
blootleggen; 3) aantonen hoe die structuur andere verhalen en interpretaties kan
genereren; 4) een structurele en een psychologische benadering verzoenen zonder
in psychoanalytische platitudes te vervallen.

De Verenigde Staten en Vietnam, p. 681
Wanneer men, zoals hier gebeurt, de ontwikkeling van het Vietnamconflict bij elkaar
gezet, valt op, dat menselijke berekeningen en vooral misrekeningen zulke enorme
consequenties hebben. Met als conclusie, dat na zoveel omstreden inspanning, de
vrede in Vietnam op zijn zachtst gezegd, zeer labiel is.
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Recht op abortus?
Frans Van Bladel
Het rapport dat wij hier publiceren, is een regelrecht pleidooi voor een verandering
van de Franse wetgeving inzake abortus. Wat gaat het ons aan wat ze in Frankrijk
willen? Ten eerste: ‘het verschil van wetgeving in de verschillende landen vormt op
zichzelf al een probleem’ en als iemand eraan denkt ook bij ons de wetgeving te
veranderen, moet hij ook met dat probleem rekening houden; en ten tweede: het geeft
m.i. een goede richting aan, zij het misschien niet veel meer dan een richting, waarin
over een verandering van wetgeving kan worden gedacht.
Radio Vaticana heeft dit rapport al ‘misleidend en gevaarlijk’ genoemd en het
afgewezen als ‘een verkeerde oplossing’. Laten we dat maar aan het oordeel van de
lezer over. Die zal ook zelf wel in staat zijn, de voorstellen van dit team gelovige
deskundigen op hun eigen merites te beoordelen, de praktische haalbaarheid ervan
te evalueren en de originaliteit ervan te onderkennen: bij nauwkeurig toezien
verschillen ze inderdaad van alle bestaande wetgevingen en ontwerpen en vangen
vele bezwaren daartegen op. In die zin is dit rapport een nieuwe bijdrage tot het debat.
Een vraag is echter of het ook een afdoende bijdrage is, een oplossing biedt,
volkomen berekend op wat het ethisch en maatschappelijk beoogt. Want wat moet
worden beoogd? Van de ene kant: de uitschakeling van de sociale plaag van de
clandestiene abortus (zowel de mensonwaardige door onbevoegden als de
rechtsonzekere ‘cleane’); van de andere kant: de regeling van het recht op
abortus-als-noodoplossing. Wat het eerste doel - de bestrijding van de clandestiene
abortus - betreft, zit er in dit beleidsontwerp m.i. een goede kans. Om drie redenen.
Het koppelt aan de legalisering van de abortus niet alleen een vaag pleidooi voor,
maar de verplichting tot opvoeding inzake geboortenregeling en is dus in princpe
gericht op voorkoming van abortus. Het maakt een medisch verantwoorde en
rechtszekere abortus makkelijker toegankelijk. Het wil de clandestiene abortus, die
blijkens ervaringen met andere wetgevingen dreigt voort te bestaan, effectiever
bestraffen.
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Meer vragen wekt het tweede oogmerk: de regeling van het recht op
abortus-als-noodoplossing. Vooral van dat ‘recht’ willen velen niet horen. Maar je
kunt er m.i. niet omheen. Juridisch natuurlijk niet, maar ook ethisch niet. Juridisch
stelt het rapport - al spreekt het er niet van - dat recht in geen geval gelijk met ‘baar
in eigen buik’. Integendeel, het beklemtoont sterk de medezeggenschap - wat niet
wil zeggen de beslissingsmacht - van de gemeenschap1. Maar wanneer een vrouw,
na voldaan te hebben aan de termen van de wet, tot abortus besluit, heeft zij daar
wettelijk recht op. De vraag is alleen, hoe individu en gemeenschap samen dat recht
kunnen regelen. Het rapport doet ons daarvoor enkele - misschien wat ingewikkeld
en idealistisch lijkende - suggesties aan de hand. Ook hier geeft het in ieder geval
een richting aan.
Maar kunnen we ook ethisch van een recht op abortus spreken? In bepaalde
gevallen zullen we dat móeten doen. Natuurlijk niet in deze zin, dat wettelijk recht
vanzelf ook ethisch recht is: wie in orde is met de wet, is nog niet vanzelf in orde
met zijn levensovertuiging of geweten2. Natuurlijk ook niet in deze zin, dat in de
conflictsituatie die het in overweging nemen van een abortus voor een
verantwoordelijk mens altijd meebrengt, een ieder altijd het recht heeft, de waarden
die door een ‘ongewenste’ zwangerschap in het gedrang worden gebracht, te laten
voorgaan op die van het leven in wording of op andere waarden, die in onze
samenleving inderdaad worden versmaad: edelmoedigheid, offerzin, aanvaarding
van wat in het leven onberekend, ongepland, ja, plannen en beslissingen doorkruisend
op ons afkomt (geen christen zonder kruiservaring, geen gelovige zonder geloof in
het onvoorzienbare). Maar mensen kunnen ook in een situatie komen waarin zij de
plicht hebben de door de zwangerschap bedreigde waarden primair te stellen. Dán
hebben zij natuurlijk ook het recht. Als abortus in de gegeven omstandigheden het
enige middel is om die waarden veilig te stellen, is het niet alleen een excuseerbare
daad: het is een goede daad.
‘Het enige middel in de gegeven omstandigheden’: wanneer is abortus dat?
Daarmee belanden we weer bij de vraag naar de ‘indicaties’, naar wat we onder
‘noodsituatie’ verstaan en wié uitmaakt of er zo'n noodsituatie is. Het rapport maakt
duidelijk waarom we geen indicaties vast kunnen leggen, wat onder ‘noodsituatie’
verstaan kan worden en wié uitmaakt of er zo'n noodsituatie is: de vrouw of het paar,
in samenspraak met de gemeen-

1

2

Het is op zijn minst een paradoxale situatie, dat mensen die in hun maatschappijvisie
socialistisch georiënteerd zijn, in de abortuskwestie zo'n liberalistisch (individualistisch)
standpunt innemen.
Een belangrijke vraag is echter, in hoeverre de wet, door de sociale druk die ervan uit kan
gaan, de overtuigingen en gewetens mede vormt of misvormt. Hier o.m. ligt een taak van de
Kerk als evangelische kritiek op samenleving en maatschappij.
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schap3. Het sterke punt van dit Franse voorstel is de nadruk die het legt op de sociale
verantwoordelijkheid van de vrouw die om abortus verzoekt en op de
verantwoordelijkheid en medezeggenschap van gemeenschap en maatschappij. Het
zwakke punt ervan is waarschijnlijk de concrete regeling van die gedeelde
verantwoordelijkheid. Zelf wijzen de auteurs op het werk dat hier te doen blijft op
juridisch en wetgevend vlak.
Daar moet men bijvoegen: én op het vlak van de ethiek en de (christelijke)
gewetensvorming. Want soms krijg je de indruk: waar zijn wij eigenlijk nog mee
bezig? Abortus vrijmaken of legaliseren; desnoods zo, maar in geen geval zo. En we
gaan elkaar te lijf met demagogische slogans of verheven principes. Maar waar staan
we misschien over enkele jaren, als met behulp van een produkt als de prostaglandines
(of de steroïden) iedere vrouw een zwangerschap, al dan niet als zodanig herkend,
in het allereerste stadium zelf kan afbreken, zonder dat de gemeenschap, laat staan
de wet, daar nog aan te pas komt? Dan wordt de vrouw, dan worden de mensen in
hun huwelijksliefde en gezinsplanning weer verder geconfronteerd met (bevrijd tot
of teruggeworpen op?) hun eigen autonomie. Door ze zo lang (en ‘officieel’ nog
altijd) alleen maar te verbieden, heeft de Kerk de mensen niet positief geholpen om
op een verantwoordelijke en gewetensvolle manier om te gaan met anticonceptiva.
Gaat hetzelfde zich dán weer herhalen? Wordt weer een nieuwe strategische terugtocht
nodig? Van een ‘christelijke dimensie’ in de houding tegenover abortus, van een
‘evangelische kritiek’ op het omgaan met de mogelijkheden tot beheersing van het
leven kan pas sprake zijn, als er een ethiek komt van de menselijke autonomie, ook
ten opzichte van de ‘eerbied voor het leven’. Zowel aan het een als aan het ander die evangelische kritiek en die ethiek van de menselijke autonomie - heeft onze
samenleving dringend behoefte.
Dit laatste is mijn stellige overtuiging. Vele van mijn overige beweringen zouden
misschien beter in vraagvorm zijn gesteld. Het zijn eigenlijk meer vragen, vragen
achter vragen, achter de vragen die het abortusdebat direct oproept. Ze zouden
omstandiger geadstrueerd moeten worden. Een aansporing daartoe zou het zijn als
u op het hele u hier aangeboden dossier reageerde.

3

Wie, zoals de Christelijke Volkspartij in België, de noodsituatie wil beperken tot de
‘therapeutische’ nood, ‘het gevaar voor de gezondheid’ als enige indicatie ziet, zegt meteen
dat alleen de arts uitmaakt wanneer er een noodsituatie is. Bovendien verstaat hij ‘gezondheid’
ofwel strikt somatisch, ofwel (nu reeds, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie al doet, of
binnenkort, omdat dit besef hand over hand toeneemt) ook sociaal en psychisch (en met welk
recht gaat de arts ook daarover oordelen?). Ofwel is men bereid die ontwikkeling in het
begrip ‘gezondheid’ te accepteren: waarom zegt men dat dan niet? Ofwel is men daartoe niet
bereid: waar denkt men dan over enkele jaren te staan?
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Het abortusvraagstuk
G.J. Adriaansen S.J.
Van verschillende kanten heeft men zich, met name politiek, zo vastgebeten in het
vraagstuk van de abortus en de eventuele wettelijke regeling ervan, dat zelfs een
rustig en ernstig nadenken erover gevaar loopt in een emotionele en ideologische
context geplaatst te worden. Toch mag ons dit niet van een serieuze reflectie afhouden.
Allereerst lijkt het van belang het vraagstuk niet te isoleren. Het gaat niet om
‘abortus of niet’ als een afzonderlijke vraag, maar om de houding die men aanneemt
tegenover het leven van de individuele mens en van de menselijke samenleving. Dit
is een dubbele vraag: die naar de beheersing van het leven als technische mogelijkheid
en tegelijk die van de waardering van het leven - want het is niet alleen een
biologisch-medisch-technisch probleem.
Kan men spreken van het abortusvraagstuk, of zijn er eigenlijk meerdere? De
gemeenschappelijke factor in de problemen is het feit dat het gaat om een nood
waarin een vrouw komt te verkeren. Wanneer men, hiervan uitgaande, een recht op
abortus wil claimen op grond van een levensopvatting die de rechten van de bestaande
mens primair stelt en dus de vrouw wil laten uitmaken of zij een zwangerschap wil
laten doorgaan of niet, heeft men gekozen voor een verregaande autonomie van de
mens tegenover het ontstane of reeds bestaande leven. Zulk een abortusrecht verschilt
m.i. sterk van een geval van nood waarbij men wel het recht op leven erkent, maar
meent in zo'n noodsituatie te zijn terechtgekomen dat er geen andere uitweg meer is
dan abortus.
Het is duidelijk dat de paus en de bisschoppen, met name van die landen waar het
probleem acuut is, uitgaan van de fundamentele eerbied voor het leven, en dat zij op
grond daarvan een liberalisering van de abortus afwijzen. Hier moge, wellicht ten
overvloede, worden opgemerkt, dat we een dergelijk standpunt ernstig moeten
evalueren. De bisschoppen zijn uiteraard niet ongevoelig voor de nood rond de
abortus, zij zijn evenmin blind voor de mentaliteitsverandering die bij velen de laatste
jaren is opgetreden met betrekking tot abortus en als zij dan, zoals bv. de Belgische
en Nederlandse bisschoppen hebben gedaan, zich resoluut uitspreken, dan lijkt het
evident dat zij menen op grond van hun verantwoordelijkheid als priesters en leiders
de eerbied voor het leven te moeten verdedigen. De eventuele conse-
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quenties van hun uitspraak, zoals een vervreemding bij een aantal, moeten ze wel
degelijk doorzien. Dit lijkt me voor ons op zijn minst een reden om hun oordeel en
hun argumenten ernstig te overdenken en te evalueren en er rekening mee te houden
in onze oordeelsvorming.
De moeilijkheid waarvoor men in de praktijk staat, is dat er een anomalie bestaat
tussen de wet en de heersende gebruiken. Zowel in België als in Nederland bestaat
een repressieve wet en nu zit België met zijn geval Peers, terwijl in Nederland de
abortusklinieken volop draaien, zeker tegen de letter van de wet in. Of men door een
wet aan de clandestiene abortus een gevoelige klap zal toebrengen, blijft een vraag,
terwijl recente onderzoeken minstens een vraagteken plaatsen bij de getallen die voor
clandestiene abortus worden opgegeven. Hoe dit ook zij - een realistische kijk op de
zaak doet veronderstellen dat er op de een of andere manier iets aan de wet gedaan
moet worden, om ze niet tot een farce te maken. Maar wat en hoe?
Een groep Franse praktijk- en wetenschapsmensen heeft gezamenlijk gezocht naar
een standpunt dat hun verantwoord leek. Zij erkennen dat ze geen juristen zijn en ze
hebben voor een ontwerp van wet geen eensluidend oordeel kunnen vormen. De
kracht van hun gezamenlijk overleg is gelegen in het feit dat ze uitgaan van de abortus
als een urgente noodsituatie en dat ze van een absoluut recht op abortus niets willen
weten. Bovendien stellen ze - misschien in de ogen van sommigen wat idealistisch
- een commissie voor van verschillende vakmensen, om op die manier de kwestie
van de abortus niet te isoleren, maar tegelijk een reële kans te geven aan
gezinsopvoeding en geboortenregeling.
Dit Franse rapport is door enkele Franse bisschoppen afgewezen, omdat het
‘verwarring sticht’. En inderdaad, degenen die in een bepaalde richting politieke
pressie willen uitoefenen, kunnen natuurlijk een aantal begrippen of gedachten eruit
isoleren en ze voor eigen doeleinden bruikbaar maken. Dit is beslist niet de bedoeling
van de groep geweest. Zij hebben hun ernstige overwegingen mede ten bate van een
serieuze meningsvorming gepubliceerd. Op die grond willen wij het rapport ook aan
onze lezers aanbieden, opdat ieder zelf de verschillende aspecten van het vraagstuk
kan doordenken. In ieder geval geeft het dossier veel interessante informatie en een
aantal principiële ideeën.
Men zal vanzelf ontdekken, dat een feitelijke constatering van een
mentaliteitsverandering in de man-vrouwverhouding of in de relatie seksualiteit voortplanting (waarbij misschien te weinig aandacht wordt gegeven aan de verhouding
seksualiteit en menselijke liefde) nog niet per se een criterium hoeft te zijn voor een
principieel te bepalen houding.
Het onderscheid tussen wat ‘menselijk’ en wat ‘vermenselijkt’ is, vormt een
centrale gedachten in het rapport, heeft bijzonder interessante kanten, maar
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biedt m.i. te weinig houvast voor een nadere aanduiding van de al of niet
geoorloofdheid van abortus. Want, als gesteld wordt dat ‘zwangerschapsonderbreking
alleen is te rechtvaardigen als zij een geringer kwaad, of preciezer: de weigering
blijkt te zijn om een deshumaniserende of onmenselijke situatie te creëren’, dan is
duidelijk dat deze begrippen op zeer verschillende wijze gehanteerd zullen worden,
afhankelijk wederom van de gedachten over de autonomie van het bestaande leven.
Zeer terecht stellen dan ook de onderzoekers, dat het een illusie is, abstracte normen
te willen vaststellen voor een wettelijke regeling, die overigens, naar hun eigen
zeggen, toch altijd weer omgebogen of verdraaid kunnen worden (zie eenvoudig de
praktijk).
Zo staan we voor de casus perplexus dat men van de ene kant praktisch geen wet
kan opstellen die de gevallen waarin abortus ongestraft zou moeten kunnen
geschieden, ook maar enigszins duidelijk aanduidt1, terwijl van de andere kant de
abortuszaak zulk een politieke heibel is geworden dat er beslist een wet zal komen,
die dan vanaf het begin van inwerkingtreden al naar eigen goeddunken zal worden
toegepast. Dat is niet slechts een veronderstelling, daarvoor zijn zowel in België als
in Nederland minstens semi-officiële uitspraken aan te halen.
Wat de praktijk betreft, maken de opstellers van dit rapport zich geen illusies. Ze
zeggen zelf dat ze voorzien dat een aantal mensen de commissies die zij voorstaan,
niet zullen komen raadplegen. Toch hebben zij ze voorgesteld, omdat ze zoveel
mogelijk willen helpen in noodgevallen, waarbij ze, zoals reeds opgemerkt, minstens
evenveel nadruk willen leggen op geboortenregeling en gezinsopvoeding.
In deze geest dient m.i. hun werk gelezen en gewaardeerd te worden, al is het nog
heel iets anders of we daarmee aan een praktische of theoretische weg naar een
oplossing toe zijn. Zoals in de samenvatting al gezegd, lopen hier de meningen van
de Vlaamse en de Nederlandse redactie niet onbelangrijk uiteen.
De publikatie van dit rapport ontslaat in ieder geval niemand van ons van de plicht
om zelf verder over dit levensgroot persoonlijk en maatschappelijk probleem na te
denken. Wij hopen er, met Uw hulp, later nader op in te gaan.

1

Theoretisch blijft m.i. de overweging staan die A.J. Leijen in zijn artikel in Streven, april
1971, Bisschoppen over abortus, heeft uitgesproken: ‘Recht en wet zijn er op de eerste plaats
voor om de ruimte van het menselijke open te houden. Een rechtsorde die abortus legaliseert,
ontkracht zichzelf’ (688).
En wat de praktijk betreft: ‘er is een marge denkbaar waarbinnen abortus als een
noodoplossing aanvaardbaar is of minstens getolereerd kan worden. Voor die marge is een
wijziging van de abortuswet niet nodig. Een noodoplossing in een situatie van onmacht is
niet vatbaar voor een wet’, (ibid.).
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Een hervorming van de Franse wetgeving inzake abortus
Ieder jaar nemen in Frankrijk meer dan 200.000 vrouwen hun toevlucht tot
clandestiene of semi-clandestiene abortus1; 70% daarvan zijn gehuwde vrouwen2.
Wie beseft in welke bedenkelijke omstandigheden dit vaak gebeurt, welke persoonlijke
drama's het meestal meebrengt en vooral hoe groot de kloof wordt tussen wetgeving
en praktijk3, kan moeilijk aan de indruk ontkomen dat een louter repressieve wetgeving
of een struisvogelpolitiek niet langer houdbaar is. De vraag is echter, wat er dan wél
moet gebeuren. Het document dat wij hier publiceren, is de vrucht van maandenlange
gesprekken, waarvan het thema overigens veel ruimer was dan het abortusprobleem
alleen: het hele domein van de beheersing van het leven. Oorspronkelijk was het niet
direct bedoeld voor een groot publiek; vooral over het laatste deel (onze praktische
voorstellen voor een ander beleid) is onze groep nog niet tot volledige eenstemmigheid
gekomen, en dat zeggen wij ook. Maar wij achten het nodig reeds nu te proberen een
eerste bijdrage te leveren aan het debat dat met de dag onontwijkbaarder wordt.

I. Motiveringen voor abortus
Laten we beginnen met een aantal feiten, opvattingen, trends in de maatschappelijke
en culturele context van vandaag, die te denken geven dat het abortusprobleem in
de komende jaren niets van zijn scherpte zal verliezen.

1

2
3

‘Semi-clandestien’: in het buitenland. Het ‘Institut National d'Etudes Démographiques’
spreekt van 230.000 tot 250.000. In België raamt een Studie van het Centrum voor Bevolkingsen Gezinsstudiën, Ministerie van Volksgezondheid en Gezin, het aantal op 20.000 tot 40.000.
Dit cijfer is betrouwbaarder dan het vorige. Het ligt iets hoger dan in Zweden (66%), gevoelig
hoger dan in Engeland (52%).
In België treft de wetgeving in de praktijk niet eens 0,5% van het aantal clandestiene
abortussen. In Nederland worden per jaar ongeveer 45.000 abortussen openlijk ‘getolereerd’.
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Abortus en contraceptie
Er wordt wel eens gezegd dat het aantal zwangerschapsonderbrekingen geleidelijk
zal verminderen met het veralgemeend gebruik van anticonceptionele methoden.
Terecht wordt in het huidige debat daarop telkens weer de nadruk gelegd en gepleit
voor een opener preventief beleid. Maar vermindering betekent nog niet verdwijning.
Reeds nu is de mislukte contraceptie het motief dat veruit het meest wordt ingeroepen
bij een abortusverzoek, zelfs in die landen waar voorlichting en opvoeding inzake
geboortenregeling het verst gevorderd zijn4. Hopelijk wordt ooit een volmaakt
efficiënte en bewuste geboortenregeling mogelijk, maar voor het zo ver is, moeten
we goed beseffen dat hoe meer de mensen tot een verantwoordelijke gezinsplanning
worden aangespoord, hoe moeilijker zij een toch optredende, niet gewilde
zwangerschap zullen aanvaarden.
Het is mogelijk dat nieuwe produkten zoals de prostaglandines in de eerstkomende
jaren reeds de gegevens van het probleem veranderen5. Vermoedelijk zal de vrouw
(die even ‘over tijd’ is) een beginnende zwangerschap, al dan niet als zodanig herkend,
heel gemakkelijk zelf kunnen afbreken. Komen dergelijke middelen in gebruik, dan
gaat men wellicht minder waarde hechten aan contraceptieve methoden.
Kortom, er bestaat in de samenleving van vandaag een tendens om abortus en
contraceptie op gelijke voet te stellen en die tendens zou wel eens kunnen versnellen.

Ontkoppeling van seksualiteit en vruchtbaarheid
Terwijl tot voor kort vruchtbaarheid het eerste doel van het huwelijk was, wordt de
seksualiteit vandaag tegelijk en vaak in de eerste plaats beschouwd als gericht op
wederzijdse ontplooiing. Seksualiteit wordt losgemaakt van vruchtbaarheid. Dit is
een culturele evolutie die onomkeerbaar lijkt en voor ons probleem van kapitaal
belang is. Als immers de seksualiteit haar eigen rechten heeft en losgemaakt wordt
van de vruchtbaarheid, ontstaat de tendens om iedere niet gewilde conceptie steeds
meer als ‘niet bestaande’ te beschouwen.

4

5

Zoals blijkt uit onderzoekingen in Zweden, Zwitserland, Engeland. Op te merken is dat de
‘mislukkingen’ te wijten zijn aan een gebrek aan opvoeding eerder dan aan de gebruikte
methoden.
Al menen sommige specialisten van niet. Nu reeds worden deze produkten in Engeland
gebruikt. Doordat ze (onder meer) samentrekkingen van de baarmoeder bewerken of een
verstoring van het ‘gele lichaampje’, dat voor het voortduren van de zwangerschap onmisbaar
is, werken ze als abortiva. Daar ze minder gevaarlijk zijn dan de tot nog toe gebruikte
methoden, zullen ze ongetwijfeld worden gebruikt in ziekenhuizen waar therapeutische
abortussen worden verricht. Maar zullen ze vroeg of laat - al dan niet clandestien - niet in
ieders bereik komen? Cfr. het stukje achteraan in dit nummer, pp. 708-710.
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Andere tendens in de hedendaagse mentaliteit: de emancipatie en effectieve
gelijkberechtiging van de vrouw. Zij wil niet meer overgeleverd zijn aan de willekeur
van de man. Als zij een kind wil, wil zij ook zelf uitmaken wanneer. Naarmate zij
meer aan het maatschappelijke leven gaat deelnemen, zelf een carrière kan opbouwen,
zal zij ook daarin een motief zien om een zwangerschap die die activiteit in het
gedrang brengt, te onderbreken.

Psycho-sociale motieven
De motieven van deze aard die het meest ingeroepen worden, vooral door vrouwen
die al kinderen hebben, zijn vermoeidheid en uitputting6. Daar komen bij huisvesting
en arbeid. (De vrees om haar werk te verliezen, is vooral voor ongehuwde moeders
een sterk motief om haar toevlucht te nemen tot abortus). Andere veel voorkomende
motiveringen, die onderling of met de vorige samenhangen: het gevoel van
onbekwaamheid om een nieuw (of eerste) moederschap op zich te nemen;
moeilijkheden met de opvoeding van de kinderen die er al zijn; verstoring van de
eigen studies; leeftijd (te jong of te oud en in het laatste geval de vrees om een
abnormaal kind te krijgen); moeilijke relatie met de partner; ziekte en de daaruit
volgende vrees voor de gezondheid van moeder of kind; angst, als een vorige bevalling
moeilijk is geweest; te korte afstand tussen twee zwangerschappen. Andere motieven
zijn moeilijker uit de statistieken af te lezen. Bijvoorbeeld vrees voor ‘wat zullen de
mensen zeggen’ en schuldgevoel (ongehuwde meisjes en overspel).
Behalve deze laatste treden deze motiveringen zelden geïsoleerd op. Ze vormen
een schijnbaar onontwarbaar kluwen van dwanggevoelens, die de vrouw in stilte en
eenzaamheid moet dragen. Zij voelt zich in een onmogelijke situatie gedreven. Besluit
zij tot abortus, dan gebeurt dat meestal na een dramatisch persoonlijk conflict. Het
is m.a.w. niet zonder meer waar dat abortus alleen maar een teken is van
‘zedenverval’. Er te uitsluitend dat in zien, zou wel eens een alibi kunnen zijn. Zelfs
als het in een aantal gevallen zo is, is dat nog geen reden om zich te ontveinzen dat
het in de meeste gevallen helemaal anders gaat en om de ogen te sluiten voor de
oorzaken ervan.

Invloed van wetenschap en politieke imperatieven
De hierboven staande overwegingen moeten aangevuld worden met andere, die het
probleem van de abortus overschrijden maar steeds meer invloed hebben niet alleen
op de mentaliteit inzake het abortusprobleem, maar op de manier waarop het wordt
gesteld.

6

Onderzoekingen in Zweden.
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Van enorm belang in dit verband is de vooruitgang van de biologie en aanverwante
wetenschappen. Vermelden we slechts de mogelijkheid om steriliteit op te sporen
en te verhelpen, om in de toekomst zelf het geslacht van zijn kind te kiezen, om
embryonale afwijkingen op te sporen en te voorkomen. Belangrijk hierin is niet het
aantal praktische toepassingen7, maar het feit alleen al dat nieuwe mogelijkheden
open komen. Dat heeft onvermijdelijk een belangrijke weerslag op de mentaliteit.
Hier wordt aan het leven geraakt en ieder voelt zich daar ten diepste bij betrokken,
in hoop of vrees voor... ja, de toekomst van de mensheid. En vooral, worden ze
eenmaal gevulgariseerd, dan gaan deze nieuwe technieken vanzelf deel uitmaken
van het algemene culturele patrimonium8. Zij bevestigen de idee dat vruchtbaarheid
en seksualiteit ontkoppeld moeten worden en doen, meer algemeen, de overtuiging
postvatten dat alles wat de wording van het leven raakt, steeds meer zal afhangen
van wat wij zelf willen en doén.
Terzelfdertijd dragen nieuwe sociaal-politieke imperatieven bij tot een
mentaliteitsverandering t.o.v. de problemen van het leven. Drie daarvan zijn
belangrijk: de groei van de wereldbevolking, de sociale structuren, de handhaving
van het genetisch patrimonium.
Een ongeordende bevolkingsgroei blijkt een van de grootste gevaren te zijn die
de mensheid bedreigen. De consequenties ervan - honger, onderontwikkeling, de
onmogelijkheid om een ieder een behoorlijke opvoeding te geven of werk te
verschaffen en een menswaardig levensniveau - kunnen in sommige landen een
motief zijn om abortus op te nemen in het demografisch beleid.
Naast strikt demografische overwegingen doen de heersende sociale structuren,
ook in de ontwikkelde landen, velen twijfelen aan de toekomst: waarom zouden zij
nog vele kinderen op de wereld zetten?
Nauw daarmee verbonden is de vrees voor het toenemend aantal debiele en
fundamenteel onaangepaste subjecten. Vroeger stierven die zeer jong, nu worden ze
in leven gehouden, planten zich voort en kunnen leiden tot een degeneratie van het
genetisch patrimonium. Sommige specialisten voorzien al dat binnen twee generaties
de kosten voor de wereldgezondheid even hoog zullen zijn als voor onderwijs en
opvoeding. Dit economisch aspect mag niet worden onderschat, tenminste niet op
politiek niveau. De doorsnee

7

8

Behalve wat betreft het vaststellen van het karyotype. Het is op het ogenblik mogelijk deze
‘chromosomale identiteitskaart’ vast te stellen door een punctie van het vruchtwater en zo
chromosomale afwijkingen te ontdekken, met name de trisomie 21, oorzaak van het
mongolisme.
Er zijn weinig mensen die Freud gelezen hebben of een psychoanalyse hebben ondergaan.
Toch heeft het freudianisme een enorme invloed op onze cultuur. Zo zullen misschien weinig
mensen van deze nieuwe technieken profiteren, maar reeds nu worden hun ideeën over alles
wat met leven samenhangt, erdoor beïnvloed.
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burger wordt echter meer getroffen door het probleem van de onaangepastheid. Dat
stelt hem voor de vraag: in hoeverre is het ethisch verantwoord kinderen ter wereld
te brengen die onherstelbaar gestoord zijn? Zoals gezegd, is reeds nu de vrees voor
een abnormaal kind een van de vaak vermelde abortusmotieven9.
Overigens, wanneer embryonale afwijkingen kunnen worden vastgesteld die de
geboorte van een abnormaal kind laten voorzien, verzoekt de grote meerderheid van
de ouders om abortus. Wordt de afwijking pas bij de geboorte geconstateerd, dan
staan reeds nu vele ouders hun kind af om het over te laten aan de zorgen van de
gemeenschap. Het aantal ernstige embryonale afwijkingen blijft misschien klein en
klein het aantal ouders dat voor de zware - burgerlijke - verantwoordelijkheid komt
te staan of zij een kind ter wereld kunnen brengen dat de gemeenschap ernstig ten
laste zal zijn. Maar dat is niet het belangrijkste. Het feit alleen dat het mogelijk wordt
(al is het nog lang niet realiseerbaar voor de hele bevolking) in het prenataal onderzoek
(dat spoedig door steeds meer mensen gevraagd zal worden) sommige embryonale
afwijkingen vast te stellen, heeft onvermijdelijk een weerslag op de mentaliteit en
zal het gedrag ten aanzien van abortus beïnvloeden.
De problemen die verband houden met de beheersing van het leven, krijgen aldus
vanzelf en steeds meer een sociaal-politieke dimensie. Dat betekent dat zij ook steeds
meer voor het publieke forum zullen worden gebracht en móeten worden gebracht.
De wetgever zal er steeds minder de ogen voor kunnen sluiten. Temeer daar het
verschil van wetgeving in de verschillende landen op zichzelf al een probleem vormt.
Niet alleen zitten wij met het schandaal dat in Frankrijk (en België) alleen mensen
met geld naar Engeland, Nederland of Zwitserland kunnen gaan, maar op die manier
leggen wij ook de last van de medische en burgerlijke verantwoordelijkheid op de
schouders van onze buren. Hoe dan ook, de aanpassing van de wetgeving zal rekening
moeten houden met de veranderingen in mentaliteit en culturele context, waarvan
wij hierboven, hoe onvolledig en bekritiseerbaar ook, enkele elementen hebben
proberen aan te geven. Samenvattend noemen wij drie belangrijke factoren: 1) tot
voor kort stelden wij ons tevreden met de kinderen die kwamen, te láten leven;
vandaag gaan wij beseffen dat wij de middelen en de plicht hebben het leven te
beheersen, de geboorten te rege-

9

In Zweden wordt dit als het belangrijkste motief vermeld in 5% van de abortus-aanvragen.
Daarnaast vermelden 15% van de vrouwen als eerste motief het feit dat zij al een ziek,
abnormaal of moeilijk kind hebben gehad, de vrees voor een miskraam, de angst voor de
bevalling, eugenetische redenen, te hoge leeftijd, zwakheid, vermoeidheid.
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len, kinderen te dóen leven; 2) seksualiteit en vruchtbaarheid worden ontkoppeld;
3) alles wat de nataliteit betreft krijgt een nieuwe sociaal-politieke dimensie.
Tegelijkertijd gaan wij steeds meer eigen vrijheid en eigen verantwoordelijkheid
vragen waar het gaat om het in leven roepen van kinderen. Dat is vaak nog maar een
wensdroom. Maar dit belet niet dat een ongewenste geboorte als een soort ‘vergissing’
kan worden beschouwd. De meeste ouders aanvaarden ook zo'n vergissing met
vreugde en moed. Maar zal dat ook in de toekomst zo blijven, nu in steeds toenemende
mate de mensen het recht opeisen om zelf te beslissen over onderbreking of
voortzetting van de zwangerschap?

II. Gevaren van een verandering in de wetgeving
Een verandering van wetgeving houdt gevaren in. De voornaamste lijken ons de
volgende te zijn.

Geboortendaling?
Zal een niet-repressieve wetgeving inzake abortus het aantal geboorten niet doen
afnemen? Dat is een ernstige vraag, maar zelfs demografen hebben er geen
ondubbelzinnig antwoord op10. In het geheel genomen en over een lange periode
schijnt een verandering van wetgeving de geboortencurve nauwelijks te beïnvloeden,
in welk land ook: de beslissende factor blijkt altijd te zijn het verlangen naar een
kind11. In landen als het onze, waar contraceptie en clandestiene abortus worden
toegepast, zal een versoepeling van de wetgeving waarschijnlijk niet veel weerslag
hebben op het jaarlijkse geboortengemiddelde. (Overigens zijn er ook mét de
bestaande wetgeving perioden van geboortendaling geweest).
Op het eerste gezicht schijnt dit tegengesproken te worden door wat er in Engeland
gebeurt. Daar is het aantal geregistreerde abortussen tussen 1969 en 1971 jaarlijks
eerst met 30.000, daarna met ongeveer 40.000 toegenomen.

10

11

De studie van de geboortencurven in de Oost-Europese landen (waar de abortus gelegaliseerd
is sinds de jaren 1955-1957, naar het voorbeeld van Rusland, dat de abortus reeds in 1920
legaliseerde) bewijst niets. Daar vervangt de abortus namelijk de contraceptie, die weinig
ingeburgerd is.
Het opmerkelijkste voorbeeld in dit verband is Roemenië. In 1966, toen de geboortendaling
onrustwekkende afmetingen aannam, werd abortus abrupt verboden. Er volgde een geweldige
geboortenstijging. Maar negen maanden later keerde dezelfde curve terug als voorheen: de
vrouwen gingen aan contraceptie doen of namen hun toevlucht tot clandestiene abortus. In
de Staat New York daarentegen (waar abortus vrij is sinds 1970) noteerde men in 1971 (voor
het eerst sinds 1957) een daling van de bevolking. Maar niets zegt dat die alleen aan abortus
is te wijten. Overigens dient men op te merken dat het percent van
zwangerschapsonderbrekingen bij vrouwen uit de heel lage klassen (waar de contraceptie
minder goed wordt toegepast) verhoudingsgewijs veel hoger ligt dan bij vrouwen uit de meer
ontwikkelde klassen.
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Maar ten eerste zijn daar nogal wat Belgische en Franse vrouwen onder te rekenen
(in 1971 16.000 Franse, naar het schijnt, en 2.073 Belgische volgens officiële
gegevens)12. En ten tweede is het niet zeker dat de huidige geboortendaling in
Engeland uitsluitend of vooral te wijten is aan de veranderde wetgeving. De ‘legale’
abortus is voorlopig alleen nog maar in de plaats gekomen van de clandestiene,
zonder deze helemaal te hebben opgevangen. Het meest opmerkelijke gevolg van
een versoepeling in de wetgeving is een vermindering van het aantal onwettige of
buitenechtelijke geboorten13.

Culturele ontaarding?
Veel belangrijker is het gevaar dat zou ontstaan als de wet gewijzigd werd zonder
een nationale consensus, veel breder dan een parlementaire meerderheid. De Staat
is niet alleen verantwoordelijk voor de orde, maar ook voor het culturele patrimonium
van de natie. Hij mag niet lichtvaardig wetten uitvaardigen die de meerderheid van
de bevolking in het diepst van hun geweten kwetsen of een bres slaan in het impliciete
of expliciete ethos van de bevolking in haar geheel. Welnu, de abortus raakt
fundamentele vragen betreffende mens, leven, geloof...
Dat culturele patrimonium ligt echter niet eens en voorgoed, onveranderlijk vast.
Het hoort ook tot de taak van de Staat, aan wat zich in de veranderende mentaliteit
van de bevolking vaak tastend een weg baant, gestalte te geven en de mogelijkheid
om zich uit te drukken, de eigenlijke intentie ervan te ijken en datgene wat er
waardevol in is, te ‘autoriseren’ (‘geldigheid geven’). Een verandering van wetgeving
inzake abortus moet daarom gericht zijn op een betere bewustmaking van de bevolking
betreffende de problemen van het leven, met name hun nationale en internationale
politieke dimensie, op een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid van een ieder
in deze kwestie en op een grotere eerbied voor een ieders overtuiging, waarvan van
niemand gevraagd wordt dat hij ze van de hand doet, maar wel verheldert en verdiept.
Dat belet niet dat het voorbeeld van de heftige controverse die Engeland verdeelde
in de maanden voor de uitvaardiging van de nieuwe wet (1967), ons tot omzichtigheid
moet manen. Temeer daar de verdeeldheid in de publieke opinie in Engeland nog
verre van geluwd is. Al spoedig is immers gebleken dat de wet heel breed werd
geïnterpreteerd. Theoretisch is abortus slechts toegelaten wanneer de zwangerschap
‘de fysieke of mentale gezond-

12

13

Buitenlandse vrouwen worden slechts toegelaten in ‘erkende klinieken’, buiten de
ziekenhuizen van de Nationale Gezondheidsdienst. In 1969, 1970 en 1971 bedroeg het aantal
abortussen in de eerste 33.728, 47.648 en 54.375, in de tweede 20.943, 38.671 en 72.109.
Als men de Zweedse onderzoeken mag geloven. Maar in Zweden wordt iedere ongewenste
geboorte, vooral buiten het huwelijk, steeds meer als een ‘fout’ beschouwd.
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heid van de vrouw of van een reeds geboren kind in het gezin in het gedrang brengt
of wanneer een ernstig risico bestaat dat het te verwachten kind zware fysieke of
mentale afwijkingen vertoont’. Maar in de praktijk werd voor de 126.774
zwangerschapsonderbrekingen die in 1971 werden geregistreerd, slechts in 9 gevallen
als motief opgegeven de ‘redding van de vrouw’, in 12 gevallen een ‘ernstig risico’
voor haar gezondheid, in 1.393 het ‘risico van een abnormaal kind’, in 4.249 een
‘gevaar voor de fysieke of mentale gezondheid van de reeds geboren kinderen’, in
97.114 een ‘aantasting van de fysieke of mentale gezondheid van de moeder’. Het
is duidelijk dat termen als ‘risico’, ‘gevaar’, ‘aantasting’ vaag blijven en op om het
even welk abortusverzoek toegepast kunnen worden.
Om die reden zijn wij van mening dat de nieuwe wetgeving wezenlijk erop gericht
moet zijn dat zij mensen die aan abortus denken, helpt om tot een gerijpte beslissing
te komen, om die beslissing te objectiveren, om bewuster te worden van de
verantwoordelijkheid die zij op zich nemen, eerder dan dat de wet een lijst opstelt
van toegelaten gevallen of van motieven waarvoor men uit durft komen.

Misprijzen voor vrouw en leven?
Als argument tegen iedere versoepeling van de wet voeren sommigen een eventueel
‘zedenverval’ aan. Mannen zullen in hun seksuele relaties nog onverantwoordelijker
worden, de vrouw zal nog meer misprezen worden dan nu. Hoe ernstig ook, dit soort
argumenten moet toch worden gerelativeerd. Men denke slechts aan de tegenwoordige
situatie van de vrouw (de clandestiene abortus bestaat!), aan het bijna volledige
gebrek aan opvoeding op dit gebied14, aan de morele eisen die een verantwoorde
geboortenregeling stelt. En getuigt het van zoveel eerbied voor de vrouw als haar
een zwangerschap wordt opgelegd die zij weigert?
Tenslotte, het is verre van duidelijk dat de publieke moraliteit er slechter aan toe
is in de Oosteuropese landen, waar de abortus gelegaliseerd is, dan in het Westen...
Niets bewijst overigens dat de huidige zorgeloosheid van de wet ten aanzien van dit
probleem een betere waarborg is voor de publieke moraliteit. Het is even goed
mogelijk dat een veranderd beleid, op een verstandige manier aan het land
gepresenteerd, ertoe bijdraagt dat heel de bevolking zich beter bewust wordt van de
ernst van het probleem.
Verder vreest men dat een verandering van wetgeving inzake abortus onvermijdelijk
leidt tot een radicale verandering in de eerbied voor het leven na de geboorte. Wie
vandaag abortus toelaat, laat morgen kindermoord, euthanasie, om het even welke
vorm van eugenetische manipulatie toe.

14

In België doet 90% van de gezinnen aan ‘geboortenregeling’; slechts 7% gebruiken daarvoor
moderne en efficiënte methoden
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Maar wie met dit argument uitpakt, vergeet dat andere landen abortus toelaten zonder
daarom kindermoord, euthanasie enz. toe te laten. En met welk recht oordelen wij
over de moraliteit van anderen en suggereren wij dat wie een legalisering van abortus
voorstaat, zo barbaars zou zijn, dat hij geen onderscheid meer maakt bijvoorbeeld
tussen abortus en kindermoord? Wel moet die ‘publieke moraliteit’ in de mate van
het mogelijke worden verhelderd en daarin hebben de politici hun
verantwoordelijkheid. Iedere verandering in de wetgeving veronderstelt dan ook
noodzakelijk dat nauwkeurig wordt gedefinieerd wat abortus is, dat de betekenis en
de draagwijdte ervan duidelijk worden omschreven en dat men zich duidelijk bewust
is van de verantwoordelijkheid welke de individuen en de gemeenschap hiermee op
zich nemen. Op dit punt van onze reflectie kunnen wij er niet aan ontkomen, stelling
te nemen over wat in de grond een zwangerschapsonderbreking betekent.

III. Een kind in het leven roepen
Is het embryo, ja dan neen, een menselijk wezen?

Relativiteit van het biologische
De theoretici gaan meestal uit van biologische gegevens. Duidelijkheidshalve (een
beetje karikaturaal) kunnen we twee posities onderscheiden. De enen zeggen: er zijn
in de ontwikkeling van het embryo verschillende drempels; beneden een bepaalde
drempel is er geen sprake van menselijk leven in de strikte zin. De anderen: de
ontwikkeling van het embryo, die door de conceptie op gang wordt gebracht, is een
continu proces; vanaf de conceptie hebben we te maken met menselijk leven in
wording15.
Een typisch voorbeeld van de ‘drempeltheorie’ is het volgende syllogisme.
Specifiek menselijk leven is bewust leven, maar bewust leven verschijnt pas in een
bepaald stadium van de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel; welnu, de
connecties tussen de cellen van de hersenschors komen niet tot stand vóór de 5e
maand van de zwangerschap; vóór de 5e maand is het embryo dus geen menselijk
wezen. Dit soort argument is gemakkelijk te weerleggen. Het is juist dat de
verschillende zones van het zenuwstelsel niet op hetzelfde ogenblik functioneel
worden; vóór de 5e maand zijn bijvoorbeeld misschien nog niet alle cellen van de
hersenschors aanwezig, hebben ze nog niet de ontwikkeling noch de plaats die ze
later krijgen; de verbin-

15

Er zijn natuurlijk tussenposities, met name die volgens welke er een continu proces is dat
echter verschillende stadia (kwalitatieve drempels) omvat. In zoverre deze positie de natuur
van het embryo uitsluitend vanuit het biologische gegeven definieert, valt zij onder dezelfde
kritiek als de twee extreme posities.
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dingen tussen de cellen zijn nog niet allemaal gevormd. Maar men heeft reeds vanaf
de 70e dag op de hersenuitstulping (vanaf de 5e maand op de hersenschors) elektrische
activiteit geregistreerd die de werking van geïnterconnecteerde celverzamelingen
verraadt. En zelfs al zijn die connecties nog niet functioneel, ze zijn potentieel
aanwezig en komen gaandeweg tot ontwikkeling, om hun definitieve vorm pas aan
te nemen als het individu ongeveer 14 jaar is. Dit voorbeeld laat zien dat het uitermate
moeilijk is, het menselijk leven te definiëren uitsluitend op grond van biologische
drempels in een proces dat een continuum vormt. De analogie met de dood is in dit
verband verhelderend. Er zijn verschillende criteria om de dood vast te stellen:
afwezigheid van autonome ademhaling (maar die kan ook optreden bij
kinderverlamming b.v.), stilstand van het hart (maar het hart kan voor een tijd
kunstmatig vervangen worden), een ‘vlak’ encefalogram (maar sommige drugs
hebben hetzelfde effect), afwezigheid van reflexen (met name van het oog, maar
weer kan dit een andere oorzaak hebben), enz.. Geen van die criteria geldt op zichzelf
alleen. Bovendien is sterven een geleidelijk proces. Wanneer is een mens dood?
Daarop kun je geen antwoord geven tenzij door een ‘constatering’ die iets arbitrairs
heeft, een stuk menselijke verantwoordelijkheid en soms een zware beslissing
veronderstelt (b.v. wanneer een behandeling wordt stopgezet). Kortom, over een
aantal criteria heen, hangt de dood af van een formele vaststelling van een
onomkeerbaar proces. Op een analoge manier kun je redeneren over het begin van
het leven. Er zijn geen drempels die zodanig in het biologische proces zitten
ingebouwd, dat ze streng objectief gedefinieerd kunnen worden. M.a.w. wie het
menselijk leven wil definiëren op grond van een biologische drempel, formuleert
niets anders dan een gedeeltelijk arbitraire vaststelling, die per slot van rekening
betrekking heeft op de ontwikkelingsgraad van een evolutief proces.
De tweede positie wijst dit arbitraire element af en stelt dat er in de evolutie van
dat proces helemaal geen discontinuïteit is: er is menselijk leven vanaf de bevruchting.
Het embryo vertoont misschien nog niet alle kenmerken van een menselijk wezen,
maar het levensproces is reeds op gang gebracht; wie dat onderbreekt, tast dus een
menselijk leven aan dat tegelijk nog moet komen en er potentieel reeds is.
Ook deze positie is vatbaar voor kritiek. Het proces dat door de bevruchting op
gang wordt gebracht, is niet met zekerheid continu noch volledig autonoom16.
Inderdaad, niet alleen wordt de helft van de bevruchte eitjes spontaan door het
organisme van de moeder uitgestoten, maar opdat een menselijk wezen tot
ontwikkeling zou komen, is er eerst bevruchting nodig,

16

Om te beginnen moet men al opmerken dat de gameten (voortplantingscellen) vóór de
bevruchting reeds de potentialiteiten bezitten om een menselijk wezen te vormen.
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vervolgens innesteling, vervolgens... enzovoort. De wording van het embryo hangt
dus af van een aantal voorwaarden die niet altijd gerealiseerd worden in of door de
natuur; deze kan het embryo verwerpen. Een rigoureus en continu proces zou alleen
mogelijk zijn als de natuur vervangen werd door een kunstmatig milieu (wat een
hersenschim is). Wie dus van een worden spreekt dat in het embryo is ingeschreven,
bezondigt zich aan een onrechtmatige veralgemening en een (minstens gedeeltelijk)
abstracte projectie: het ‘reeds’ roept het ‘nog niet’ op, ongetwijfeld; maar het ‘nog
niet’ veronderstelt meer en heeft andere factoren nodig - die van het omgevende
milieu - die met het ‘reeds’ nog niet werkelijk zijn gegeven.
De voorstanders van deze twee posities gaan elkaar te lijf met massieve argumenten.
Die van de ‘drempeltheorie’ werpen de anderen b.v. voor de voeten dat zij ‘de vrucht
van een miskraam toch ook niet als een menselijk wezen beschouwen’. Waarop de
anderen terugbijten: ‘het is toch ook geen wolvevrucht!’ Een fanatief
dovemansgesprek! Waarom? Omdat iedereen voor zijn stelling argumenten naar
voren brengt terwijl hij eigenlijk iets anders in het achterhoofd heeft. Is de
verbetenheid waarmee iedereen de objectieve realiteit van het embryo wil definiëren,
geen mom waarachter de angst schuilgaat om zelf zijn verantwoordelijkheid op te
nemen? Als je drempels kunt vaststellen, baken je zones af van wat toegelaten is en
verboden; dat dispenseert je van een bewuste en vrije stellingname en maakt de
abortus minder erg. Omgekeerd, affirmeer je dat er menselijk leven is vanaf de
conceptie, dan dreig je de mens alle vrijheid te ontzeggen ten aanzien van het leven,
eigenlijk uit vrees voor het gebruik dat hij ervan kan maken. Op de
verantwoordelijkheid die iemand op zich neemt als hij een zwangerschap onderbreekt,
komen wij verder terug.

Relationeel karakter en unieke eigenheid van het menselijke zijn
De vraag is, of wie zich uitsluitend aan het biologische houdt, niet toegeeft aan een
soort integraal materialisme en de rol van de ouders uitsluitend beperkt tot de
voortplantingsfunctie. ‘Gewone mensen’ beseffen dat heel goed; zij hebben lak aan
theoretische disputen. Als zij het embryo willen definiëren17, beroepen zij zich direct
op wat theoretici al te gemakkelijk ‘sentimentele’ criteria noemen. En inderdaad, je
kunt het individu niet opsluiten in de afhankelijkheid van een onpersoonlijke ‘natuur’,
noch het met een ‘abstract’ leven krediteren. Wezenlijk voor het menselijke zijn is,
dat het, hoe afhankelijk ook van een specifieke natuur, die natuur transcendeert;
menselijk zijn bezit niet het leven, het is déze levende; het is niet zo

17

Het woord komt in het gewone taalgebruik weinig voor... het is te ‘objectief’. Een zwangere
vrouw zegt niet dat zij een embryo draagt! Zij is ‘in verwachting’; later ‘verwacht zij een
kind’. Dat zegt iets.
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gepreconditioneerd, dat het niet meer moet worden wat het is. Ouders geven het kind
geen abstract leven en geen abstracte natuur door, maar verwekken het tot een zowel
relationeel als uniek bestaan.
‘Relationeel bestaan’: niet alleen is het menselijke zijn afhankelijk van verschillende
fysieke, familiale, sociale milieus, maar het manifesteert zich als menselijk door zijn
vermogen om in relatie te treden met de wereld en de anderen; het kan zichzelf niet
anders realiseren dan in die relatie18. De mens bestaat niet uitsluitend door en voor
zichzelf, maar met en voor anderen; de anderen moeten hem voor zichzelf doen zijn.
In die relatie met anderen ontvangt, ontdekt, beleeft het individu zijn uniciteit, zijn
uniek eigen zijn.
Welnu - en dit is voor ons onderwerp natuurlijk van kapitaal belang - dit tegelijk
uniek en relationeel karakter (dit ‘eigen zijn’ dat erkend en vermiddeld wordt in en
door de relatie met anderen) is datgene waarin de mens niet alleen zijn persoonlijke
ontplooiing, maar zijn doel, zijn reden van bestaan vindt19. Die relatie is geen
eenrichtingsverkeer. Een kind vindt zijn reden van bestaan niet uit zichzelf alleen,
door in relatie te treden met anderen, maar ook door de relatie die anderen aangaan
met hem. ‘Anderen’, dat zijn in de eerste plaats zijn ouders, vooral zijn moeder.
Wij willen hier niet een theorie over liefde en huwelijk ontwikkelen; wij volstaan
met iets wat iedereen wel zal beamen, maar dat voor ons onderwerp van essentieel
belang is: een kind wordt slechts heel zelden ‘ontvangen’ om zichzelfswil. Is dat
zelfs mogelijk? Het is in de eerste plaats het voorwerp van een begeerte, men stelt
het zich in eerste instantie voor in functie van een bepaalde relatie (tot zichzelf, tot
het gezin, tot de huwelijkspartner) die men wil creëren of instandhouden20. Slechts
gaandeweg, naargelang het embryo zich ontwikkelt, realiseren de moeder en de vader
zijn aanwezigheid en erkennen zij het om zichzelfswil.
Wat betekent dat ‘erkennen’? Niet noodzakelijk blij aanvaarden of zelfs willen.
Het bestaat wezenlijk hierin, dat de moeder - zij in ieder geval - het kind dat in haar
groeit, van haar eigen lichaam onderscheidt; zij eigent het zich toe, niet meer als een
ding in haar, maar als iets waarvoor zij verantwoordelijk is; en tegelijk doet zij er
afstand van, beseffende dat zij nu de

18

19

20

Of men de mens, alnaargelang de verschillende scholen, karakteriseert door de vrijheid, de
taal, zijn ‘historiciteit’ of zelfs door de seksualiteit - komt in dit geval allemaal op hetzelfde
neer.
Gelovigen en sommige filosofen zullen zeggen dat de relatie tot de Absolute Andere daar
wezenlijk bij hoort. Maar de anderen zijn dan minstens het teken en de onmisbare
vermiddeling van de Andere.
Buiten de gave van zichzelf aan de partner, spelen in het verlangen naar een kind tal van
andere motiveringen mee, die natuurlijk variëren naargelang van personen en situaties,
familiale of sociale druk, soms zelfs egoistische bedoelingen.
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plicht heeft het zijn eigen zijn te geven. Zo erkennen is niet iets wat je doet of laat
naar willekeur, alsof het embryo niet bestond! Zijn bestaan op zichzelf legt de ouders
een verplichting op. De erkenning neemt die verplichting op en maakt ze op haar
beurt tot een nieuw appèl: de ouders roepen het kind in het leven.
Het heeft geen zin te willen uitmaken wanneer precies die erkenning gebeurt of
welke de criteria ervan zijn. Betekent dit dat er geen menselijk leven is zolang die
erkenningsrelatie niet (tenminste impliciet) tot stand is gekomen? Dat is een vraag
die een hele antropologie veronderstelt... Wij van onze kant menen dat een
onderscheid gemaakt kan worden tussen menselijk leven en vermenselijkt leven
(humaan en gehumaniseerd). Als het individu werkelijk slechts gehumaniseerd wordt
in de relatie tot de andere, door en voor de anderen, dan is het die erkenningsrelatie
die het volledig menselijke karakter van het wordende zijn manifesteert, zo niet tot
stand brengt. Zoals menselijk zijn niet bestaat zonder lichaam, wordt het niet
gehumaniseerd zonder die relatie tot de anderen.
Kan men die erkenning en dat appèl, en bijgevolg die humanisering, weigeren?
Dat is de vraag die heel het probleem van de abortus beheerst. Voor wij erop ingaan,
is het echter onontbeerlijk, iets te zeggen over hoe en in hoeverre ook de gemeenschap
hierin betrokken is.

IV. Verantwoordelijkheid van de gemeenschap
In de erkenning, zeggen wij, voelen de ouders zich verantwoordelijk voor het
wordende zijn, geroepen om het in het leven te roepen. Die verantwoordelijkheid
geldt niet alleen de gave van het biologische leven, maar die van een gehumaniseerd
leven, dat - zolang het individu leeft - nooit bestaat buiten de relatie met anderen.
Dat betekent: of men dat nu wil of niet, ieder appèl tot geboorte engageert de ‘anderen’
onder wie het kind zijn plaats zal innemen, dank zij wie het zijn eigen zijn zal
realiseren. Die ‘anderen’, dat zijn, na de ouders, de gemeenschap en de maatschappij21.
De gemeenschap is er eigenlijk al in betrokken vóór er sprake is van appèl en
erkenning. Er is namelijk een vraag die van cruciaal belang is en te zelden wordt
gesteld: met welk recht zetten ouders een kind op de wereld? Theoretisch kun je
discussiëren over de vraag of het gezin de grondslag van de maatschappij is of
omgekeerd. In werkelijkheid conditioneren zij elkaar. Ongetwijfeld, het recht om
leven door te geven maakt wezenlijk deel uit van de persoon, juist in zoverre deze
een ‘relationeel’ wezen is: leven geven is

21

Onder ‘gemeenschap’ verstaan wij hier ‘alle andere samen’; onder ‘maatschappij’, de
georganiseerde gemeenschap.
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per slot van rekening de relatie-tot-de-andere bij uitstek. Nooit dus kan de
maatschappij dit recht aan wie ook ontzeggen. Maar zij kan wel de uitoefening ervan
beperken, om te voorkomen dat er - uit gebrek aan bewustzijn of vrijheid, uit gebrek
aan eerbied voor een van de partners, uit onvermogen om het wordende zijn te
humaniseren - misbruik van wordt gemaakt22. Dat wil zeggen dat de gemeenschap
niet alleen verantwoordelijk is ten overstaan van het wordende kind, maar ook ten
opzichte van de moeder en het paar; zij kan niet dulden dat de rol van de ouders
verlaagd wordt tot de loutere procreatie. Dat wil ook zeggen dat zij meer waarde
hecht aan de kwaliteit van het doorgegeven leven dan aan de kwantiteit. Dat wil
tenslotte zeggen dat de slogan, ‘baash in eigen buik’ niet vol te houden is: de vrucht
is niet het exclusieve eigendom van de vrouw; zij móet worden gehumaniseerd en
dat gaat niet zonder de ‘anderen’.
Dieper nog: aangezien de gemeenschap het recht erkent om kinderen ter wereld
te brengen en aangezien zij de uitoefening van dat recht niet kan verstaan als pure
procreatie, moet zij het wordende zijn als een van haar leden beschouwen, ten
overstaan van wie zij rechtsverplichtingen op zich neemt. Wordt het voor de ouders,
om welke reden ook, onmogelijk het wordende zijn te humaniseren, dan móet de
gemeenschap zich uitspreken: zij móet de beslissing die de ouders geroepen zijn te
nemen, ofwel vernietigen ofwel bevestigen; zij kan niet anders.

V. Onmogelijkheid om te humaniseren
Abortus is dus een ernstige zaak. Op gevaar af in herhaling te vervallen, zetten wij
enkele conclusies bijeen die o.i. volgen uit wat voorafgaat.
1. De maatschappij is in iedere procreatie betrokken. Zij moet het eminent
persoonlijk karakter ervan erkennen en respecteren; zij erkent dat de ouders
verantwoordelijk zijn voor het komende leven, maar dat betekent niet dat zij haar
eigen verplichtingen, tegenover de ouders én tegenover het wordende zijn, kan
afwentelen op de ouders. Abortus kan dus niet gelijk gesteld worden met contraceptie;
evenmin kan hij worden beschouwd als een privé zaak, zonder dat de verhouding
van de maatschappij tot huwelijk, gezin en individu fundamenteel in het gedrang
wordt gebracht.
2. De voortplanting kan niet worden beperkt tot het doorgeven van biologisch
leven; mensen roepen een menselijk zijn in het leven, d.w.z. een relationeel zijn, dat
eerst door zijn ouders, vervolgens door de sociale gemeen-

22

De maatschappij verbiedt b.v. dat iemand trouwt onder een bepaalde leeftijd. Kan zij ook
een krankzinnige verbieden te trouwen of iemand van wie bewezen is dat hij alleen monstertjes
kan voortbrengen, het recht op procreatie ontzeggen?
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schap in zijn unieke eigenheid wordt aanvaard en erkend. In dat perspectief moet de
maatschappij (via opvoeding) alles in het werk stellen opdat de ouders, bewust van
hun verantwoordelijkheid, zich slechts engageren om een kind ter wereld te brengen
na rijp beraad.
3. Het menselijk karakter van het embryo manifesteert zich niet alleen door het
bestaan van een biologisch proces of vanaf een bepaalde drempel van dat proces:
gehumaniseerd wordt het door mensen, niet louter en alleen door de natuur. Een
humaniserende relatie komt slechts tot stand doordat de ouders (en via hen de
gemeenschap) het kind ‘in het leven roepen’.
4. Abortus kun je dus geen moord noemen: het is juist de weigering of de
onmogelijkheid om het embryo te humaniseren.
5. De weigering om te humaniseren is uit zichzelf onaanvaardbaar. Zij komt er
immers op neer dat in de procreatie voortplanting en humanisering, in het individu
het biologische en het menselijke van elkaar worden los gemaakt en dat aldus de
meest elementaire grondslagen van alle sociaal leven worden ondermijnd.
6. In aanmerking komt alleen de onmogelijkheid om te humaniseren.
Zwangerschapsonderbreking is maatschappelijk te rechtvaardigen als zij een geringer
kwaad of preciezer: de weigering blijkt te zijn om een deshumaniserende of
onmenselijke situatie te creëren.
7. Termen als ‘deshumaniserende’ en ‘onmenselijke situatie’ kunnen natuurlijk
niet nauwgezet omschreven worden (buiten enkele zeldzame gevallen: gevaar voor
het leven van de moeder of een afwijking in het embryo die een totale afwezigheid
van sociale relatie laat voorzien); men kan er geen nomenclatuur van opstellen. Het
heeft dus geen zin, abstracte normen te formuleren, die overigens altijd omzeild of
omgebogen kunnen worden. Een lijst van toegelaten of verboden gevallen houdt
trouwens gevaren in, zowel voor de individuen als voor de maatschappij: de
individuen worden ertoe verleid, hun situatie te doen samenvallen met de tekst van
de wet en laten zich dus afleiden van hun eigen verantwoordelijkheid: de maatschappij
gaat abstracte oordelen vellen. Abortus kan slechts worden beschouwd als een uitweg
uit een hopeloze situatie, en een ‘hopeloze situatie’ is niet iets wat je in wetteksten
vast kunt leggen.
8. Een besluit tot abortus is maatschappelijk slechts te rechtvaardigen als het
gepaard gaat met een attestatie (in de sterke betekenis van dit woord: een formele
verklaring die dient als ‘getuigenis’ en ‘tot getuige neemt’) omtrent de onmogelijkheid
voor de ouders om een wordend zijn in het leven te roepen zonder dat daardoor een
onmenselijke situatie wordt geschapen. Die attestatie kan niet door de ouders alleen
worden geleverd. Ook de gemeenschap is ertoe verplicht. Niet alleen omdat ook haar
verantwoordelijkheid in het geding is, niet alleen omdat een eenzijdige
abortusbeslissing een ern-
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stige aantasting is van haar verhoudingen tot de moeder of de ouders23, maar ook
omdat zij al te vaak verantwoordelijk is voor de dramatische omstandigheden die
een zwangerschapsonderbreking motiveren. Ook in deze zin zou het feit dat abortus
als een privé zaak wordt beschouwd, een afschuwelijk alibi zijn waarachter
gemeenschap en maatschappij vluchten voor hun verantwoordelijkheid.

VI. Naar een nieuw beleid
Sommigen ontzeggen de overheid het recht om in kwesties als deze wetgevend op
te treden. Overheidsinterventie is echter te rechtvaardigen op verschillende gronden.
Sommige daarvan houden niet direct verband met abortus als zodanig, maar met de
politieke en sociale consequenties die uit een uitbreiding of veralgemening ervan
voort kunnen vloeien. Andere steunen op het principe van ‘het minste kwaad’, een
oud moreel en politiek principe dat, hoezeer ook in diskrediet geraakt, nog altijd
bruikbaar is. Nog andere steunen op het feit dat in iedere abortus onvermijdelijk de
verantwoordelijkheid van de maatschappij in het geding is. Hoe ze ook gefundeerd
wordt, de interventie van de wetgever moet zo zijn, dat een efficiënt en coherent
beleid wordt uitgewerkt. Om daartoe een bijdrage te leveren, sommen wij eerst in
het kort op wat volgens ons wezenlijk beoogd moet worden; daarna geven wij enkele
richtlijnen voor een hervorming van de wetgeving.

Primordiale opgaven
1. In de eerste plaats komt het erop aan de abortus uit de clandestiniteit te halen.
Alleen zo kunnen vrouwen die door een aanstaande geboorte in nood verkeren,
geholpen worden.
2. Zij moeten materieel worden geholpen. Al te vaak immers houden de
motiveringen voor abortus slechts verband met haar precaire sociale situatie (woonen arbeidsomstandigheden, enz.).
3. Zij moeten vooral menselijk worden geholpen, zij moeten uit hun eenzaamheid
worden gehaald en in staat gesteld het probleem waar zij (alleen of met haar partner)
voor staan, te objectiveren.
4. In de plaats van een repressief beleid moet dus een beleid van bejegening en
solidariteit komen. Solidariteit betekent niet noodzakelijk instemming, gebrek aan
instemming betekent niet noodzakelijk afkeuring. Maar solidariteit veronderstelt dat
de gemeenschap ten overstaan van de vrouw of het paar formeel getuigenis aflegt
van de verplichtingen waaraan zij zich gebonden acht.

23

De vrouw die een abortus heeft laten verrichten, voelt zich dan ook vaak schuldig tegenover
de maatschappij en wordt vaak door de maatschappij veroordeeld.
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5. Het beleid moet gericht zijn op opvoeding in plaats van op veroordeling. Kan de
maatschappij ‘een oordeel vellen’ over de beslissing die een vrouw neemt of over
de gegrondheid van haar motieven? Er zijn vaak zoveel imponderabilia in het spel.
6. Het uiteindelijke doel dat de wet moet beogen, is dus een beter begrip en een
diepere rijpwording van de verantwoordelijkheden die het paar en de gemeenschap
op zich moeten nemen. In haar algemeen beleid zal de gemeenschap abortus altijd
moeten blijven ontraden, maar zij kan niet volstaan met het uitvaardigen van abstracte
normen die haar zouden ontslaan van de verplichting haar eisen te confronteren met
de persoonlijke situatie van de mensen. Omgekeerd kunnen de ouders geen uitvlucht
zoeken door zich te beroepen op algemene schema's of andere gevallen dan het hunne;
zij moeten de onmogelijkheid waarin zij zich bevinden om dit kind in het leven te
roepen, motiveren. Hoe persoonlijk die motieven ook zijn, zij moeten de sociale
implicaties erkennen van de beslissing die zij willen nemen.
7. Die gedeelde verantwoordelijkheid veronderstelt een ernstig en vertrouwvol
gesprek tussen de vrouw of het paar en een of andere vertegenwoordiger van de
gemeenschap. De enige geschikte plaats daarvoor is volgens ons een centrum waar
voor de rest ook huwelijksadvies, prenatale consultaties en een globale informatie
over alle gezinsproblemen worden verstrekt. Temeer omdat een abortusverzoek de
gelegenheid moet zijn voor een betere vorming tot verantwoord ouderschap, al was
het maar om herhalingen te voorkomen. Daar zou een Raad moeten zetelen, bevoegd
om het verzoek te horen. Hieronder geven wij nader aan welke de juiste bevoegdheid
van die Raad moet zijn en hoe hij kan werken24.

Tegenstrijdige eisen
Wat te doen in de praktijk? Hoe kunnen de schijnbaar onverzoenlijke eisen die hier
in het spel zijn, toch worden verzoend? Van de ene kant kan de maatschappij haar
verantwoordelijkheid niet verzaken; door overreding moet zij trachten abortus te
ontraden en dus kan zij een loutere liberalisering van de wet niet aanvaarden. Toch
moet zij aandacht hebben voor ieders persoonlijke situatie en ieders eigen
verantwoordelijkheid bevorderen. Van de andere kant moet zij het wordende zijn
doen eerbiedigen, zonder daarom een onmenselijke situatie voor de moeder of het
gezin te creëren. Dieper nog houdt de moeilijkheid om een bevredigende praktische
oplossing te vinden verband met het feit dat de beslissing om een zwanger-

24

De installatie van zulke Raden in de (te vermenigvuldigen en rationeel in te planten) Centra
voor Gezinsplanning is natuurlijk een enorme onderneming, maar men hoeft niet te wachten
tot ze overal opgericht kunnen worden om de wet te hervormen.
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schap te onderbreken wanneer het onmogelijk is het verwachte kind te humaniseren,
tegelijk aan de moeder of het paar en aan de maatschappij toebehoort, maar op totaal
verschillende niveaus. Zij engageert de mens in het diepst van zijn bestaan en van
zijn vrijheid, zodat sommigen de maatschappij het recht ontzeggen om hierin een
beslissing op te leggen of zich die beslissing voor te behouden. Maar zij engageert
ook de maatschappij in haar grondslagen zelf. Alnaargelang men aan een van deze
twee polen de voorkeur geeft, kan men tot heel verschillende wetgevingen komen.
Onze groep heeft lang naar een oplossing gezocht. Gaandeweg hebben wij enkele
voorstellen uitgestippeld die als bakens kunnen dienen voor een nieuw beleid. Maar,
behalve dat niemand van ons een jurist is, vragen wij ons af of onze voorstellen méér
kunnen aangeven dan een oriëntatiewet, en iedereen weet hoe het dat soort teksten
vergaat als er geen mensen zijn die ze, in de geest van de wet, telkens aan iedere
concrete situatie kunnen aanpassen. Zelf zijn wij niet tot eenstemmigheid geraakt
over alle voorstellen die hier volgen. Maar misschien kan de uiteenzetting van onze
uiteenlopende opvattingen beter dan theoretische overwegingen laten zien hoe ernstig
sommige problemen zijn die hier worden gesteld.
1. De Raad die wij voorstellen, moet representatief zijn voor de bevoegde instanties
van de gemeenschap. Hij zou samengesteld zijn uit: twee artsen (van wie één huisarts
of de arts die door de vrouw is geraadpleegd), een sociale werkster, een gezinsadviseur
(die vorming kan geven inzake geboortenregeling), iemand die op de hoogte is van
de mogelijkheden die de maatschappij biedt om vrouwen in nood te helpen.
2. Die Raad zou bevoegd zijn om het verzoek tot zwangerschapsonderbreking in
ontvangst te nemen. Daartoe zou hij minstens één van zijn leden (een ander dan de
huisarts of de geconsulteerde arts) volmacht geven. Deze hoort de aanvraag, helpt
de vrouw (of het paar) om haar motivering voor zichzelf te verhelderen en haar
bewust te maken van de draagwijdte van haar verzoek, licht haar in over eventuele
andere oplossingen, overtuigt zich ervan dat zij onder geen enkele verkeerde druk
handelt, informeert naar haar sociale situatie en de gezinssituatie, en licht de Raad
voor over de redenen die de aanvraag motiveren.
3. Minstens acht dagen later (opdat de vrouw haar beslissing kan laten rijpen,
opdat ernstige informatie ingewonnen kan worden, met name over mogelijke andere
oplossingen), na een tweede ontmoeting (of meer als het nodig blijkt), is de Raad in
zijn geheel bevoegd om een attest te geven waarin formeel wordt verklaard: rekening
houdend met de situatie, zien wij niet dat deze vrouw (dit paar) de voleinding van
de zwangerschap op zich kan nemen of dat er een andere uitweg is dan de
onderbreking van deze zwangerschap.
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Sommigen van ons menen dat de Raad zich in zijn geheel moet uitspreken en in
aanwezigheid van de vrouw of het paar. Dit om te vermijden dat het attest alleen
maar een handtekening onder een rapport wordt en om degene die het verzoek het
eerst in ontvangst heeft genomen, in zijn taak te laten bijstaan door de hele Raad;
voorkomen moet worden dat hij een (vlug door de routine getrainde) functionaris
wordt, die over de abortus moet beslissen. Anderen daarentegen vinden de
modaliteiten van deze tweede ontmoeting moeilijk aanvaardbaar. Het belangrijkste
is volgens hen de beslissing van de vrouw of het paar. De maatschappij heeft hier
geen beslissingsmacht, ook niet bij monde van een raad van wijzen.
Waarop dan weer gerepliceerd wordt dat de verantwoordelijkheid van de
maatschappij in deze kwestie evenzeer (alhoewel op een verschillende wijze) in het
geding is als die van de vrouw of het paar. Het gaat hier om een echt gedeelde
verantwoordelijkheid. Noodzakelijk is dat een getuigenis van solidariteit of
desolidarisering wordt gegeven, dat de bevoegde instanties engageert.
4. Dit attest moet door de Raad gegeven worden op woord van eer. Ieder van de
leden kan zich alleen in geweten uitspreken, aangezien een cataloog van abstracte
normen af te wijzen lijkt. Het attest zou wezenlijk betrekking hebben op het feit dat
de vrouw (of het paar) de Raad inderdaad geraadpleegd heeft, op de gegrondheid
van haar motieven, op de onmogelijkheid om de noodsituatie op een andere manier
te verhelpen.
Dit betekent dat wij ieder ‘moraliserend’ oordeel afwijzen (de echte motiveringen
van een abortus kunnen trouwens nooit helemaal onder woorden worden gebracht).
Wel moet de Raad zich ervan overtuigd hebben dat de vrouw zich werkelijk bewust
is van de sociale draagwijdte van haar beslissing.
Toch zijn sommigen van ons bang dat zulk een attestatie, als ze niet goed in de
wet is ‘ingelijfd’, louter subjectief blijft: ze heeft geen enkele juridische waarde.
Maar betekent ‘juridisch’ alleen dat vastgelegd wordt wat toegelaten en wat verboden
is? Omgekeerd, mag het zich beperken tot een formele verklaring dat de betrokken
vrouw inderdaad gehoord is?
5. Geen enkele abortus zou verricht mogen worden na de 12e week van de
zwangerschap (gezien de medische moeilijkheden die dan rijzen), buiten de gevallen
van onmiddellijk gevaar voor het leven van de moeder of een ernstige afwijking van
het embryo.
6. De abortus moet uitgevoerd worden in een erkend ziekenhuis of een erkende
kliniek. Hij moet gepaard gaan met voorlichting en vorming inzake geboortenregeling.
Deze verplichting moet drastisch geürgeerd worden, om alle ‘abortusindustrie’ te
voorkomen.
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7. Indien de Raad het verzoek ontvankelijk verklaart, wordt de eerste
zwangerschapsonderbreking door het ziekenfonds terugbetaald; een volgende niet
(tenzij in het geval van gevaar voor het leven van de moeder) of slechts voor een
degressief gedeelte, naargelang de Raad beslist.
Deze laatste beschikking kan arbitrair lijken, vooral omdat zij de mensen die geld
hebben, dreigt te begunstigen; maar ze lijkt noodzakelijk om de vrouw ertoe te
bewegen contact te houden met de Raad en tevens om de abortuspraktijk te ontraden.
Ze wordt gematigd door het feit dat de vrouw na een eerste abortus, normaal
gesproken, een degelijke vorming zal hebben gekregen inzake geboortenregeling.
Sommigen van ons zijn het met deze paragraaf niet eens, al geven zij toe dat het
beleid gericht moet zijn op ontrading. Het komt de maatschappij niet toe, zeggen zij,
een abortusverzoek al dan niet ontvankelijk te verklaren, zelfs niet zich solidair te
verklaren met de genomen beslissing: de beslissing hangt uitsluitend af van de vrouw
of het paar. Het is van kapitaal belang, maar ook voldoende, dat de vrouw contact
zoekt met de Raad en dat een loyaal en ernstig gesprek plaatsheeft. Het spreekt
vanzelf dat zij hetzelfde voorbehoud maken voor de volgende paragraaf.
8. Indien de Raad weigert zich solidair te verklaren met het verzoek, zou de eerste
abortus die ondanks die weigering verricht wordt, geoorloofd zijn in de wettelijke
betekenis van het woord. Om drie redenen: om de clandestiene abortus te vermijden;
om de opvoeding tot geboortenregeling te verzekeren; omdat de tijd ontbreekt om
appèl aan te tekenen tegen de beslissing van de Raad.
Maar tenzij het appèl er achteraf anders over beschikt, wordt deze abortus niet
terugbetaald door het ziekenfonds.
Iedere verdere abortus, verricht ondanks de weigering van de Raad om zich met
deze beslissing solidair te verklaren, zou wettelijk ongeoorloofd zijn. Anders stort
het hele systeem in elkaar.
9. Behalve als het om minderjarigen gaat (tot 18 jaar), wier ouders gehoord zouden
moeten worden, zou de Raad gebonden zijn aan het beroepsgeheim (al is het
wenselijk, niet verplicht, dat de man of de vader op de hoogte wordt gebracht en dat
de Raad ook zijn rechten verdedigt). Dat betekent echter niet dat de Raad zijn
beslissing niet mag meedelen aan de medicus-adviseur van de Sociale Zekerheid
(zodat het ziekenhuis kan controleren of de vrouw reeds eerder een abortus heeft
laten verrichten en welk attest zij toen heeft kunnen voorleggen; dit alleen voor wie
de twee vorige paragrafen aanneemt).
10. De ongeoorloofde en de clandestiene abortus moeten door de wet strafbaar
worden gesteld. Commerciële of clandestiene aborteurs moeten streng worden gestraft.
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Voor diegenen onder ons die van oordeel zijn dat de beslissing uitsluitend bij de
vrouw of het paar ligt, is alleen die abortus wettelijk ongeoorloofd die verricht wordt
zonder dat de vrouw een attest kan voorleggen dat zij de Raad echt ontmoet heeft.
Als wij hier onze soms uiteenlopende standpunten meedelen, dan in de eerste plaats
om een bijdrage te leveren tot het werk dat te doen blijft op juridisch en wetgevend
vlak. Wij zouden graag hebben dat dat zou uitgaan van datgene waarover onze groep
het eens is. Van de ene kant en negatief: de wetgever mag zich niet beperken tot het
opstellen van een lijst van toegelaten en verboden gevallen; abortus mag niet
beschouwd worden als een louter privé aangelegenheid. Van de andere kant en
positief: er moet iets gedaan worden voor de collectieve bewustmaking en de vorming
van de echtparen; alleen zo kan het aantal abortussen geleidelijk afnemen. In dat
perspectief lijken de instelling van Raden zoals wij die voorstellen en de verplichting
van ieder die een abortus overweegt om daarmee in gesprek te treden, geen utopie,
zelfs als daarmee een beroep wordt gedaan op menselijke kwaliteiten die niet gewoon
zijn, zowel van de kant van de leden van die Raden als van de vrouw of het paar. De
ervaring leert dat de mensen, wanneer zij voor zo'n cruciaal probleem staan, vaak
tot het beste van zichzelf komen.
Wat de afgevaardigde van de Raad betreft - arts, psycholoog of sociaal werker hij zou gekozen moeten worden minder in functie van zijn diploma dan van zijn
bekwaamheid om huwelijks- en relatieproblemen te behandelen. Daarvoor moeten
mensen opgeleid worden; die vorming moet dringend georganiseerd worden op
nationaal vlak. De Staat moet daarvoor de nodige middelen verschaffen. Het is op
het ogenblik een van zijn belangrijkste opdrachten, mensen te helpen tot bevrijding
te komen en tot persoonlijke ontwikkeling, onmisbare voorwaarden voor hun
maatschappelijke participatie en voor de rijpwording van hun verantwoordelijkheid
ten opzichte van alle problemen die verband houden met de beheersing van het leven.
Natuurlijk kunnen tegen onze voorstellen tal van opwerpingen worden gemaakt. We
noemen er slechts twee: 1) ze zouden de gemeenschap een zware financiële last
opleggen; 2) vele vrouwen zullen weigeren een dergelijke Raad te consulteren25.

25

Een andere voor de hand liggende opwerping is bijvoorbeeld: wie zegt dat die Raden overal
op dezelfde manier van hun ‘discretionaire’ bevoegdheid gebruik zullen maken? In de ene
gemeente of stad zullen ze onvermijdelijk ‘soepeler’ of ‘strenger’ zijn dan in andere. Maar
is dat ook niet zo met de rechtspraak?
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De eerste opwerping is niet ernstig genoeg om alles maar te laten zoals het is. De
clandestiene abortus kost de gemeenschap ook reeds veel: curettages, opname in het
ziekenhuis, neuro-psychologische behandeling, die na een clandestiene abortus vaak
nodig zijn, komen ten laste van de Sociale Zekerheid. Maar vooral: als de maatregelen
die wij voorstellen, vrucht afwerpen, is de globale winst van de hele onderneming,
hoewel niet in cijfers uit te drukken, misschien heel groot. Niet alleen zou een
langzaam verval van de burgerzin betreffende de problemen die ons hier direct
bezighouden worden voorkomen, maar velen zouden tot een meer ontwikkeld
verantwoordelijkheidsbesef worden geholpen ten aanzien van het hele probleem van
de beheersing van het leven. Dit zou een globale (ook financiële) weerslag hebben
op het hele nataliteits-, gezins- en opvoedingsbeleid.
Wat de tweede opwerping betreft: het is inderdaad mogelijk dat vele vrouwen uit schaamte, uit vrees, uit luiheid - de Raad niet zullen consulteren. Maar zelfs als
de wet slechts gedeeltelijk werkt, is ze nog altijd gedeeltelijk een goed. Het argument
van de vrees is maar al te gegrond: welke vrouw is niet beschroomd om over het
meest intieme van zichzelf te spreken met onbekenden? Maar wat gebeurt er in feite
in het geval van een clandestiene abortus? Ook dan moeten zij hun toevlucht nemen
tot derden. En wat gebeurt er in andere landen waar de wetgeving ook steunt op de
consultatie van een commissie? In sommige van die landen delibereert de commissie
zonder dat de vrouw erbij is. Dat kan voordelen hebben, maar de vrouw krijgt de
indruk dat alles beslist wordt ‘buiten haar’. Bovendien zit er het gevaar aan vast dat
de commissie de abortus als een abstracte aangelegenheid gaat behandelen. Een echt
gesprek vinden wij onmisbaar en daartoe moet alles in het werk worden gesteld. Het
is juist om die reden, om de vrouw en het paar over hun vrees heen te helpen, dat de
arts die de zwangerschap heeft vastgesteld, lid moet zijn van de Raad en dat de eerste
ontmoeting plaats moet hebben met één enkel vertegenwoordiger van de Raad (een
ander dan die arts).
Vrees, pudeur, reserve zullen altijd blijven bestaan. De opvoeding kan daaraan
iets verhelpen, maar slechts op lange termijn. Als van de andere kant de clandestiene
abortus effectief vervolgd wordt, zal de dreiging dat men ooit toch voor de Raad zal
moeten verschijnen, remmend werken op de abortus en misschien een meer
verantwoorde contraceptie stimuleren. Voor vrouwen die gegronde motieven hebben
om een abortus aan te vragen, speelt de vrees waarschijnlijk een geringe rol.
Wie het bovenstaande gelezen heeft, zal twee leemten hebben opgemerkt. Ten eerste,
wij hebben in dit document nauwelijks rekening gehouden met de psychologische
gevolgen van de abortus en met de gevolgen die mis-
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schien voortvloeien uit een verandering van de wet. Dit zijn belangrijke vragen, maar
zo complex en soms tegenstrijdig, dat het ons moeilijk leek ze te betrekken in een
reflectie waarvan de voornaamste bedoeling was, aan te tonen hoe de tussenkomst
van de wetgever in deze kwestie gefundeerd kan worden. Sommigen zullen ons ook
verwijten dat wij geen rekening houden met religieuze, filosofische of ethische
overtuigingen. Maar in een pluralistische samenleving als de onze is men genoodzaakt
maatregelen uit te vaardigen die nageleefd kunnen worden door heel de bevolking,
zonder dat ze iemands persoonlijk geweten kwetsen. Niets belet dat een ieder de
termen van de wet respecteert, maar verder alleen gehoor geeft aan zijn eigen geweten
of overtuiging.
Wij weten dat sommigen ons zullen beschuldigen misbruiken te sanctioneren.
Misschien. Maar andere, niet minder ernstige misbruiken wijzen wij af. En aan welke
zijde moet men zich scharen? Aan die van de pessimisten, die direct klaar staan om
anderen te verdenken van immoraliteit, of aan die van de optimisten, die geloven in
de langzame opgang naar een meer bewuste en verantwoordelijke levenshouding?
Wij kiezen voor deze laatsten.
Aan dit document hebben meegewerkt:
Denise Albe-Fessard, professor neurofysiologie, Parijs; Dr. Jean-Raymond Bertolus,
psychiater, gerechtsexpert voor opvoedings- en gezinsproblemen; Dr. Jean-Noël
Biraben, demograaf; Dr. André Boué, professor microbiologie, Parijs; Dr. Joelle
Boué, hoofd van de research aan het CNRS; Dr. Michel Chartier, gynecoloog,
gerechtsexpert; Pastor André Dumas, professor moraal aan de protestantse faculteit
voor theologie, Parijs; Jean Garnier, adj.-directeur van de research bij de INRA;
Henri Léridon, demograaf, econoom; Bruno Ribes, jezuïet, directeur van ‘Etudes’;
Philippe Roqueplo, dominicaan, geestelijk adviseur van de Union catholique des
Scientifiques français; René Simon, salesiaan, theoloog; Charles Thibault, professor
voortplantingsfysiologie, Parijs; Odette Thibault, biologe.
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Zelfstandige Bantoestans?
Een studie over Zuid-Afrika
J.J.G. Boot
Dr. J.P. Feddema promoveerde aan de V.U. te Amsterdam op het onderwerp:
Transvaal-BaTswana kiezen voor de moderne wereld1 (nader verklaard als onderwerp
door:) ‘een vergelijkende studie van socio-culturele verandering in een zgn.
Bantoestan als antwoord op het aanbod van de “Boeren”, de zending en de industriële
stad’.
Voor zijn antropologisch onderzoek verbleef hij ruim een jaar onder een drietal
Tswana-stammen in West-Transvaal.
Zijn algemene probleemstelling hierbij was: ‘Welke richting in socio-culturele
zin kiezen de TransvaalbaTswana in de contactsituatie van de Zuidafrikaanse
samenleving, waarin industrialisatie en urbanisatie steeds belangrijker worden?’
Zijn onderzoek mondt uit in een kritiek op het Zuidafrikaans beleid van de zgn.
‘grote apartheid’, de vorming van zelfstandige Bantoestans voor de Bantoebevolking.
Eerst wordt een interessante beschrijving gegeven van de traditionele
(oorspronkelijke) sociale organisatie van de drie (kleine) stammen. De stam, de
totemgroep, de clan en het gezin vormden tot aan het einde van de 19e eeuw in
overwegende mate de kernen van de baTswana-samenleving.
Daarna worden de verschillende reacties geschetst op het aanbod en de invloed
van de ‘boeren-voortrekkers’, de zending en vooral van de nabije industrie-steden,
waarmee deze stammen in aanraking kwamen.
Onder de boeren-heerschappij werden de dikwijls bloedige stammenoorlogen
minder, maar de baTswana waren aanvankelijk tot hand-en-spandiensten verplicht
en bleven ook later leven in politieke en sociale ondergeschiktheid. De onderlinge
verhouding wordt getypeerd door een opmerking van de bekende zendeling Behrens
in 1887:
‘Ich zweifle nicht, unsere Christen (de bantoe-christenen) haben den Herrn und
Sein Wort herzlich lieb; aber die Bauern zu lieben, wird ihnen unend-

1

Dr. J.P. Feddema, Transvaal-BaTswana kiezen voor de moderne wereld, Het Wereldvenster,
Baarn, 1972, 226 pp., f 14,90.
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lich schwer und ich zweifle, dass dies bald erreicht werde, so sehr ich auch darauf
hinarbeite’.
Toch kwamen de batTswana door dit contact in nauwe aanraking met een andere
wijze van leven.
De zending (sinds 1857 de Duitse Hermannsburg Mission; de Engelse zendelingen
werden wegens hun kritische instelling door de overheid niet meer gewenst) bracht
een zekere vrijheid ten aanzien van het traditioneel gegevene; zij zorgde ook voor
onderwijs en stimuleerde de algemene ontwikkeling van de bantoe, zodat de
christen-bantoe ook economisch een beter perspectief had.
De sterkste invloed ging uit van de stedelijke industrie. Deze bood geld en welvaart
aan de stamleden die naar de mijnen trokken, maar confronteerde hen ook met een
samenleving die door de genoemde zendeling Behrens in 1873 werd gekarakteriseerd
als een Satansschule. ‘Men hoort vreselijke dingen van de (diamant)velden: zuipen,
vreten, hoererij, roven en moorden en zij die daar met mooie kleren vandaan komen,
zijn zo hoogmoedig en brutaal’.
Trokken de baTswana aanvankelijk naar de mijncentra om geld te verdienen ten
bate van het bedrijf in de eigen stam, en de meisjes om een betere huwelijksuitzet te
krijgen, ná 1900 verlieten steeds meer het stamgebied om zich blijvend te vestigen
in de industrie-centra, waar men verplicht was te verblijven in alleen voor Bantoes
aangewezen ‘locasies’.
Het gevolg was, dat in steeds toenemende mate de mannen aan het stamland
onttrokken werden. Zij vervulden er niet meer hun sociale en economische plichten,
waardoor de gezinsontwrichting werd bevorderd en de landerijen onvoldoende werden
verzorgd.
Niettemin bleef er contact tussen de mensen in het stamland en de
‘locasie’-bewoners, waardoor er sprake was en is van een wederzijdse beïnvloeding.
Dit bracht aanzienlijke veranderingen in het traditionele samenlevingspatroon.
Zo is de betekenis en de invloed van het stamhoofd zodanig verbleekt en verdund,
dat er van zijn leiderschap in oorlogstijd, zijn priesterschap en zijn functie als waker
over het wel en wee zijner mensen, niet zo heel veel is overgebleven. De wetgevende,
de uitvoerende en de rechterlijke macht, die hij in beginsel autonoom bezat, is
grotendeels overgegaan naar de Centrale regering.
Het polygame gezinsleven verdwijnt, omdat de man financieel niet in staat is, er
meer vrouwen op na te houden.
De traditionele veegift en het geven van bruidskleding ingeval van huwelijk komen
weinig meer voor.
De invloed van de moderne arts groeit ten koste van de inheemse heelkunde.
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Men kan hier spreken van culturele desorganisatie en anomie, maar kan volgens de
schrijver toch deze veranderingen voor een groot deel ook positief waarderen. Zo
b.v. de duidelijk aanwijsbare overgang van een maatschappij waarin iemands positie,
macht en rijkdom, bepaald werden door geboorte en afstamming, naar een
maatschappij waarin iemands capaciteiten en prestaties bepalend zijn.
De veranderingen worden door de schrijver tot in details beschreven in een
vergelijkend onderzoek, waarbij ook de verschillen tussen de drie stammen aan de
dag treden. De situatie is ingewikkelder dan in mijn korte weergave kan uitkomen.
Een en ander vat hij als volgt samen.
Men vindt in alle drie stammen het proces van urbanisatie (verstedelijking). In
één stam botst dit met de traditionele culturele en sociale structuur. De traditionele
leiders trachten, met steun van de Zuidafrikaanse regering, de traditionele waarden
en structuren in stand te houden. Ze lijken echter te vechten op verloren terrein. Reeds
omstreeks 1900 was er onder twee van de drie stammen een beweging voor herleving
van de traditionele Tswanacultuur. Deze is mislukt. De urbanisering en culturele
aanpassing blijken een onomkeerbaar proces te zijn. De jongere generatie staat meer
open voor de vernieuwingen. Bij een andere stam leeft men in een onbesliste
conflict-toestand. Bij de derde heeft men echter wel reeds gekozen voor een nieuwe
sociaal-culturele orde, die in grote trekken aansluit bij het proces van urbanisering.
Vandaar dat men daar nu een redelijke (her)integratie heeft bereikt.
Hiermee heb ik de hoofdlijnen van de dissertatie in het kort weergegeven. Ik ben
niet in staat, de feitelijke juistheid van de onderzoek-resultaten te toetsen, maar heb
de indruk, dat de schrijver zijn best heeft gedaan om de feiten in het licht te stellen
en een objectief beeld te geven.
Daarmee heeft hij een omvangrijk werk verricht en een belangwekkende bijdrage
geleverd voor de kennis van de situaties en voor de bepaling van het juiste beleid.
Naast de theoretische en principiële verhandelingen is hard nodig zulk onderzoek,
dat concreet ingaat op de reële situaties en mogelijkheden.
Op de 203 bladzijden waarin het wetenschappelijk onderzoek objectief wordt
‘verslagen’, volgen dan nog drie bladzijden ‘Epiloog’. Hier wordt geconcludeerd:
‘Een der grondslagen van dat (Bantoestan-)beleid is... die handhaving en bestendiging
van die Bantoese kulturele identiteit, tradisionele leefwijse en sosiale ordening’.
‘De ervaringen der baTswana van de laatste zeventig jaar bevestigen, dat na een
eerste contactperiode, zeker indien de industriële stad haar invloed doet gelden, de
terugkeer tot de traditionele levenswijze een onmogelijkheid is.
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Daarmee is het Bantoestanbeleid in zijn kern veroordeeld tot een utopie. Een biraciale
organisatie van een samenleving, waarin iedere raciale groep in theorie zijn eigen
instituties heeft, is in een verstedelijkte industriële maatschappij volslagen irreëel’.
‘Alleen door de macht en de rijkdom rechtvaardig met elkaar te delen, kan Afrika
door zijn bewoners in vrede worden opgebouwd’. Anders ‘is een bloedbad
onvermijdelijk’.
Met de laatste twee zinnen ben ik het wel eens. Maar het komt mij voor, dat deze
en ook voorafgaande uitspraken toch niet eenvoudig voortvloeien uit het ingestelde
onderzoek, en dat de schrijver hier te gemakkelijk zijn conclusies trekt t.a.v. het grote
probleem van Zuid-Afrika en van het beleid van de ‘grote apartheid’, dat hem aldoor
voor ogen stond.
Stellig raakt hij met zijn onderzoek dit levensbelangrijke vraagstuk en dit
bantoestan-beleid. Maar heeft hij het ook in de kern geraakt en heeft hij dit beleid in
het hart getroffen, zoals hij blijkbaar meent?
Voor mij blijft de vraag, of een van de middelen om het gevreesde bloedbad te
voorkomen, niet zou kunnen zijn: de macht en de rijkdom, ook het land, rechtvaardig
met elkaar te delen door middel van de vorming van bantoestans, eigen, autonome
gebieden voor de Bantoes.
Ik kan mij voorstellen, dat men deze poging irreëel vindt en daarvoor argumenten
aanvoert die mij te denken zullen geven. Maar dan zullen het andere argumenten
moeten zijn dan in deze studie geboden worden. Dan zou b.v. door een concreet
onderzoek op economisch gebied aangetoond moeten worden, dat deze bantoestans
geen levensvatbaarheid hebben.
Het onderhavig onderzoek, hoe interessant en waardevol ook, tast niet het
bantoestanbeleid als zodanig aan, maar, zoals de schrijver zelf zegt, slechts één van
de motieven waarmee dit beleid wel verdedigd wordt, n.l. het motief dat de Bantoes
hun traditionele, socio-culturele identiteit moeten en willen behouden.
Als aangetoond wordt, dat dit niet het geval is (wat ik best zou willen aannemen,
hoewel de schrijver het slechts bij één van de drie stammen duidelijk vaststelt), is
daarmee alleen bewezen, dat bantoestans om déze reden niet nodig zijn en dat, indien
ze om ándere redenen toch gevormd worden, men goed doet, daarbij rekening te
houden met deze trend naar vernieuwing.
En dan zegt de schrijver zelf, dat de Zuidafrikaanse regering dit reeds doet door
haar economisch en onderwijsbeleid in de bantoestans. Terwijl hij mij niét concreet
duidelijk maakt, welke gewoonten door de regering in stand gehouden worden die
geen functie en zin meer hebben.
Dit onderzoek heeft waarde voor de ‘wijze waarop’ bij de vorming van bantoestans,
maar niet ter beslissing van de vraag, of ze er al of niet moeten
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komen. Want daar zijn nog andere, gewichtiger redenen voor. Met de trend naar
assimilatie van de Westerse cultuur, die de schrijver constateert, is immers het gevaar
van ‘botsend nationalisme’ niet bezworen. Integendeel!
De schrijver weet zelf van de ‘assimilerende oppositie’. De geldingsdrang en de
dreiging van een machtsconflict worden door deze assimilatie zeker niet minder.
Hier ligt m.i. het motief voor de vorming van zelfstandige bantoestans en dat wordt
door de resultaten van dit onderzoek niet getroffen.
De schrijver is m.i. sterker in de objectieve weergave van zijn wetenschappelijk
onderzoek dan in de conclusies, die hij in de epiloog daaruit trekt.
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Het einde van het KNP
Verschraling in katholieke informatie
Frans Oudejans
In de berichtgeving voor de Nederlandse pers heeft het Katholiek Nederlands
Persbureau (KNP) 26 jaar lang een heel eigen taak vervuld. Aanvankelijk geschiedde
dat alleen voor de uitgesproken katholieke dagbladen, maar in de laatste jaren ook
voor andere, zoals het protestantse dagblad Trouw. Toch is dit KNP vrij onverwacht
opgeheven, een gevolg van de snel slechter wordende situatie in de Nederlandse
pers, die van de ene kant te maken heeft met een sterke kostenverhoging, en daarnaast
met een teruggang van het aantal advertenties. De (katholieke) dagbladen waren,
met de Katholieke Radio Omroep, aandeelhouders van het KNP. De jaren door
hebben zij er graag toe bijgedragen dat het persbureau in stand bleef, maar nu het de
kranten zelf minder goed gaat, hebben zij de moeilijke keuze moeten doen. Daarbij
komt dat zich een merkwaardige ontwikkeling heeft voorgedaan: kerkelijk nieuws
is tegenwoordig zo algemeen-interessant en zo omvangrijk dat vrijwel iedere krant
of combinatie er eigen redacteuren voor heeft aangesteld.
Het communiqué luidde als volgt: ‘Het Katholiek Nederlands Persbureau KNP in
Den Haag zal binnenkort ophouden als zelfstandig persbureau te bestaan. De
vergadering van aandeelhouders besloot tijdens een vergadering in Den Bosch tot
liquidatie over te gaan. De katholieke dagbladen in Nederland hebben in 1947 het
KNP opgericht met de bedoeling een eigen nieuwsdienst voor kerkelijke berichtgeving
te verzorgen. Het bureau onderhield daartoe geregelde contacten met soortgelijke
bureaus in het buitenland en nam met enkele buitenlandse partners ook deel in de
exploitatie van een nieuwsagentschap in Rome. De ontwikkeling van de
nieuws-communicatie in de laatste jaren heeft de voortzetting van deze
gespecialiseerde berichtgeving in dit bestek van een bureau van beperkte opzet op
den duur in toenemende mate moeilijk gemaakt. De aandeelhouders hebben daarom
besloten met het Algemeen Nederlands Persbureau in overleg te treden teneinde te
komen tot een voortzetting van de nieuwsdiensten van het bureau in het kader van
het ANP. In de vergadering van aandeelhouders werd
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respect betuigd voor de wijze, waarop directie en hoofdredactie van het KNP het
bureau in moeilijke omstandigheden hebben geleid’1.
De argumentatie tot het opheffen is onhelder en de formulering ervan roept wat
vragen op. Blijkbaar deed het persbureau goed werk, maar was het te klein van
omvang om aan de vraag te voldoen en voor uitbreiding werd geen geld beschikbaar
gesteld, net zoiets als voor het Nederlandse sigarettenfabriekje dat onlangs failliet
ging omdat de toevloed aan orders uitbreiding vergde en de bank daarvoor geen geld
wilde geven2.
Katholiek Nederland heeft nog nooit zoveel nieuws geleverd als juist de laatste
tien jaren. Het kan gewoon niet op en niemand mag zeggen dat de redactie van het
KNP die mogelijkheden heeft miskend, want er kwamen dagelijks meters telex uit,
progressief zowel als conservatief, mits er nieuwswaarde in zat (of de redactie die
er in meende te zien). Bovendien waren de redacteuren ontzettend goede lezers van
de tientallen blaadjes die missieclubjes, vooruitstrevende en vooral behoudende
stromingen, vrouwenorganisaties en wat al niet de wereld inzenden. Een op de
honderd keren staat daar iets belangwekkends in - het KNP kwam ermee en de krant,
die een hoop leeswerk werd bespaard, kon er op doorgaan, daarmee een mooie
driekolommer producerend, zonder bronvermelding uiteraard, want het was tenslotte
eigen werk geweest. Maar de knipgrage man van het persbureau zag zichzelf
onbeloond en hij leed er in stilte onder. De krantedirecteur, die het initiatief van zijn
redactie prijst, laakt als aandeelhouder het persbureau; Hochhuth zou er een drama
uit puren.
Er is de jaren door veel kritiek geuit op het KNP, veelal terecht. Maar die kon
vrijwel altijd worden doorgeschoven naar een van de twee oorzaken: a) gebrek aan
geld, b) de wat moeilijke situatie van een schakelfunctie tussen pers (KRO inbegrepen)
en episcopaat, waarbij beide partijen als het zo uitkwam van het KNP gebruik
maakten, maar even gemakkelijk, als dat beter schikte, het KNP lieten vallen. Pas
op 1 december 1972 is in Utrecht een eigen voorlichtingsman van de bisschoppen
in functie getreden (Henk Kouwenhoven) en enige weken later werd bekend dat het
KNP zou worden opgeheven. Er zit geen relatie tussen deze feiten, maar het is wel
opvallend. Terwijl het Nederlands episcopaat eindelijk het nut van een
voorlichtingsdienst inziet, besluiten de directeuren van (al dan niet voormalige)
katholieke dagbladen het KNP op te heffen. Dit schielijke besluit verhindert zelfs de
mogelijkheid bepaalde verworvenheden van het KNP geleidelijk over te hevelen
naar de voorlichtingsdienst van de bisschoppen. Ook wat dit betreft staan de
directeuren-aandeelhouders niet bijster sterk. Ze zouden zich bij-

1
2

Communiqué, uitgegeven door het Katholiek Nederlands Persbureau, 15 december 1972.
Het Parool 21-12-'72: ‘Sigarettenfabriek gaat dicht na te grote vraag’.
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voorbeeld kunnen afvragen of het niet zinvol was geweest het KNP nog even aan te
houden en een gesprek aan te gaan met de episcopale dienst om tot de opbouw te
komen van een persbureau dat vergelijkbaar was geweest met dat van de hervormde
kerk. Een officieel bureau, dat dan met hervormden en gereformeerden een gesprek
had kunnen aangaan over betere oecumenische voorlichting, waaraan al jaren behoefte
bestaat. De Raad van Kerken in Nederland functioneert slecht en komt naar de leden
van de verschillende kerken over als een ambtelijk, bureaucratisch lichaam. Het
ontbreken van goede voorlichting is een der hoofdoorzaken van de geringe waardering.
Ik wil niet beweren dat de geldschieters van het Katholiek Nederlands Persbureau
geen pogingen hebben gedaan het KNP te redden, althans om tot dusdanige afspraken
met anderen te komen dat de risico's en zorgen konden worden gedeeld. Maar daarvan
is niets tot stand gekomen. Het documentatiecentrum de Horstink te Amersfoort, een
instituut dat is voortgekomen uit de vroegere Katholieke Actie, leek een redelijke
gesprekspartner, maar het contact liep vast. Het Algemeen Nederlands Persbureau
ANP was een andere mogelijkheid, maar al in 1971 werd een (eerste) gesprek
afgebroken omdat het ANP als nationaal persbureau zijn eigenheid en objectiviteit
niet wilde prijsgeven. De zin in het officiële communiqué dat de aandeelhouders van
het KNP hadden besloten ‘met het ANP in overleg te treden teneinde te komen tot
een voortzetting van de nieuwsdiensten van het bureau in het kader van het ANP’,
sloeg op dat moment nergens op: tijdens het opstellen van het communiqué werd het
ANP telefonisch gevraagd of deze zin mocht worden gepubliceerd.
Een derde poging ter redding van het KNP was het contact met de groep Pro Media,
geleid door pater Marcel Vanhengel, die zei een groep sponsors achter zich te hebben
en daarmee het KNP wel een jaar of wat te willen medefinancieren. Pro Media vereist
enige toelichting. Enige jaren geleden kwam pater Vanhengel, een Vlaamse
dominicaan die door zijn orde is vrijgemaakt voor werk ten behoeve van de
massamedia, onder de indruk van de wijze waarop fusies en andere
concentratieverschijnselen de katholieke voorlichting in Nederland bedreigden. Nu
is dit voor een lid van de orde der Dominicanen niet vreemd. Dezen hebben hun
naam van predikheren altijd zeer letterlijk opgevat en hun verdiensten binnen de
katholieke pers zijn niet gering. Zo stonden zij aan de wieg van de Katholieke Radio
Omroep, het dagblad De Maasbode (nu opgegaan in De Tijd), het weekblad De
Bazuin en andere bladen. Pater Vanhengel zet die traditie voort, en dat mogen we in
hem waarderen, maar hij heeft op wat te veel zaken tegelijk willen mikken. Hij dacht
in zijn rapporten aan een KNP-nieuwe stijl, waarbij dit persbureau in samenwerking
met het bovengenoemde centrum De
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Horstink zowel een nieuws- als een documentatiedienst zou moeten verzorgen, terwijl
iedereen - katholiek zowel als niet-katholiek, krant zowel als omroep of wie ook er gebruik van kon maken. Het christelijk normbesef zou voorop staan, zonder dat
het persbureau een uitgesproken katholiek karakter behoefde te dragen. Het kon
trouwens veel meer dan kerkelijke berichtgeving verstrekken.
Deze gedachte vond wel enige bijval bij bestuurders van het KNP, maar kwam
blijkbaar verminkt over, want het bleek uiteindelijk aanleiding tot misverstanden.
Die stapelden zich op, waarbij duidelijk was dat ook nogal wat tactische fouten
werden gemaakt. Uiteindelijk besloten de aandeelhouders op 15 december het
Persbureau te likwideren. Velen hebben daarvan nu spijt, maar zij zijn te klein om
het zelf voort te zetten. Het probleem van het KNP is altijd geweest dat de katholieke
dagbladen naar aantal abonnees bijdroegen, maar dat de grootste bladen het minste
belang hadden bij het kostbaarste nieuws, omdat ze daar zelf wel voor zorgden.
Voorbeeld: het Vatikaans concilie van 1962-1965 is door het KNP uitvoerig verslagen
en hoofdredakteur J. Hetzler zelf vertoefde vele maanden in Rome. Dat was duur.
Maar de grootste katholieke kranten hadden tegelijk zelf een of meer eigen
verslaggevers in Rome en gebruikten er geen letter van. De kleinere dagbladen
profiteerden daarom rijkelijk van wat hun grote broers flink betaalden.
Ooit moest dat stuklopen en dat is nu helaas gebeurd. De Volkskrant (Amsterdam),
het grootste dagblad van katholieke herkomst in Nederland (200.000 lezers), trok
zich als eerste terug. De Stem (Breda) kwam erna; de rest volgde3. Het KNP plaatste
op 1 september 1972 een advertentie waarin sollicitanten werden opgeroepen voor
het hoofdredacteurschap. Het feit dat voor deze functie geen geschikte kandidaat
kon worden gevonden - menigeen zag van sollicitatie af wegens de onzekere toekomst
- was voor vele aandeelhouders een reden om de toekomst wat kwaliteit betreft
somber in te zien. Tegelijk deed zich het feit voor dat een groot aantal regionale
dagbladen, die al in twee combinaties verenigd waren, het besluit namen te gaan
samenwerken op redactioneel gebied. Dat waren de kranten uit de stichting Persunie
en van de stichting Zuid Oost Pers, voornamelijk van katholieke origine4. De
samenwerking maakt het waarschijnlijk dat deze

3

4

Ondanks de voor Nederland grote oplage van 200.000 ex. heeft De Volkskrant ernstige
financiële problemen. Vanwege de verspreiding over het gehele land heeft deze krant in geen
enkele stad voldoende lezers om plaatselijke advertenties aan te trekken.
In de Persunie werken redactioneel samen: Het Binnenhof (Den Haag), Dagblad van het
Oosten (Almelo), Deventer Dagblad, Friesch Dagblad (Leeuwarden), Leidse Courant,
Noordhollands Dagblad (Hoorn), Twentse Courant (Hengelo) en twee Belgische dagbladen:
Belang van Limburg (Hasselt) en De Gazet van Antwerpen. De kranten die samenwerken in
de stichting Zuid-Oost Pers zijn: Brabants Dagblad (Den Bosch), Eindhovens Dagblad,
Helmonds Dagblad, Nieuwsblad van het Zuiden (Tilburg), De Gelderlander (Nijmegen),
Dagblad voor Noord-Limburg (Venlo), De Limburger (Roermond en Maastricht), De Nieuwe
Krant (Arnhem) en De Stem (Breda).
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kranten eerlang een correspondentschap in Rome zullen stationeren, zodat de vraag
naar KNP-nieuws uit die stad minder wordt. De combinatie is daarnaast machtig
genoeg om een eigen bureau voor katholiek nieuws in Nederland op te zetten. De
rest zou daarmee buitenspel staan en dat blijft betreurenswaardig. Bijvoorbeeld voor
het oude dagblad De Tijd (Amsterdam, landelijk verspreid), dat zo door en door
katholiek is gebleven, ondanks andersluidende geruchten, en dat door het wegvallen
van het KNP onmiskenbaar schade ondervindt. Het vreemde is, en toch ook wel
kenmerkend voor de veranderingen binnen de katholieke dagbladpers, dat De Tijd
jarenlang geen gebruik heeft wensen te maken van de diensten van het Katholiek
Nederlands Persbureau omdat het zelf voldoende informatie ter beschikking had (of
kreeg toegespeeld). Uit een overzicht van de toenmalige hoofdredacteur H. Kemna
uit 1951 citeer ik: ‘Het KNP zendt dagelijks zijn nieuws aan alle katholieke dagbladen
met uitzondering alleen van het dagblad De Tijd te Amsterdam. Verder aan de
Katholieke Radio Omroep, Omhoog (aartsbisdom Utrecht), Sursum Corda (bisdom
Haarlem), De Bazuin, Katholiek Archief, de organen van Katholiek Thuisfront, de
secretariaten der Katholieke Actie, het bureau der Pauselijke Missiegenootschappen
en tal van andere op onze nieuws- en informatiedienst, ten behoeve van hun
documentatie, geabonneerde relaties... Met bepaalde instanties, die enerzijds de
uitzonderingsposities van De Tijd betreuren, anderzijds toch graag hun mededelingen
ook in De Tijd zien verschijnen, hebben wij de afspraak gemaakt dat wij ook voor
gelijktijdige doorzending van hun berichten aan De Tijd zullen zorgdragen. Zo
bijvoorbeeld met de Katholieke Universiteit, de Katholieke Volkspartij en enige
anderen’5.
Van alle hierboven genoemde bladen en instanties is een deel ter ziele en een ander
deel van structuur veranderd. Het KNP is er mede de dupe van geworden, terwijl de
belangrijkste afnemers - de dagbladen - nog altijd grote behoefte hebben aan snel en
betrouwbaar katholiek nieuws, zij het dat het niet meer gaat om informatie over
kapelaansbenoemingen, priesterwijdingen en jubilerende paters, waar niemand zich
een buil aan kon vallen, en evenmin om de volledige teksten van een toespraak of
preek van een bisschop, maar om heel wat ingrijpender zaken, die vóór alles
vakmanschap vereisen.
Toen het KNP door de katholieke dagbladen en de KRO in 1947 werd

5

Brief van 13 februari 1951 no. 516/K/vN. aan Secretariaat bisdom Breda.
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opgericht, verwachtte men er heel wat van. Met zeer beperkte middelen zijn in de
loop der jaren wonderen verricht. De technische uitrusting van het KNP bestond
jarenlang uitsluitend uit een telex, een telefoon, een stencilmachine en een radio. De
berichten die van de verschillende correspondenten binnenkwamen, moesten ter
plaatse worden uitgeschreven. Een opname-apparaat kwam er pas in 1955. De
Romeinse correspondent van het KNP stuurde zijn berichten nog per post! Vaak had
het werk van de redacteuren veel weg van apostolaat. Werktijden lagen niet vast en
het salaris was afhankelijk van de stand van de financiën. Later is de arbeidssituatie
en ook de waardering voor het Katholiek Nederlands Persbureau verbeterd. Daarbij
bleef de bezetting onder de maat (‘Bij het KNP kon het gebeuren dat toen paus
Joannes stervende was, een redacteur in een slaapzak voor de telex in het Haagse
kantoor lag om bij het afgesproken signaal de kranten op de hoogte te stellen van
het overlijden van de paus’6).
Maar de kwaliteit verbeterde mèt de toenemende belangstelling voor kerkelijk
nieuws in Nederland en daarbuiten over Nederland. Het tweede Vatikaans Concilie
luidde een bloeitijd in voor het persbureau. ‘Op de eerste zitting ontbrak elke officiële
informatie over wat de bisschoppen uit de hele wereld bespraken. Men was
aangewezen op informatie van individuele bisschoppen. De redakteur van het KNP
was vaak te vinden aan de uitgang van de Sint Pieter, waar de stationcar van de
Nederlandse bisschoppen stond. Zittend achterin deze auto, de achterklep half open,
noteerde hij de laatste nieuwtjes van de bisschoppen. Aan het eind van het Sint
Pietersplein gekomen sprong hij gauw uit de auto, rende naar de Vaticaanse perszaal
en belde naar Nederland. Vaak konden de berichten nog net mee in de avondbladen
van dezelfde dag. Tijdens het Pastoraal Concilie van Noordwijkerhout was het KNP
een van de vele informatiecentra voor buitenlandse journalisten, die wel eens wilden
weten wat er nu in die kerk van Nederland aan de hand was’7.
Bij alle mededelingen over de opheffing van het Katholiek Nederlands Persbureau
is gemeld dat het in november 1946 is opgericht door de Vereniging van Katholieke
Dagbladondernemingen en de landelijke leiding van de Katholieke Actie in Nederland.
Juridisch is dat correct, maar in werkelijkheid is het persbureau veel ouder. Het heeft
namelijk een voorgeschiedenis gekend, die bijzonder belangwekkend is geweest en
ten onrechte is verzwegen. Al in 1927 begon in een woonhuis te Breda een bureautje,
dat de weidse naam kreeg van Katholieke Wereldpers, KWP. De leiding berustte bij

6
7

Ben Spekman (oud-redakteur KNP) in Nieuwsblad van het Zuiden, 22 december 1972.
Spekman, a.c.
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dr. Hein Hoeben (geb. 1899), die wegens zwakke gezondheid zijn priesteropleiding
moest opgeven, daarna in München studeerde en in 1926 promoveerde op een
proefschrift over Katharina von Emmerich. Hij werd redacteur van de Kölnische
Volkszeitung en verbleef iedere week enkele dagen in Keulen. Samen met de bekende
publicist en volksredenaar dr. Friedrich Muckermann SJ stichtte hij katholieke
persagentschappen in Duitsland en Oostenrijk alsmede in Nederland (Breda) de
Katholieke Wereldpers. Dat was in 1927. Hij kreeg al spoedig medewerking van de
geestdriftige kapelaan Arnold van Lierop (geb. 1897), die de betekenis van het
apostolaat van de pers inzag8.
De Katholieke Wereldpers startte met een weekdienst die novellen,
wetenswaardigheden, mengelwerk en kerkelijk nieuws leverde. Enkele jaren later
kwamen daar vrouwen- en kinderbijdragen bij en stukjes over techniek en
geschiedenis. De Katholieke Wereldpers vertoonde natuurlijk de gebreken van
pionierswerk, het gebrek aan geld incluis. Ze droeg echter veel onbekend materiaal
aan over de vervolgingen waaraan de katholieken in vele landen bloot stonden.
Vanzelf betekende dit in die dagen allereerst een vloed van aanklachten tegen het
stalinistische communisme. De energie van Hoeben en Van Lierop, gesteund door
dr. Muckermann, was zo groot, dat het bescheiden bureautje de centrale werd van
een internationaal katholiek persagentschap. Op het internationaal congres van de
katholieke pers in Boedapest (15-21 juni 1937) werd besloten dit Katholiek
Internationaal Persagentschap te vestigen te Breda.
De Katholieke Wereldpers werd toen genoemd de hoeksteen van het internationale
katholieke perswerk. De hoofdredacteur van de Osservatore Romano, graaf
Dalla-Torre, waardeerde het Nederlandse bureau als volgt: ‘De Osservatore Romano
heeft gevolgd en volgt nog de ontwikkeling van de diensten, prijst de oplettendheid
waarmee de berichten worden uitgezocht, de vorm waarin ze geredigeerd zijn en de
juistheid van de berichten in de verschillende talen’9. Deze romeinse waardering
werd niet zonder meer in dank afgenomen, want een boekje uit 1937, verschenen bij
het tienjarig bestaan van de Katholieke Wereldpers begon als volgt: ‘Heeft het u
nooit verbaasd, dat de Wereldkerk, de machtigste verschijning der wereldgeschiedenis,
de Kerk van Christus met haar 350 miljoen leden - tot nog toe over geen degelijk
uitgeruste eigen internationale perscentrale beschikt? En dat ook de katholieke pers
voor een aanzienlijk deel afhangt van zogenaamde neutrale berichtgeving (en...
niet-berichtgeving), zelfs voor allerlei zaken die wereld- en levensbeschouwing
raken? Wij, die de waarheid in woord en

8
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Gegevens over Hoeben en Van Lierop ontleend aan: ‘Twee namen om nooit te vergeten’
door J.J.H. Bruna in Onderweg, 1 mei 1965.
Brief van Dalla-Torre aan dr. Hoeben, 5 juli 1937.
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leven hebben uit te dragen in deze wereld en die volgens de Meester het zout der
aarde dienen te zijn, wij kunnen toch deze beschamende toestand niet langer laten
voortbestaan’10.
Op dat moment had de Katholieke Wereldpers enig recht van spreken. De gevaren
van het opkomend nationaal-socialisme in Duitsland waren niet aan de aandacht
ontsnapt. Aanvankelijk was het signaleren van die gevaren een bezigheid als andere
nieuwsgaring. Na 1933 werd het ook een kwestie van lijfs- en levensgevaar. Hoeben
maakte zich geen illusies. Hij zag het onheil onafwendbaar nader komen en trad op
als een profeet die waarschuwt tegen het nationaal-socialisme. Met zijn vriend dr.
Muckermann bouwde hij een inlichtingenapparaat op en het bureau van de Katholieke
Wereldpers in Breda werd een centrum van informatie over de ware aard van het
nazidom. Hij en kapelaan Van Lierop reisden vaak, ondanks de hun bedreigende
gevaren, naar Duitsland op de gegevens op te halen. Preken en brieven van mgr. von
Galen en van kardinaal Faulhaber, die de nazipraktijken met zweepslagen striemden,
waren in Breda niet zelden vertaald en gestencild, voordat de Duitse machthebbers
er in eigen land beslag op hadden kunnen leggen. Processen tegen priesters en
kloosterlingen werden als schandelijke rechtsvervalsingen ontmaskerd. Er waren
toen ook katholieken, die aandrongen op een meer genuanceerde beoordeling van
het nationaal-socialisme. In Duitsland werkte zelfs een zich als katholiek aandienend
persbureau met medewerking van een Nederlands kloosterling, dat ‘begrip’ trachtte
te wekken. Hoeben, Van Lierop en hun medestanders, onder wie de inmiddels
uitgeweken Muckermann, onderkenden de demonische inslag van het stelsel en zetten
fanatiek door. Anonieme telefoontjes met dreigementen, die bij het gezin Hoeben
herhaaldelijk binnenkwamen, konden niet afschrikken.
Goebbels was woedend op de ‘Muckermänner’ en bereidde zijn wraak voor: een
dag na de inval in Nederland werd reeds een aanval met brandbommen uitgevoerd
op het hoofdkantoor te Breda. Van Lierop was legeraalmoezenier geworden, een
arbeid die hij met hart en ziel vervulde. Op de dag der capitulatie kon de bezetter op
hem beslag leggen als krijgsgevangene. Hoeben was op de vlucht met zijn gezin niet
verder gekomen dan Parijs. Een van de vijf kinderen werd ernstig ziek en men besloot
toen maar terug te keren naar Nederland. Het was 1 augustus 1940; de Gestapo stond
al klaar. Zijn lijdensweg ging van een kazerne in Vught naar de gevangenis in Den
Bosch, en vandaar al spoedig naar de Polizeigefängnis aan de Alexanderplatz in
Berlijn, die hij niet levend zou verlaten. Kapelaan Van Lierops reis ging via de
gevangenissen en kampen van Den Bosch, Berlijn, Düssel-
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De strijd om de waarheid - Katholieke Wereldpers, Breda, 1937.
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dorf, Hamburg, Sachsenhausen, naar Dachau, waar hij op 27 november 1942 overleed.
Ik heb bij deze Katholieke Wereldpers stilgestaan omdat de opheffing van het
Katholiek Nederlands Persbureau, waarvan het de grootse voorloper is geweest, een
reden was dit zelden of nooit beschreven werk van de jaren twintig en dertig dezer
eeuw eens vast te leggen. De rechten van de Katholieke Wereldpers zijn trouwens
later overgedragen aan het Katholiek Nederlands Persbureau11, dat dus best mag
zeggen 45 jaar te hebben gefunctioneerd, telkens op een andere manier, maar in elk
geval nog niet zo dat het nu onmisbaar was geworden. Dat was ook de mening van
het dagelijks bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, dat zich
schriftelijk tot een groot aantal belanghebbenden heeft gewend met de volgende
brief: ‘Het dagelijks bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten betreurt
het in hoge mate dat de aandeelhouders van het Katholiek Nederlands Persbureau
de beslissing hebben genomen tot opheffing van het KNP. Het is van mening dat
hiermede een verschraling optreedt in het nieuwspakket dat de persbureaus leveren
aan de verscheidene media. Het KNP is naar de mening van het bestuur een instelling,
die zich grote verdiensten heeft verworven en dit bepaald niet alleen tegenover de
wereld van de katholieke, maar evenzeer tegenover de wereld van de niet-katholieke
media. Het dagelijks bestuur doet een dringend beroep op u om de diensten van het
KNP voorlopig te doen voortbestaan. Voorts verzoekt het u dringend alle
mogelijkheden te onderzoeken die ertoe kunnen leiden dat de functie die het KNP
tot dusverre vervult, niet verloren gaat’12. In hoeverre deze brief van invloed is geweest
op de verdere ontwikkeling is moeilijk na te gaan. In elk geval heeft de heer J.H.
Niessen als voorzitter van de raad van commissarissen doen weten dat het ANP in
beginsel bereid is gevonden de KNP-dienst in de vorm van een special te continueren:
‘Dat zal mede afhankelijk zijn van voldoende belangstelling. Informaties hebben ons
geleerd dat het CIC (Rome) bereid is de dienst zoals die nu aan het KNP wordt
geleverd, eveneens te leveren aan het ANP ten behoeve van deze special’13.
Mooie woorden en zonder twijfel goed bedoeld, maar de realiteit liep minder snel.
Op 31 januari werd het Katholiek Nederlands Persbureau begraven. De (officiële)
laatste mededeling stelt het aldus: ‘Om de continuïteit
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Briefwisseling tussen mgr. Baeten, bisschop van Breda, en dr. C. van Haren, directeur
Katholiek Nederlands Persbureau, 20 november 1958, 3 november 1959, 2 juni 1960.
Brief AJ/AB 22 december 1972, getekend mr. A. Jongerius, algemeen secretaris Nederlandse
Vereniging van Journalisten.
Uit brief van drs. J.H. Niessen aan aandeelhouders KNP, januari 1973.

Streven. Jaargang 26

670
van de katholieke berichtgeving te waarborgen zal de heer Adema, die 25 jaar als
redakteur mede de KNP-berichtgeving heeft verzorgd, voorlopig zijn werk op het
ANP in de Parkstraat te Den Haag voortzetten’14. Mogen we bij zo'n oplossing spreken
van verschraling in de informatie, al zal het niet aan Adema (en zijn part-time collega
H. Bijmans S.J.) liggen wanneer er niet heel wat wordt geleverd.
Tot slot van dit overzicht enkele citaten uit de jammerklacht die J. Hetzler,
hoofdredakteur van het KNP, op de laatste dag uitzond15. Woorden die álles zeggen:
‘In de 25 jaar hebben de redakteuren nooit het recht gehad hun commentaar op
het nieuws te geven, zij hebben zich - omwille van de angstvallig bewaakte
objectiviteit - ervan moeten onthouden. Vandaag hoeft dat niet, niemand kan ons
iets meer doen, omdat we er niet meer zijn. Daarom mag gezegd worden dat geen
der huidige, maar ook geen der vroegere redakteuren - zij waren op 17 januari voor
het laatst bijeen - het besluit tot liquidatie van het KNP heeft begrepen. Zij begrepen
het niet en ik vraag me af of de aandeelhouders het zelf begrepen hebben, nadat zij
in eerste instantie met 14 tegen 2 stemmen besloten hadden tot voortzetting van het
KNP-nieuws in nieuwe opzet. Zij begrepen ook niet hoe twee tegenstanders van het
KNP (van wie één het al jarenlang was en dit niet onder stoelen en banken stak),
tenslotte de dienst hebben uitgemaakt en het KNP om zeep hebben gebracht.
Andersdenkenden begrepen er niets van, bisschoppen niet, buitenlandse persbureaus
en collega's evenmin’.
‘Er lag geen onduidelijkheid over het werk van het KNP. De kerkelijke leiders,
zeker in Nederland, maar ook daarbuiten hadden weinig moeite met de onmisbaarheid
van het KNP; zij appreciëerden het, maar betaalden niet. Evenmin deden dat
katholieke orden, congregaties en instellingen. De meeste katholieke dagbladen zagen
en zien nog wel duidelijk de verantwoorde doelstelling van het KNP: informatie voor
en over de hele katholieke gemeenschap, zowel om zijn worsteling de boodschap
van Christus in deze soms mooie soms rottige wereld tot leven te brengen, als in het
signaleren van misstanden bij instellingen, machtsmisbruiken en afwijkingen in eigen
kring’.
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Uit bericht aan de abonnees en informatie van het KNP, 31 januari 1973.
Uit ‘Ten afscheid’, artikel van J. Hetzler, verspreid via KNP-telex, 31 januari 1973.

Streven. Jaargang 26

671

Voor de Wet
Een structurele Kafka-lectuur
Paul Claes
Vóór de Wet staat een wachter. Bij deze wachter komt een man van buiten en verzoekt
toegang tot de Wet. Maar de wachter zegt, dat hij hem nu geen toegang kan verlenen.
De man denkt na en vraagt dan of hij dan naderhand naar binnen zou mogen. ‘Het
is mogelijk’, zegt de wachter, ‘maar nu niet’. Daar de poort naar de Wet openstaat
zoals altijd, en de wachter op zij gaat, bukt de man zich om door de poort naar binnen
te kijken. Als de wachter dat merkt, begint hij te lachen en zegt: ‘Als het je zo aantrekt,
probeer dan maar, trots mijn verbod naar binnen te gaan. Maar begrijp goed: ik ben
machtig. En ik ben maar de laagste wachter. Van zaal tot zaal staan er wachters, de
een al machtiger dan de andere. Ik kan de derde al niet eens meer aankijken’. Zulke
moeilijkheden had de man van buiten niet verwacht; de Wet moet toch voor iedereen
en altijd toegankelijk zijn, denkt hij, maar als hij nu de wachter in zijn bontjas met
zijn grote puntneus, zijn dunne zwarte Tartarenbaard, nauwkeuriger bekijkt, besluit
hij toch liever te wachten tot hij toestemming krijgt om naar binnen te gaan. De
wachter geeft hem een krukje en staat toe, dat hij naast de poort gaat zitten. Daar zit
hij, dagen en jaren. Hij probeert telkens toegelaten te worden en vermoeit de wachter
met zijn gevraag. De wachter neemt hem vaak kleine verhoren af, vraagt hem uit
over zijn geboorteplaats en over allerlei andere dingen, maar het zijn onverschillige
vragen zoals deftige heren ze doen en ten slotte zegt hij altijd weer, dat hij hem nog
niet binnen kan laten. De man die zich voor zijn reis met alles en nog wat heeft
uitgerust, offert alles op wat hij bezit, al is het nog zo veel waard, om de wachter om
te kopen. Deze neemt wel alles aan, maar zegt erbij: ‘Ik neem het alleen maar aan,
opdat je niet gelooft dat je iets hebt nagelaten’.
Gedurende de vele jaren kijkt de man bijna ononderbroken naar de wachter. Hij
vergeet de andere wachters en deze eerste schijnt hem het enige beletsel om toegang
tot de Wet te krijgen. Hij vervloekt het ongelukkige toeval, in de eerste jaren roekeloos
en hardop: later, als hij oud wordt, bromt hij nog maar in zijn baard. Hij wordt kinds
en daar hij door de jarenlange beschouwing van de wachter ook de vlooien in zijn
bontkraag kent, smeekt hij ook de vlooien hem te helpen en de wachters over te
halen. Ten slotte worden zijn ogen zwakker en hij weet niet of het werkelijk donkerder
wordt om hem heen of dat zijn ogen hem bedriegen. Maar wel ontwaart hij in het
donker een glans die onweerstaanbaar uit de poort van de Wet stroomt. Nu zal hij
niet lang meer leven. Vóór zijn dood verzamelen zich alle ervaringen van die hele
tijd in zijn hoofd tot een vraag, die hij tot nu toe niet aan de wachter gedaan heeft.
Hij wenkt hem, daar hij zijn verstijvend lichaam niet meer kan oprichten. De wachter
moet zich diep
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tot hem neerbuigen, want het verschil in grootte heeft zich zeer in het nadeel van de
man gewijzigd. ‘Wat wil je nu nog weten?’ vraagt de wachter, ‘je bent
onverzadigbaar’. ‘Iedereen streeft er toch naar de Wet te bereiken’, zegt de man,
‘hoe komt het dan, dat er in al die jaren niemand anders dan ik om toegang heetf
gevraagd?’ De wachter ziet dat de man zijn einde nabij is en om de woorden nog tot
zijn stervende zintuigen te laten doordringen, brult hij tegen hem: ‘Niemand kon hier
toegelaten worden, want deze ingang was alleen voor jou bestemd. Ik ga nu weg en
sluit de poort’.
‘Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée’
Vreemd en verwarrend is Kafka's verhaal ‘Vor dem Gesetz’1 mij altijd voorgekomen:
van toen ik het voor het eerst hoorde in de proloog van Orson Welles' film The Trial
tot nu toe. De vele interpretaties die het verhaal gekregen heeft, maken die
bevreemding niet ongedaan. Misschien leiden ze zelfs, zoals de allereerste ervan, de
exegese van de gerechtskapelaan in het negende hoofdstuk van Der Prozess, tot de
ontmoedigende vaststelling: ‘Die Schrift ist unveränderlich, und die Meinungen sind
oft nur ein Ausdruck der Verzweiflung darüber’. Eerder dan het aantal hypothesen
met een te vermeerderen wil ik pogen de mogelijkheidsvoorwaarden daarvoor in de
tekst zelf te releveren. Dit zal gebeuren aan de hand van een structurele benadering.
De verhaaltheorie heeft de jongste jaren grote vooruitgang geboekt2. In het spoor
van het lang onopgemerkt gebleven pionierswerk van de Russische etnoloog Vladimir
Propp, die in 1928 een groot aantal volkssprookjes tot één model kon herleiden, heeft
de Franse structuralistische school de narrativiteit, d.w.z. wat een verhaal tot verhaal
maakt, bestudeerd en daarbij markante resultaten bereikt3.
De verhaalstructuren van een tekst zoals ‘Vor dem Gesetz’ liggen op een
fundamenteler niveau dan de oppervlaktestructuren van de zinnen waaruit het is
samengesteld. Niet al het gebeurde hoeft immers impliciet uitgedrukt te zijn en
bovendien kan eenzelfde verhaal ‘vertaald’ worden in verschillen-

1

2
3

Eind 1971 verscheen bij Querido Franz Kafka's scheppend proza (5 delen), een Nederlandse
vertaling van de romans en verhalen. Ik gebruikte de Duitse tekst uit Kafka, Sämtliche
Erzählungen, Ed. Paul Raabe (Fischer Taschenbuch Verlag). Het verhaal - Kafka noemt het
in zijn dagboek een legende - werd in de herfst van 1914 geschreven en vormt het kernstuk
van de roman Der Prozess. Apart werd het opgenomen in de verhalenbundel Ein Landarzt
(1919).
Een goed overzicht geeft E. Meletinski in zijn nawoord op Vladimir Propp, Morphologie du
conte, Paris, 1970 (vertaling van de tweede Russische editie).
Basisteksten zijn nr. 4 en 8 van het tijdschrift Communications; C. Lévi-Strauss, Anthropologie
structurale, Paris, 1958; A. Greimas, Sémantique structurale, Paris, 1966; id., Du sens, Paris,
1970; vgl. H. Parret, Betekenis en structuur van het verhaal, in Tijdschrift voor filosofie,
XIX, 1967, pp. 306-352.
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de media (film, ballet, theater). Om een verhaal te analyseren, kunnen we dus geen
gebruik maken van linguïstische eenheden als zinnen, maar moeten wij naar een
dieptestructuur, waarvan wij de eenheden naar het voorbeeld van Propp functies
zullen noemen.
Hoe kunnen deze functies gedefinieerd worden? In tegenstelling tot een
beschrijving, die de werkelijkheid vastlegt als een serie toestanden en feiten, laat een
verhaal ze zien als een evoluerend verloop van gebeurtenissen. De oppositie statisch
- dynamisch, die dit onderscheid bepaalt, volstaat echter niet om bijvoorbeeld de
weergave van een scheikundige reactie geen verhaal te noemen. Er moet dus
gespecificeerd worden dat een verhaal een menselijk gebeuren verbeeldt (ook een
fabel stelt gehumaniseerde dierlijke of plantaardige activiteiten voor). De categorie
menselijk tegenover nietmenselijk onderscheidt gebeurtenissen in handelingen en
processen. Handelingen die een verhaal constitueren, noem ik functies.
Deze verhaaleenheden kunnen beschreven worden als proposities uit de
predikaat-logica, die bestaan uit een argument en een predikaat. Een functie is dan
een propositie waarvan het argument een menselijk handelende entiteit is en het
predikaat een menselijke handeling. B.v.: de man komt aan.
Noodzakelijk voor het ontstaan van een verhaal is dat tenminste twee functies
elkaar opvolgen; dit is echter geen voldoende voorwaarde, aangezien het dynamisch
aspect van het verhaal een verband tussen deze functies vereist. De eenvoudigste
manier om dit verband te leggen is verschillende handelingen toe te schrijven aan
hetzelfde subject. De meest fundamentele verhaalvormen zijn dan die waarin één
persoon een evolutie op ruimtelijk, tijdelijk of existentieel vlak doormaakt (b.v. een
levensverhaal, een reisverhaal, een metamorfose). In ons verhaal komen die drie
dimensies voor: de ruimtelijke, als de buitenman4 bij de wachter aankomt; de tijdelijke,
als hij een veroudering ondergaat (die hem kinds, blind, bewegingloos, verschrompeld
en doof maakt); de existentiële, als hij sterft.
Merkwaardig genoeg hebben de tijdelijke en existentiële factoren geen vat op de
wachter. Dit creëert een tegenstelling tussen de twee personages, die door andere,
beschrijvende, details verstevigd wordt (het rechtopstaan van de wachter tegenover
het neerzitten van de man; het schrikwekkende uitzicht van de eerste tegenover het
meelijwekkende van de tweede). Een aspect daarvan is de oppositie innerlijk uiterlijk, die maakt dat wij de buitenman intuïtief als de held, de sympathieke figuur
van het verhaal, be-

4

Zo vertaal ik het Duitse ‘Mann vom Lande’. Volgens J. Urzidil (in: The Germanic Review,
okt. 1961) gaat het om een reminiscentie aan een term uit de Talmoed, het Hebreeuwse ‘am
ha-arez’, dat ‘landvolk’ en vandaar ‘beotiër, leek, oningewijde’ betekent.
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schouwen. Aan hem worden immers predikaten toegeschreven als ‘überlegen, denken,
entschliessen, vergessen, wissen’, die ons toegang verschaffen tot zijn innerlijk leven,
wat voor de wachter niet het geval is.
Intussen is al duidelijk geworden dat wij hier voor de meer ingewikkelde
verhaalvorm staan, waarbij twee personages met elkaar geconfronteerd worden. De
twee ruimtelijke verplaatsingen die in het verhaal voorkomen (de aankomst van de
buitenman in het begin en het vertrek van de wachter aan het einde) kunnen resp. als
het ingaan en het afbreken van de confrontatie worden beschouwd. De verhaalfuncties
kan men in dit geval beschrijven als proposities waarvan het argument uit twee
personen bestaat en het predikaat uit een handeling die beide personen met elkaar
verbindt. B.v.: De man treedt in contact met de wachter.
Een andere wijze waarop de eenheid van een verhaal bewerkt kan worden (de
eerste was het toeschrijven van verschillende functies aan één subject) is het leggen
van verbanden tussen de functies zelf. Het begrip implicatie uit de propositie-logica
kan hier dienstig zijn. Hiermee wordt de verhouding van het type ‘indien A, dan B’
tussen twee proposities aangeduid, waarbij dus het voorkomen van B afhankelijk is
van het voorkomen van A.
Twee duidelijk door implicatie verbonden functies in ons verhaal zijn het verzoek
van de buitenman om binnengelaten te worden en het antwoord van de wachter op
dit verzoek: het tweede impliceert het eerste. Beide functies worden in de loop van
het verhaal met stilistische variaties herhaald: ‘ein Mann vom Lande (...) bittet um
Eintritt - der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne’; ‘Der
Mann (...) fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen - “Es ist möglich”,
sagt der Türhüter’; ‘Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden - zum Schlusse
sagt er immer wieder, dass er ihn noch nicht einlassen könne’.
Het bestaan van implicatierelaties tussen de functies van een verhaal is een
belangrijk middel om impliciete (niet-uitgedrukte) functies te ontdekken. De logische
orde is daarbij de omgekeerde van de chronologische. D.w.z. dat we uit het bestaan
van de functie antwoord wel het bestaan van de daaraan voorafgaande functie verzoek
mogen afleiden, maar niet omgekeerd. Op de functie verzoek had immers ook géén
antwoord kunnen volgen. In een verhaal blijft de keuzevrijheid doorgaans
onaangetast5.
Een implicatie bestaat klaarblijkelijk ook tussen twee andere functies van het
verhaal, nl. verbod en gehoorzaamheid. Door aan de poort te blijven staan onderwerpt
de buitenman zich inderdaad aan het voorafgaande bevel

5

Deze bijzonderheid brengt C. Bremond (in: Communications 4 en 8) ertoe in de ‘narratieve
logica’ fasen te onderscheiden die telkens alternatieven openen: een situatie leidt tot
verbetering of verslechtering, een voorstel tot aanvaarding of verwerping, enz..
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van de wachter. Ook hier verloopt de implicatie slechts in één richting. Op het verbod
van de wachter had de buitenman immers ook kunnen reageren met een overtreding
van dit verbod.
De tot nu toe ontdekte functies kunnen nader geanalyseerd worden door na te gaan
welke relaties zij instellen tussen de handelende personen (die wij naar het voorbeeld
van Greimas actanten zullen noemen).
De confrontatie tussen de actanten begint met de aankomst van de buitenman en
zijn verzoek om toelating. Daar de poort tot de wet openstond, had de buitenman
ook kunnen binnengaan zonder acht te slaan op de wachter (die daarop dan wel met
een functie als verhindering had kunnen reageren). Door een verzoek aan de wachter
te richten constitueert hij deze als determinerend voor zijn verder handelen. De functie
verzoek stelt de relatie bestemmend - bestemd in tussen beide actanten. Die relatie
bestaat echter slechts werkelijk voorzover de aangezochte actant zijn bestemmende
rol aanvaardt (vgl. wat over de implicatie tussen beide functies is gezegd). Dit gebeurt
hier door de functie antwoord. De relatie tussen een bestemmende en een bestemde
actant noem ik bestemming.
Deze relatie kunnen we ook in het functiepaar verbod - gehoorzaamheid herkennen.
Het instellen ervan gebeurt nu echter in omgekeerde richting. Eerst stelt de wachter
zich op als bepalend voor het verdere handelen van de man, die daarop door zijn
gehoorzaamheid de bestemming aanvaardt Wat echter het verschil uitmaakt tussen
beide functieparen is dat er in het tweede een object tussen beide actanten in staat,
nl. de toegang tot de wet. De functie verbod kan dan omschreven worden als de
weigering van de bestemmer om het object aan de bestemde toe te kennen, de functie
gehoorzaamheid is een instemming met deze weigering van de kant van de bestemde.
Noemen we de relatie tussen een bevel en het opvolgen daarvan overeenkomst, dan
staan we hier voor een negatieve overeenkomst: de bestemmer draagt het object van
de overeenkomst niet over op de bestemde en deze laatste aanvaardt dit.
De wachter laat zijn verbod in het verhaal door een eigenaardige uitspraak volgen.
Tot de man, die door de poort wil kijken, zegt hij: ‘Wenn es dich so lockt, versuche
es doch, trotz meines Verbotes hineinzugehen (...)’. Deze woorden zijn in
klaarblijkelijke tegenspraak met het daarvoren gegeven verbod. Zij heffen dit echter
niet op. De wachter onderstreept niet alleen het voortbestaan van het verbod (‘trotz
meines Verbotes’), maar zet het nog kracht bij door bedreigingen i.v.m. de eigen
kracht en die van de volgende wachters. Die bedreigingen missen hun effect niet,
want de buitenman besluit te wachten. Duiden we het bevel van de wachter aan met
de functie gebod, dan moet de reactie van de buitenman daarop ongehoorzaamheid
heten. Dit is meteen het derde door implicatie verbonden functiepaar van
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het verhaal. De relatie tussen deze functies kunnen we geen overeenkomst meer
noemen, maar een breuk (d.i. een niet-overeenkomst).
Uit een vergelijking van het tweede en het derde functiepaar blijkt dat de paradoxale
situatie van de buitenman een breuk noodzakelijk maakte. De buitenman heeft maar
één alternatief: ofwel gaat hij naarbinnen ofwel doet hij dat niet. In het eerste geval
overtreedt hij het verbod, in het tweede geval het gebod van de wachter. Hoe hij ook
handelt, hij kan de overeenkomst niet nakomen. Er is een onhoudbare toestand
ontstaan.
De analyses van Propp en Greimas i.v.m. het Russische volkssprookje tonen aan
dat dit grosso modo uit drie delen bestaat: een problematische beginsituatie, een serie
beproevingen van de held waaruit hij zegevierend te voorschijn komt, het herstel
van de orde. In dit, ook op andere verhaalvormen toepasselijk, model moet het tweede
deel de transformatie van de beginsituatie in de eindsituatie bewerken (b.v. door het
overwinnen van de onruststokende vijand). Transponeert men dit model op ons
verhaal, dan kan men de paradoxale beginsituatie als deel I identificeren, de pogingen
die de buitenman aanwendt om toch toegang te krijgen, als deel II en de uiteindelijke
mislukking als deel III.
Waar de ondernemingen van de held in het sprookje met succes worden bekroond,
is dit in ons verhaal niet het geval. De eerste beproeving in het sprookje heeft als
resultaat dat de held zich een helper verwerft. Daarmee contrasteert de bede om hulp
die de buitenman aan de vlooien in de bontkraag van de wachter richt en die zonder
resultaat blijft. De tweede beproeving eindigt met de overwinning van de held op de
vijand. De corresponderende omkopingspogingen van onze held lopen op niets uit.
In de derde beproeving wordt de held als dusdanig herkend. Van de verhoren die de
wachter afneemt van de man en die o.m. naar zijn geboorteplaats vragen, wordt
daarentegen gezegd dat zij ‘teilnahmlos’, ongeïnteresseerd, zijn: de held kan zich
niet waarmaken. Opmerkelijk is dat de volgorde van de beproevingen in dit verhaal
de omgekeerde is van die in het sprookje. Daar zijn ze door implicatie verbonden:
de held heeft eerst een helper nodig vóór hij de strijd kan aanvangen en hij kan pas
als held erkend worden door zijn overwinning. Het mislukken van alle pogingen van
de buitenman maken hier soortgelijke implicaties onmogelijk.
In het sprookje vormt de strijd tussen held en vijand het kernstuk van de
beproevingen. Hij eindigt met de overwinning van de held, die automatisch ook de
nederlaag van de vijand betekent. In ons verhaal wordt de strijd niet als een fysische
krachtmeting voorgesteld, maar verschijnt de lichamelijke en geestelijke aftakeling
van de buitenman als een nederlaag en de uiterlijke onberoerdheid van de wachter
daarentegen als een overwinning.
De nederlaag van de held leidt tot zijn volledige uitschakeling, de dood.
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Paradoxaal genoeg is deze fatale ontknoping toch een oplossing van het gestelde
probleem. Om dit aan te tonen keer ik terug naar deel I, waar de onhoudbare situatie
wordt gesteld. De wachter die de poort van de wet bewaakt6, is zelf een soort negatie
van die wet. Een wet bestaat immers uit een aantal regels, geboden en verboden, die,
willen ze zichzelf niet opheffen, een coherent systeem moeten vormen: de wet mag
niet terzelfdertijd hetzelfde gebieden en verbieden. Dit doet de wachter nu juist wel
als hij de buitenman verbiedt binnen te treden en tegelijk gebiedt het toch te proberen.
Tegenover de wet die hij bewaakt, vormt de wachter dus de anti-wet.
Een wet bestaat echter slechts in zoverre er individuen zijn die ze als richtinggevend
voor hun gedrag aanvaarden (wat eventuele overtredingen niet uitsluit). Door zijn
verzoek aan de wachter accepteert de buitenman diens woord als wet. De bevelen
van de wachter stellen de man echter voor onoverkomelijke moeilijkheden: elk van
zijn handelingen kan als een overtreding van de wet beschouwd worden, aangezien
zij alle in het alternatief binnengaan tegenover niet-binnengaan vervat liggen. De
enige oplossing bestaat dan ook in een afzien van elke handeling, wat in het verhaal
leidt tot de bewegingloosheid van de hoofdfiguur (zijn neerzitten naast de poort), tot
zijn verkwijnen en, verabsoluteerd, tot zijn dood.
Er rest mij alleen nog een verklaring te geven van wat men wel de ‘pointe’ van
het verhaal zou kunnen noemen. Op de vraag van de buitenman hoe het komt dat in
al die jaren geen andere mensen om toegang tot de wet verzocht hebben, antwoordt
de wachter: ‘Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war
nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schliesse ihn’. De twee hier voorkomende
functies vraag en onthulling vertonen de bestemmingsrelatie die ook bij de
functieparen van deel I aanwezig was. Zoals in het tweede en het derde functiepaar
staat hier een object tussen beide actanten in. De wachter maakt dit object, dat we
waarheid kunnen noemen, in tegenstelling met het object toegang tot de wet over
aan de buitenman - al zal de stervende er geen gebruik meer van kunnen maken. De
relatie tussen de functies vraag en onthulling noem ik informatie.
De afwezigheid van informatie aan het eind van het verhaal impliceert een
voorafgaande afwezigheid ervan. Als tegenhanger van het functiepaar vraag onthulling verwacht men dus in het begin van het verhaal een functiepaar als zwijgen
(d.i. niet vragen om informatie) - verzwijging (d.i. achterhouding van informatie).
Wat is nu de inhoud van de eerst niet en tenslotte

6

Het woord ‘Türhüter’ is ongetwijfeld gekozen wegens zijn gelijkenis met ‘Gesetzhüter’, d.i.
handhaver van de wet. Het beeld van de poort (Duits ‘Tor’) is misschien opgeroepen door
het Hebreeuwse woord ‘T(h)ora’, waarmee de Joodse wet wordt aangeduid, zoals die vervat
is in de Pentateuch.
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wel verstrekte informatie? Het antwoord van de wachter dat de poort slechts voor
de buitenman bestemd was, houdt in dat niet de wachter, maar een niet-gespecificeerde
kracht of omstandigheid het object toegang tot de wet voor de buitenman bestemde.
In die zin was het vroegere antwoord van de wachter dat hij de man toen geen toegang
kon verlenen, maar later misschien wel, geen echte leugen: de wachter kon niet over
toegang of niettoegang beschikken, maar moest wachten tot de buitenman zelf het
besluit nam binnen te treden. De fout lag eerder bij de buitenman die toen hij bij de
poort kwam, vergat te vragen of de wachter hem wel toegang tot de wet kon verlenen,
en hem door zijn verzoek meteen bestemmer van zijn handelen maakte, daardoor
het hele verhaal met zijn noodlottige afloop ontketenend.
Het schokeffect dat de onthulling op de lezer maakt, ontstaat dan ook door het
plotselinge besef dat die hele ontwikkeling niet noodzakelijk geweest was. Zo krijgt
de gestelde problematiek een andere oplossing: de uitschakeling van de wachter.
Tragisch ironisch en stilistisch effectief is het feit dat de onthulling van deze oplossing
samenvalt met de verwerkelijking van de eerste oplossing (de dood van de buitenman).
Deze ‘pointe’ beschrijft het hele naratieve gebeuren als onnoodwendig: de man die
zijn lot in het begin van het verhaal in de handen van de wachter legt, had er zelf
over moeten beschikken om toegang te krijgen tot de wet.
In zijn antropologische studies wijst Claude Lévi-Strauss erop dat elke mythe een
discursieve (in de tijd verlopende) uitdrukking is van een logisch (op tegenstellingen
gebaseerd) model. De folkloristen E. Köngäs en P. Maranda7 beschrijven dit
structureel model als de correlatie tussen een schijnoplossing en een schijnresultaat
enerzijds en een eindoplossing en een eindresultaat anderzijds. Tot een dergelijk
model kan ook ons verhaal worden teruggebracht. ‘Vor dem Gesetz’ is echter een
soort negatieve mythe, waarin de held de nederlaag lijdt. Vandaar dat de oppositie
schijnoplossing - schijnresultaat er de plaats inneemt van de oppositie eindoplossing
- eindresultaat, die zelf alleen als een mogelijkheid verschijnt.
De door de held in dit verhaal gekozen oplossing was een afzien van zijn vrijheid,
het resultaat daarvan was het verschijnen van de door de wachter vertegenwoordigde
niet-wet. De op het einde gesuggereerde oplossing is dat de man zijn
zelfbeschikkingsrecht had moeten behouden, het resultaat was dan het verkrijgen
van de wet geweest. Het mythisch model wordt dus:
aliënatie

niet-wet.

Vrijheid

wet

Een dergelijk model kan zowel verhalen als interpretaties daarvan genere-

7

Structural Models in Folklore, in Midwest Folklore, XII, 1962, pp. 133-192.
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ren. Ons verhaal ontstaat door de logische tegenstellingen binnen het model tot
transformaties te maken. Als volgt: aliënatie < niet-wet vrijheid > wet (de
onderwerping van de buitenman leidt tot zijn niet-toegang, waar een vrije beslissing
hem de toegang tot de wet had geschonken). Meteen wordt ook de verwantschap van
‘Vor dem Gesetz’ met de roman Der Prozess duidelijk. De rechtbank (die een niet-wet
voorstelt, aangezien haar bepalingen onbekend zijn) heeft slechts macht op K. omdat
hijzelf ze als dusdanig aanvaardt.
In zijn dagboek (24 januari 1915) schrijft Kafka dat hijzelf de zin van het verhaal
pas begrepen heeft toen hij het voorlas aan zijn Berlijnse verloofde. De ‘exegese’
die hij in Der Prozess op het verhaal laat volgen, is echter slechts een opeenhoping
van sofistische tegenspraken8. Het slot van het negende hoofdstuk licht de sluier op.
Als de gerechtskapelaan zich van K. verwijdert, roept deze hem terug, al moet hij
eigenlijk naar de bank. De geestelijke wijst hem op die tegenspraak, maar K. wil
toch bij hem blijven (en dus ook bij de rechtbank waartoe zijn gesprekspartner
behoort). De laatste woorden van de kapelaan interpreteren zowel het verhaal als de
roman: ‘Das Gericht will nichts von dir. Es nimmt dich auf, wenn du kommst, und
es entlässt dich, wenn du gehst’.
Verdere interpretaties van het verhaal kunnen ontstaan door het model met
semantische inhouden te vullen. In een metafysische duiding wordt de wet waarheid
of God, de niet-wet de erfzonde, de vrijheid het ideaal en de aliënatie het menselijk
tekort; een psychoanalytische lectuur zal in de nietwet de vader, in de wet de
vrouw-moeder, in de aliënatie de psychose en in de vrijheid het ego van de patiënt
Kafka herkennen...
Interessant omdat zij in tegenstelling met een psychoanalytische benadering een
minimum aan semantische investering vereist, lijkt mij een beschrijving van de
toestand van de held in sociaal-psychologische termen. Onderzoekers in Palo Alto
(Californië) ontdekten bij hun patiënten een speciaal soort schizofreen patroon, de
zgn. ‘double bind’ (dubbele verplichting)9. De componenten daarvan zijn: twee of
meer personen waarvan één slachtoffer, een herhaling van de ervaring, een primair
negatief bevel, een secundair bevel dat op een meer abstract niveau met het eerste
in strijd is en zoals het eerste gepaard gaat met sancties, een tertiair verbod om het
terrein te verlaten. De gelijkenis tussen parabel en ‘double bind’ is opvallend. Het
primaire bevel bestaat hier in het verbod om binnen te treden, het secundaire bevel
dat daarmee strijdig is, in het gebod om wel binnen te treden (de uitspraak

8
9

Vgl. H. Uyttersprot, Praags cachet, Antwerpen, 1963, pp. 171-175.
G. Bateson, D. Jackson, J. Haley, J. Weakland, Toward a Theory of Schizophrenia, in
Behavioral Science, I, 1956, pp. 251-264 (vgl. R. Laing, Het zelf en de anderen (vert. van
Self and Others), Boom, Meppel, 1970, pp. 133-135).
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van de wachter ‘versuche es doch, trotz meines Verbotes hineinzugehn’ komt overeen
met een van de vormen die dit bevel volgens de auteurs kan aannemen, nl. ‘do not
submit to my prohibitions’), de sancties liggen vervat in het schrikwekkend uiterlijk
van de wachter, de herhaling van de ervaring ligt geïmpliceerd in het voortduren van
de onhoudbare situatie, die het de man bovendien onmogelijk maakt van de poort
weg te gaan.
Volgens deze theorie kan geen enkel individu bij het optreden van ‘double bind’
nog een onderscheid maken tussen ‘logische types’. Deze laatste notie, die ontleend
werd aan Bertrand Russell, slaat op een zekere hiërarchie van betekenissen: in de
communicatie dient men een onderscheid te maken tussen betekenissen en
betekenissen die deze betekenissen surdetermineren (zo kan b.v. het gebruik van een
toon een mededeling ironisch laten overkomen; in dezelfde orde bevindt zich het
spelen met geest en letter, dat volgens Uyttersprot10 de exegese van de kapelaan
kenmerkt). In een ‘double bind’ is het echter onduidelijk of het gebod het verbod
surdetermineert, of omgekeerd. Vandaar de verwarring bij het slachtoffer.
Volgens de onderzoekers van Palo Alto verinwendigt het slachtoffer de
contradicties waarmee hij wordt geconfronteerd, tot het ziektebeeld schizofrenie. In
dat geval treedt er geen objectieve bevelgever meer op, maar leiden tegenstrijdige
obsessies en fobieën de patiënt tot vertwijfeling. Hoe een dergeijlke
bewustzijnssplitsing tot het blokkeren van het handelen leidt, maakt Alan Watts11
duidelijk in zijn vergelijking van de menselijke geest met een feedbacksysteem, dat
ontregeld wordt als de hiërarchie tussen de middelen tot zelfcontrole zoek raakt.
Zonder de auteur daarom op een psychiatersdivan neer te vlijen, kan men in het
Kafkaiaanse universum tal van schizoïde trekken ontdekken. Voor Kafka, zoals voor
de man ‘vor dem Gesetz’ betekende de dood niet alleen vernietiging, maar ook
bevrijding van de tegenstellingen die hem verscheurden.

10
11

O.c., p. 182, n. 4.
The Way of Zen, New York, 1957, p. 137.
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De Verenigde Staten en Vietnam
L.L.S. Bartalits
Vier jaar en een betrekkelijk mislukt pantseroffensief van generaal Giap waren nodig
voordat een compromis met hulp van Peking en Moskou tussen de Amerikanen en
de Noordvietnamezen werd bereikt. Met de ondertekening van het akkoord op 27
januari 1973 in Parijs eindigde de tweede Vietnamese oorlog. Deze oorlog was de
eerste in de Amerikaanse geschiedenis welke zonder militaire overwinning eindigde.
Na de ondertekening van het bestand ontstonden twee Zuid-Vietnams: een
samenhangend complex van provinciën en steden onder president Thieu, dat ongeveer
15 miljoen inwoners telt, en het in vele stukken uiteenvallende gebied waar de
Voorlopige Revolutionaire Regering een bewind uitoefent over ongeveer 1,5 miljoen
inwoners. Het dak boven de beide Zuid-Vietnams zal gevormd worden door een
bestuur dat uit drie componenten bestaat: Vietcongvertegenwoordigers, neutralisten
en aanhangers van president Thieu, die alle drie een veto-recht bezitten.

Voorgeschiedenis van het Amerikaanse engagement
Om de ware aard van het conflict tussen Washington en Hanoi te begrijpen en de
ernst van de Amerikaanse bemoeienis met Vietnam tot afgelopen januari te peilen,
moet men teruggaan tot de tijd toen Vietnam nog een Franse kolonie was en de eerste
Amerikaanse adviseur van welke aard dan ook, zijn voet nog op Vietnamese bodem
moest zetten. Een van de Koude Oorlog-mythen verhaalt dat de Amerikaanse
bemoeienis een antwoord was op het feit dat de communistische mogendheden zich
in de strijd van de Vietminh mengden. Want nadat de Democratische Republiek
Vietnam, geleid door Ho Tsji Minh, in januari 1950 erkenning had weten te verkrijgen
van de zijde van de Volksrepubliek China, de Sovjet-Unie en de Oosteuropese landen,
zagen de Verenigde Staten zich in februari 1950 wel genoodzaakt om de door de
Fransen gesteunde staten Vietnam, Laos en Cambodja bij te staan. De werkelijke
gang van zaken is anders geweest.

Streven. Jaargang 26

682
Het was reeds medio 1949 duidelijk, dat de Verenigde Staten hun politiek van
niet-inmenging in de aangelegenheden van Indo-China aan een herwaardering
onderwierpen. Het was het vooruitzicht van een communistische overwinning in
China - hoewel de consequenties daarvan nog onduidelijk waren - dat Washington
ertoe bracht van opinie te veranderen. Het besluit, in 1949 door Washington genomen
om een verdere uitbreiding van het communisme in Azië niet langer te dulden, leidde
logischerwijze tot Amerikaanse steun aan de Fransen. De erkenning van de pas
‘onafhankelijk’ geworden staten van Indo-China en de verlening van militaire hulp
waren evenwel gebonden aan de ratificatie, door de Franse Nationale Vergadering,
van de zgn. Elysée-overeenkomst tussen Frankrijk en Vietnam, een ratificatie die
eerst plaats vond op 21 januari 1950.

Overboord gooien van anti-koloniale scrupules
Nog enigszins geremd door anti-koloniale scrupules probeerden de Verenigde Staten
eerst rechtstreeks in contact te treden met de zgn. geassocieerde staten binnen de
Franse Unie en Parijs te dwingen deze volledige onafhankelijkheid te verlenen, maar
deze scrupules werden weldra overboord gegooid. Sommigen zijn thans van mening
dat het uitbreken van de Koreaanse oorlog voor de Verenigde Staten de reden vormde
om in Vietnam tussenbeide te komen. De Koreaanse oorlog was echter niet de oorzaak
van de Amerikaanse interventie. Uit een verklaring van president Truman bleek
duidelijk dat deze oorlog de noodzaak van steun aan de Fransen tegen de Vietminh
nog eens onderstreepte.
Het is niet na te gaan of Ho Tsji Minh onder andere omstandigheden zou hebben
afgezien van een openlijk bondgenootschap met de communisten. Maar wellicht zou
hij voortgegaan zijn met het vermijden van een dergelijk bondgenootschap, als er
redelijke kans had bestaan op een modus vivendi met de Fransen. Nog in juli 1949
sprak Ho Tsji Minh zijn hoop uit over de mogelijkheid van onderhandelingen die tot
onafhankelijkheid zouden leiden en in die tijd was hij nog bereid om onafhankelijkheid
binnen de Franse Unie te accepteren. De hoop op een verbetering in de Franse houding
werd evenwel de bodem ingeslagen, toen Parijs de marionettenregering van Bao Dai
in Saigon installeerde. Toen het eenmaal duidelijk werd dat de Elysée-Overeenkomst
zou worden geratificeerd, had de Vietminh geen andere kans om de onafhankelijkheid
te winnen dan door de kracht der wapenen. Toen bovendien duidelijk werd, dat de
Verenigde Staten en hun bondgenoten Frankrijk zouden steunen, werd Ho Tsji Minh's
bondgenootschap met de communisten niet alleen psychologisch wenselijk, maar
ook hoogst noodzakelijk.
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Amerikaanse illusie
Aanvankelijk had de Amerikaanse steun niet veel om het lijf, maar de verklaring van
minister Acheson in mei 1950 luidde een politiek in van onbeperkte bemoeienis met
het Vietnamese vraagstuk. De Amerikanen koesterden de illusie een echt Vietnamees
nationalisme wakker te kunnen roepen, waarin de communisten geen rol zouden
spelen. De Vietminh van Ho Tsji Minh kwam daarvoor niet in aanmerking omdat
deze organisatie in Washington als een instrument van het Sovjet imperialisme werd
beschouwd en dit veroordeelde de onderneming reeds tot mislukking. Voorts waren
de Amerikanen van oordeel dat de vreedzame, democratische ontwikkeling van
Indo-China eerst kon plaatsvinden na het herstel van orde, gezag en stabiliteit.
Bijgevolg werd zelfs ieder twijfelachtig niet-communistisch nationalisme
ondergeschikt gemaakt, eerst aan de Franse strijd tegen de Vietminh en later aan de
Amerikaanse strijd tegen het Nationale Bevrijdingsfront.
Slechts weinigen hebben in Washington begrepen dat de oorlog, die zich sinds
1946 tot 1973 voortsleepte, niet alleen een nationalistische revolte was tegen de
Fransen, maar tevens een manifestatie van het ontwakend zelfbewustzijn van de
Aziaten, die zich trachten te bevrijden van de ketenen van de Westerse overheersing.
Daarom was zowel de eerste (1946-1954) als de tweede (1961-1973) Vietnamoorlog
een proces van dekolonisatie zoals dat in zoveel andere delen van de wereld ook
plaats vond, behalve dan dat in het geval van Vietnam dit proces van 1954 af gestuit
werd aan de 17e breedtegraad.

Geneefse conferentie
Op 7 mei 1954 moesten generaal Christian de Castries en zijn 10.000 nog
overgebleven Franse soldaten zich in Dien Bien Phoe overgeven aan het
Vietminh-leger onder leiding van generaal Giap. Na bijna 100 jaar was Frankrijks
rol in Indo-China uitgespeeld. Op 8 mei begon in Geneve de conferentie over
Indo-China, met als deelnemende partijen: de Verenigde Staten, Groot-Brittannië,
de Sovjet-Unie, Frankrijk, de Volksrepubliek China, Laos, Cambodja, de Vietminh
van Ho Tsji Minh en het niet-communistische Vietnam, aanvankelijk onder leiding
van Bao Dai, later onder sterke man Ngo Dinh Diem. Deze conferentie eindigde met
het navolgende akkoord.
a) Vietnam wordt voorlopig in een noordelijk en zuidelijk deel gesplitst, met de
zeventiende breedtegraad als grens; b) In 1956 zullen vrije verkiezingen worden
gehouden, waarna de deling ongedaan zal worden gemaakt;
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c) Een verbod op infiltratie van nieuwe troepen en vestiging van militaire bases in
Vietnam; d) Laos en Cambodja worden onafhankelijke en neutrale staten die zich
verplichten geen vreemde militaire bases op hun grondgebied toe te laten, tenzij ze
zich bedreigd voelen; e) Een internationale controle commissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van Canada, India en Polen, zal toezien op naleving van het
akkoord.
De vertegenwoordigers van Amerika en Zuid-Vietnam ondertekenden het akkoord
echter niet. De periode 1955-1961 werd bepalend voor de latere ontwikkeling van
de Vietnamese tragedie. Op aandringen van de Verenigde Staten weigerde de intussen
tot president gekozen Ngo Dinh Diem in 1956 verkiezingen te houden. Het bewind
van Diem kenmerkte zich door corruptie, godsdienst-twisten en nepotisme1. Dit
regime was dus een vruchtbare voedingsbodem voor het verzet dat door de
ondergrondse communisten werd georganiseerd. In 1960 werden het Zuidvietnamese
Bevrijdingsfront en de Vietcong gevormd.

Begin van tweede Vietnamese oorlog
Na Kennedy's machtsaanvaarding in januari 1961 waren de grijze jaren van de
passieve Eisenhower voorbij. De in Washington heersende mythe van de
communistische samenzwering tegen de ‘Vrije Wereld’ maakte een
accentverschuiving van nucleaire naar conventionele bewapening noodzakelijk, die
speciaal gericht zou zijn op anti-guerilla oorlogvoering. Bovendien paste een dergelijk
strijdmiddel ook beter in Kennedy's opvatting van de actieve rol die de Verenigde
Staten in het wereldgebeuren moesten vervullen: een flexibel instrument, geschikt
voor een beperkte interventie in een lokale oorlog.
In 1961 breidden zich de subversieve activiteiten in Zuidoost-Azië uit en de
toestand verslechterde in Laos met de dag. Kennedy moest aanvankelijk zijn aandacht
vooral op Laos concentreren. Nadat tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten
in 1962 een akkoord was bereikt over neutralisering van Laos, vestigde de president
opnieuw zijn aandacht op Vietnam.
Een van de vele oorzaken van de Vietnamese tragedie lag stellig in Kennedy's
ontmoeting met N.S. Chroesjtsjov in 1961 te Wenen. De strijdlust van de impulsieve
Sovjet staatsman overtuigde de president ervan, dat hij zijn bekwaamheid moest
bewijzen om de ‘vrije wereld’ te leiden. Kennedy stuurde Generaal Maxwell Taylor
en WaltRostow naar Vietnam om te onderzoeken wat er moest gebeuren ter
verzekering van Ngo Dinh Diem's overwinning over de Vietcong. In hun rapport
stelden zij voor, Amerikaan-

1

Diem was katholiek in een hoofdzakelijk boeddhistisch land.
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se strijdkrachten te zenden naar Zuid-Vietnam teneinde de infiltratie uit
Noord-Vietnam stop te zetten. Wanneer de Noordvietnamese infiltratie ook in de
toekomst zou worden gecontinueerd, zo vervolgden zij, dan moesten de Verenigde
Staten eventueel represaille-maatregelen tegen Noord-Vietnam in overweging nemen.
Kennedy verwierp zowel de represailles als het zenden van Amerikaanse strijdkrachten
naar Zuid-Vietnam. Daar stond tegenover dat de president bereid was het aantal
Amerikaanse militaire adviseurs in Zuid-Vietnam drastisch te verhogen. De fatale
beslissing tot zending van Amerikaanse troepen naar Vietnam werd genomen. Zijn
ongelukkige beslissing nam Kennedy omdat hij veronderstelde dat, indien de
vastberadenheid om hulp te bieden aan Vietnam zou verminderen, de Kremlinleiders
erdoor zouden worden aangemoedigd om druk uit te oefenen op verschillende andere
plaatsen in de wereld. In de tweede plaats was de president van oordeel dat de
Volksrepubliek China in Zuidoost-Azië wilde overheersen, daarom kon een
Amerikaanse terugtrekking uit Vietnam leiden tot katastrofale gevolgen in dat gebied.

Heilige oorlog tegen het communisme
De door Kennedy voor zijn regering uitgezochte ‘besten en knapsten’ van Amerika
geloofden erin dat de Chinese en Russische communisten een samenzwering tegen
de ‘vrije wereld’ voorbereidden. Een totalitair regime trachtte greep te krijgen op de
hele wereld en de Verenigde Staten moesten dit bestrijden. Dat was immers de les
die München (1938) de Amerikanen geleerd had. Op deze opvatting werd de
Aziatische politiek van de regering Kennedy gebaseerd2, hetgeen betekende dat de
loop van de geschiedenis een andere wending nam.
In de Cubaanse rakettencrisis bewees Kennedy zijn leiderschap en vastberadenheid.
De ondertekening van het partiële kernstopverdrag met de Sovjet-Unie deed de
euforie nog toenemen. Men zag te Washington hierin het begin van een
ontspanningspolitiek. De nucleaire theoretici, die generaal Giaps publikaties over de
nationale bevrijdingsoorlogen hadden gelezen, stelden echter dit voorbehoud: men
mocht de legendarische generaal niet toestaan zijn theorie in praktijk te brengen,
want dit zou het pas verworven nucleaire evenwicht verstoren. Er lag een zekere
pikanterie in het feit dat Kennedy, door gebruik te maken van de overspannen retoriek
van de koude oorlog, de Amerikaanse militaire interventie in Vietnam op 9 september

2

De president en zijn niet minder briljante medewerkers moesten zich echter terdege bewust
zijn van de absurditeit van de toenmalige Amerikaanse China-politiek. Ondertussen was
namelijk zonneklaar gebleken dat de ernstige meningsverschillen tussen de Russen en
Chinezen niet van voorbijgaande aard waren.
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1963 verhief tot een heilige oorlog tegen het communisme. Het Amerikaanse
vertrouwen in de overwinning werd nog versterkt door betrouwbare rapporten over
Chroesjtsjovs ongeïnteresseerdheid in het lot van Vietnam. Maar men maakte in
Washington twee ernstige misrekeningen: Chroesjtsjov kwam in oktober 1964 ten
val en zijn opvolgers besloten tot troepenleveranties aan Noord-Vietnam, en de
Amerikaanse adviseurs konden Zuid-Vietnam niet voor verder afglijden behoeden.
Zo kwam president Johnson in 1964 voor een moeilijke beslissing te staan.
De oorlog was in dat jaar in feite al verloren. Gezien zijn krachtige positie in eigen
land had Johnson zonder al te grote politieke schade zijn adivseurs uit Vietnam
kunnen terugtrekken. Maar Johnson wilde niets in overweging nemen wat hij als een
nederlaag beschouwde, en de theoretici en statistici onder leiding van McNamara en
Rostow overtuigden hem dat de nederlaag vermeden kon worden.

Tonkin-incident
Het toenemende verzet van de Boeddhisten leidde op 1 november 1963 in Saigon
tot een staatsgreep. Diem en zijn broer Ngo Dinh Nhu werden vermoord. In de daarop
volgende politieke machtsstrijd3 groeide de aanhang van de Vietcong zeer sterk.
Tegelijkertijd verslechterde de militaire situatie. Op 2 augustus 1964 vond het
Tonkin-incident plaats. Volgens een later onjuist gebleken mededeling van
Washington beschoten Noordvietnamese motortorpedoboten in de Golf van Tonkin
twee Amerikaanse oorlogsschepen, de Maddox en de Turner Joy. Dit ‘incident’ werd
door de Amerikanen gebruikt ter rechtvaardiging van hun bombardementen in
Noord-Vietnam. Hoewel het een publiek geheim was dat Amerikaanse soldaten
meevochten in Zuid-Vietnam en evenzeer dat Noordvietnamese troepen de Vietcong
hielpen, zou het tot augustus 1964 duren voordat de Vietnamese oorlog ook een
Amerikaanse oorlog zou worden.
Terwijl de oorlog in Vietnam escaleerde, zorgde het hoofdkwartier van het
Amerikaanse leger in Saigon ervoor dat de statistieken blonken van zelfvertrouwen
en optimisme over de afloop van de Amerikaanse interventie. Generaal Harkins had
hiervoor in Saigon een staf van medewerkers die systematisch alle negatieve feiten
over de stand van zaken in Zuid-Vietnam uit de rapporten die naar Washington
werden gestuurd, schrapten. Hij kreeg zijn bevelen van de toenmalige voorzitter van
de gezamenlijke stafchefs, generaal Maxwell Taylor, die Harkins had opgedragen
zich uitsluitend positief uit te laten over de situatie in Vietnam4.

3
4

Dertien regeringen in negentien maanden.
Generaal Taylor, de ontwerper van ‘flexible response’ streefde naar een kleinere rol van de
luchtmacht met zijn kernwapens in de Amerikaanse militaire strategie.
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Vanaf het ‘Tonkin-incident’ was het geweld nauwelijks meer te keren. De Verenigde
Staten begonnen meer soldaten naar Vietnam te sturen: eind 1964 waren het er 23.000,
in juni 1965 74.000, in oktober 1965 148.000, eind 1966: 389.000, juni 1967: 463.000.
Daarnaast zetten de Amerikanen de Zevende Vloot in en vooral hun zware
B52-bommenwerpers, gestationeerd op het eiland Guam en in Thailand, die behalve
Vietcongstellingen in Zuid-Vietnam ook Noordvietnamese doelen onder bomtapijten
vernietigden.
Geholpen door de Volksrepubliek China en na 1964 ook door de andere
communistische landen bouwde Noord-Vietnam snel aan zijn verdediging, vooral
de luchtverdediging, waardoor de Amerikaanse verliezen aan vliegtuigen steeds
groter werden. Desalniettemin werden na een pauze van 37 dagen de
luchtbombardementen op 31 januari 1966 weer hervat.

Verklaring van Honolulu en de conferentie van Manilla
Op 7 en 8 februari daaraanvolgend had president Johnson een ontmoeting met de
Zuidvietnamese leiders Thieu en Nguyen Cao Ky in Honolulu. De twee hoofdpunten
van de besprekingen aldaar waren de verdere uitbouw van de Amerikaanse
strijdkrachten en de uitbreiding van de tot dan toe zuiver militaire strategie tot een
politiek-sociale. In de Amerikaans-Zuidvietnamese verklaring van Honolulu legden
beide partijen de nadruk op een aantal doelstellingen die zij nastreefden. Te weten:
strijd tegen de agressie, bevordering van sociale veranderingen, vestiging van een
vrije en onafhankelijke regering in Vietnam, strijd tegen de honger, onwetendheid
en ziekte; last but not least legden beide partijen de nadruk op hun streven tot herstel
van de vrede in Vietnam.
Uit het communiqué kwamen duidelijk twee alternatieven te voorschijn. In de
eerste plaats oefenden de Amerikanen van hun kant druk uit op de Zuidvietnamese
leiders om over te gaan tot interne hervormingen op grote schaal, die vroeg of laat
in staat zouden zijn de bevolking op het platteland te onttrekken aan de invloed van
het Nationale Bevrijdingsfront; in de tweede plaats drongen Thieu en Ky erop aan
dat prioriteit zou gegeven worden aan een offensieve oorlog tegen de
Noordvietnamezen en de Vietcong en wel met verscherpte middelen.
Een tweede conferentie over Vietnam werd op 24 en 25 oktober 1966 in Manilla
gehouden. Behalve president Johnson namen nog 6 regeringsleiders die samen het
communisme in Vietnam bestreden, hieraan deel. Het belangrijkste punt in het
communiqué was de bereidheid van de geallieerden hun troepen uit Zuid-Vietnam
terug te trekken, zes maanden nadat de Noordvietnamezen zouden begonnen zijn
met de evacuatie van hun strijdkrachten uit dat gebied en nadat een einde zou zijn
gemaakt aan de subversieve
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activiteiten in Zuid-Vietnam. Voorts bleek uit het communiqué ook nog dat de
regeringen van de zeven deelnemende landen vastbesloten waren ervoor te zorgen
dat het Zuidvietnamese volk niet door een communistische agressie zou worden
overwonnen.
Na de conferentie van Manilla werd de Amerikaanse troepenmacht in Zuid-Vietnam
verdubbeld en de bombardementen op Noord-Vietnam sterk opgevoerd, waarbij
Hanoi en de havenstad Haiphong steeds meer als doelwit werden uitgekozen.
Uitbreiding van de luchtoorlog eind 1966 tot aanvallen op Hanoi en Haiphong had
een golf van kritiek tot gevolg. De pogingen om de strijdende partijen aan de
onderhandelingstafel te brengen mislukten; een bompauze van meer dan een maand
leidde evenmin tot vrede.

Tet-offensief
Langzamerhand ontwikkelde zich in de Verenigde Staten een ‘credibility gap’.
Generaal Westmoreland zinspeelde erop tijdens een toespraak tot het Congres op 28
april 1967. De vastberadenheid van het Amerikaanse volk was, volgens de generaal,
een van de factoren die tot de overwinning in Vietnam zouden moeten bijdragen. De
Noordvietnamezen speculeerden op de vermoeidheid van het Amerikaanse volk en
elke kritiek geuit aan het adres van het Witte Huis interpreteerde men in Hanoi als
een afkeuring van de officiële politiek.
Het jaar 1968 bracht een keerpunt in de Vietnamese oorlog. De Vietcong maakte
van de feestvreugde naar aanleiding van het Boeddhistisch Nieuwjaar gebruik en
opende een gedurfd offensief. Men veroverde de stad Hué en zelfs de Amerikaanse
Ambassade in Saigon werd bestormd. Op 31 maart, kort na het Tet-offensief, kondigde
Johnson onverwacht de beëindiging van de bombardementen aan en bood hij Hanoi
aan besprekingen over een bestand te beginnen. In dezelfde rede tot het Amerikaanse
volk gaf president Johnson de nederlaag toe en maakte hij bekend dat hij geen
kandidaat zou zijn voor een nieuwe termijn als president. Johnson trok zich terug
omdat de nationale eenheid waarnaar hij streefde, in gevaar was. Bovendien erkende
Johnson ook dat hij persoonlijk het centrum van de controverse was geworden. Zijn
terugtreden was voorts de enige manier om de gemoederen van de Amerikanen met
betrekking tot de Vietnamese oorlog te kalmeren en om het debat over deze oorlog
op een meer rationeel plan te brengen. Het was tenslotte ook de enige manier om de
Noordvietnamezen ervan te overtuigen dat zijn aanbod tot onderhandelingen iets
meer voorstelde dan een truc van een politiek ambitieuze president.

Nixons Vietnam-politiek
In november 1967 kwamen de Amerikaanse en Noordvietnamese onder-
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handelaars voor het eerst te Parijs bijeen. De toenmalige Amerikaanse delegatieleider,
Harriman, betoogde later meer dan eens dat de mogelijkheden voor een vrede nimmer
gunstiger waren dan toen Nixon het presidentsambt aanvaardde, maar dat de
vredesbesprekingen gesaboteerd werden door president Thieu van Zuid-Vietnam.
Er was echter nog een andere oorzaak. Nixon was er vast van overtuigd dat de
nederlaag in Vietnam voorkomen kon worden, indien de langzame terugtrekking
van de Amerikaanse troepen voldoende tijd zou laten voor de opbouw van het
Zuidvietnamese leger. Het was een gok waaraan in 1969 slechts weinig kans van
slagen werd gegeven. Temeer omdat de Amerikanen in de periode 1965-1968 er niet
in geslaagd waren om het bestuurlijke apparaat van Saigon te consolideren en evenmin
om het Zuidvietnamese leger zelfvertrouwen te geven en de voorwaarden te scheppen
voor de eigen terugtrekking. Nixon handelde echter alsof die voorwaarden geschapen
waren.
Nixon hield op 14 mei 1969 zijn eerste Vietnam-redevoering. Wat het meeste
opviel was de nieuwe toon waarop de president sprak, de indruk van openhartigheid
en de weigering om aan een aantal mythen vast te houden, die elke vooruitgang in
de moeilijke dialoog met de Noordvietnamezen tot dan toe hadden verhinderd. Nixon
distantieerde zich van Johnsons rituele fraseologie; zelfs toen hij sprak van het prestige
van de Verenigde Staten, vermeed Nixon het spelen op patriottische gevoelens.
Johnson had steeds gesproken van de legitimiteit van de regering te Saigon. In mei
1969 moesten echter de Zuidvietnamese leiders tevergeefs op zulk een verklaring
wachten. In plaats daarvan kondigde Nixon een geleidelijke terugtrekking van de
Amerikaanse troepen en Vietnamisering van de oorlog aan.
Deze ontwikkeling was het centrale thema op de agenda van de besprekingen
tussen Nixon en Thieu in juni 1969 op het eiland Midway. Aanvankelijk liet Nixons
Vietnamiseringspolitiek de Noordvietnamezen de keus tussen twee mogelijkheden.
Het ene was bevordering van het vertrek der Amerikaanse troepen, waarbij de militaire
activiteit tot een minimum werd gereduceerd, teneinde, wanneer de Zuidvietnamezen
aan eigen lot waren overgelaten, de aanval te hervatten; het andere: iedere gelegenheid
aangrijpen om de Zuidvietnamese troepen hard aan te pakken, om de Amerikanen
te bewijzen dat het regime van Thieu snel zou bezwijken wanneer het eenmaal op
eigen benen zou moeten staan. In het laatste geval zouden de Verenigde Staten de
luchtoorlog tegen Noord-Vietnam hervatten.

Vredesonderhandelingen
Na Nixons machtsaanvaarding stuitten de vredesonderhandelingen in Parijs
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op een onoverkomelijke barrière. Noord-Vietnam en het Zuidvietnamese
Bevrijdingsfront weigerden de regering Thieu als verdragspartner te accepteren en
zij weigerden een tegenprestatie te leveren voor de terugtrekking van Amerikaanse
troepen. In tegenstelling tot de Noordvietnamese troepen in Cambodja en Laos
beschouwden zij de Amerikaanse troepen in Zuid-Vietnam als vreemdelingen. Van
zijn kant zag Nixon geen aanvaardbaar alternatief voor de regering in Saigon, omdat
iedere coalitie-regering ten prooi zou vallen aan de communisten. Een reden waarom
de president weigerde een vaste datum te noemen voor de algehele terugtrekking
van de Amerikaanse troepen uit Zuid-Vietnam. Bovendien waren die troepen volgens
zijn visie in Zuid-Vietnam aanwezig op verzoek van de wettige regering in Saigon.
Het probleem van Nixon, met de wens de Amerikaanse bemoeienis te beperken
zonder het regime in Saigon op te offeren, had twee aspecten: hij moest de oppositie
in de Verenigde Staten moreel ontwapenen en anderzijds de bewapening van de
Zuidvietnamezen versterken. De term ‘Vietnamisering’ betekende dat de
regering-Thieu moest voortleven zonder steun van het Amerikaanse leger en dus dat
het Zuidvietnamese leger zo sterk moest zijn dat het zelf Noord-Vietnam en de
Vietcong zou kunnen weerstaan. In die zin ging het om een politieke overwinning
in plaats van een militaire in Zuid-Vietnam. De Amerikaanse interventie had steeds
ten doel gehad Zuid-Vietnam niet-communistisch te houden en nooit om het regime
in Hanoi te vernietigen. Het was slechts in schijn paradoxaal dat de Amerikanen voor
de eerste maal een strategie gebruikten die hen de kans gaf op een politieke
overwinning, terwijl zij in theorie hadden afgezien van een militaire overwinning en
hun troepen zo snel mogelijk terug wilden trekken. Deze paradox loste zich snel op.
In een anti-guerilla-oorlog was het vernietigen van de reguliere eenheden van de
vijand nauwelijks van belang als de infrastructuur van de rebellie en de
communicatiemiddelen tussen de Vietcongleden en hun aanvoerbases in tact bleven.

Zuidvietnamese aanvallen op Cambodja en Laos
Na het succesvolle afslaan van het Tet-offensief in 1968 verbeterde de militaire
positie van de Amerikanen en de Zuidvietnamezen twee jaar lang. Grote delen van
het platteland brachten zij weer onder controle. Aan de Vietcong werden ernstige
slagen toegebracht en de Noordvietnamese troepen moesten zich, zonder regelrecht
verslagen te zijn, van het Zuidvietnamese grondgebied grotendeels terugtrekken.
Deze ontwikkeling maakte het mogelijk het Zuidvietnamese leger te reorganiseren,
een begin te maken met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en, na de val
van prins Siha-
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noek, in het voorjaar van 1970 aanvallen te ondernemen op de communistische
bastions in Cambodja. Van dat moment af ging de curve weer dalen. Om drie redenen
was de inval in Cambodja minder succesvol dan men had gehoopt. In de eerste plaats
bleken de Zuidvietnamezen niet in staat te verhinderen dat de communisten zich
opnieuw in de Cambodjaanse grensprovincies herstelden. In de tweede plaats reikte
het offensief niet tot de communistische bases ten noorden van de Papagaaienbeken Viskaak-districten, die op betrekkelijk korte afstand van Saigon gelegen zijn. En
ten derde was het verlies van de toegang tot de havenstad Sinahoekville geen
vernietigende slag voor de communisten.
Mede om hun strategische positie te verbeteren besloten de Zuidvietnamezen in
het voorjaar van 1971 tot een inval in Zuid-Laos. Dit offensief had een veel
uitgebreidere operatie moeten worden dan mogelijk bleek. Het doel was, de
bevoorrading van de communistische bases in Noordoost-Cambodja op vernietigende
wijze te onderbreken. De Noordvietnamezen wisten dit te voorkomen. Zij moesten
daarvoor wel een zware prijs in mankracht en materiaal betalen, maar ook het
Zuidvietnamese leger, dat tot de aftocht gedwongen werd, leed ernstige verliezen.

Paas-offensief van de Noordvietnamezen
Tussen de bezoeken van president Nixon aan Peking en aan de Sovjet-Unie in leverden
de Noordvietnamezen en de Vietcong op 30 maart 1972 een grootscheeps offensief.
Dit offensief was militair gezien veel minder desastreus dan het Tet-offensief in
1968. Desondanks bereikten de Noordvietnamezen heel wat. De meeste terreinwinst
die de Amerikanen en de Zuidvietnamezen tussen 1968 en 1972 hadden gemaakt,
ging door het paas-offensief weer verloren.
Met de blokkade van Haiphong koos Nixon voor de minst kwade van de militaire
opties die hij had. De andere optie was de landing van mariniers in Zuid-Vietnam
en het bombarderen van dijken en andere burgerdoelen in Noord-Vietnam. De
effectiviteit van de blokkade van Haiphong als maatregel werd echter over het
algemeen betwijfeld.

Nixons vredesaanbod
Nixons redevoering van begin mei 1972 bevatte naast de aankondiging van de
escalatie ook een opmerkelijk vredesaanbod. Een staakt-het-vuren onder internationaal
toezicht, behoud van de dan ingenomen legerposities, terugtrekking van alle
Amerikaanse troepen uit Indo-China, stopzetting van alle oorlogshandelingen en de
aanvaarding van een door Vietnamezen ontwor-

Streven. Jaargang 26

692
pen politieke regeling, waartegenover de Noordvietnamezen slechts de Amerikaanse
krijgsgevangenen vrij hoefden te laten. Bij deze gelegenheid zei Nixon niets over de
voorwaarden voor een politieke regeling van het Vietnamese conflict. Volgens de
president was de enige manier waarop dat kon: het betrekken van de Sovjet-Unie en
China in een onderhandelingsproces waarin Vietnam één van de kwesties was die
collectief door de grote mogendheden geregeld moesten worden.
Alleen een land dat zijn tegenstander wilde vernederen kon zulke voorwaarden
afslaan, hetgeen de Noordvietnamezen deden. Nixons antwoord was de hervatting
van de luchtoorlog tegen Noord-Vietnam.
Nog nooit was de Amerikaanse aanval op het Noordvietnamese
bevoorradingssysteem zo compleet geweest. Toen werden voor het eerst alle
bevoorradingsroutes bestookt. Operatie ‘Linebacker’5 was veel effectiever dan de
vergelijkbare operatie ‘Rolling Thunder’ tijdens het bewind van Johnson. De
introductie van electronisch geleide bommen had de precisie van de bombardementen
stellig vergroot en de kosten drastisch verlaagd. Bovendien speelden de veranderde
politieke verhoudingen een belangrijke rol.
Onder president Johnson verliep de escalatie langzaam, ten dele uit vrees voor een
confrontatie met Moskou en Peking. Deze vrees was tijdens de zomermaanden van
1972 sterk verminderd en dit vergrootte de handelingsvrijheid van de Amerikanen.
De voorheen gespaarde tien-mijls-zone rond Hanoi en Haiphong was nu vanaf het
begin in de bombardementen betrokken. En de Amerikaanse bommenwerpers kwamen
nu dichter bij de Chinese grens dan ooit tevoren.
Het meest direct getroffen was Hanoi door de vernietiging van olie-leidingen en
opslagplaatsen, aangezien Noord-Vietnam tijdens het paas-offensief een sterk
gemechaniseerd leger had ingezet op een nagenoeg conventionele wijze. Het uitblijven
van beslissende winsten na de eerste zeges in Quang Tri en het Centrale Hoogland
werd voornamelijk toegeschreven aan de Amerikaanse bombardementen. De
bombardementen op Noord-Vietnam en de mislukking van Hanoi's grote invasie op
30 maart in Zuid-Vietnam misten hun uitwerking niet. In ruil voor de Russische druk
op de Noordvietnamese leiders om in te gaan op de Amerikaanse voorstellen werd
een doorbraak bereikt, tijdens Kissinger's bezoek aan het Kremlin in september 1972,
in de stagnerende Amerikaans-Russische onderhandelingen over een handelsakkoord.
Direct daarna bleek Hanoi voor het eerst sinds het geheime overleg tussen Kissinger
en Le Duc Tho was begonnen, bereid een bestand in Zuid-Vietnam te aanvaarden
zonder dat het aftreden van president Thieu daarbij als eis werd gesteld.

5

Het bombarderen van spoorwegen, wegen en bruggen, rangeerterreinen, oliepijpleidingen
en opslagplaatsen.
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Totstandkoming van de bestandsovereenkomst
Op 8 oktober legde Le Duc Tho Kissinger een ontwerp-vredesakkoord voor in negen
punten dat een doorbraak in het overleg betekende. De Noordvietnamezen lieten de
eis vallen dat eerst de politieke toekomst van Zuid-Vietnam moest worden geregeld
voordat een bestand kon worden afgekondigd, en accepteerden dat Thieu als president
voorlopig aan bleef, de twee voornaamste punten van de Amerikaanse voorstellen.
Kissinger ging akkoord met het ontwerp omdat het het beste was dat op het gegeven
moment kon worden bereikt. De terugkeer van de Amerikaanse krijgsgevangenen
werd erdoor gewaarborgd en de regering in Saigon kreeg een zeer goede
overlevingskans. Het herstelprogramma dat in de Amerikaanse voorstellen was
opgenomen, vormde voor Hanoi een krachtige prikkel om zich, na de totstandkoming
van een bestand, te houden aan het staakt-het-vuren. Vervolgens kwamen president
Thieu en de Amerikaanse ambassadeur Ellsworth Bunker met het argument dat de
Noordvietnamezen het bestand zouden schenden zodra de Amerikaanse troepen zich
uit Vietnam terugtrokken. Toen Kissingers pogingen om de overeenkomst te
verscherpen6 uitsluitend leidden tot tegeneisen van Hanoi, liet Nixon de besprekingen
afbreken. Nixon stuurde op 14 december Noord-Vietnam een ultimatum waarin hij
waarschuwde dat de bombardementen boven de 20e breedtegraad zouden worden
hervat indien Hanoi niet binnen drie etmalen inging op de Amerikaanse eisen.
Tegelijkertijd stuurde Nixon een brief aan Thieu dat Zuid-Vietnam geen economische
en militaire hulp meer hoefde te verwachten als een door Amerika goedgekeurd
ontwerpakkoord niet werd geaccepteerd. Vanaf 18 december werden twaalf dagen
lang moordende bombardementen op Noord-Vietnam uitgevoerd, waarbij voor het
eerst op grote schaal B-52 bommenwerpers werden ingeschakeld, om van de
Noordvietnamezen het bestand af te dwingen7. Door een combinatie van diplomatieke
druk op Moskou en Peking (zoals de verklaring van William Clemens dat het gebruik
van kernwapens om de vrede in Vietnam naderbij te brengen niet uitgesloten was),
en deze gevaarlijke militaire risico's in Vietnam slaagde Nixon erin de
Noordvietnamezen tot erkenning van de gedemilitariseerde zone als een voorlopige
politieke scheidslijn te brengen. Daarna werden in de laatste dagen van 1972 de
Amerikaanse bombardementen stopgezet. Hetgeen betekende dat de weg voor de
hervatting van de geheime bespre-

6

7

Kissinger eiste ondermeer een concessie van Hanoi met betrekking tot de gedemilitariseerde
zone. De Noordvietnamezen moesten de zone als een voorlopige politieke scheidslijn
erkennen.
Een zeer positief punt voor Washington was dat deze bombardementen, net als voorjaar
1972, de betrekkingen tot Moskou en Peking geenszins bleken te belasten.
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kingen tussen Kissinger en Le Duc Tho in Parijs weer vrij kwam. Op 23 januari 1973
zetten de Amerikanen en Noordvietnamezen hun paraaf onder de definitieve
overeenkomst.
De wapenstilstand biedt Amerika wel de gelegenheid om Azië zonder veel
gezichtsverlies te verlaten. Maar de oorlog zal vermoedelijk als burgeroorlog opnieuw
uitbreken en wel op een tijdstip dat door Hanoi bepaald wordt. Wanneer de
Noordvietnamezen zich hersteld hebben, beschikken zij over een ‘basis’ in het
territorium van hun tegenstander, die volgens generaal Giap de springplank voor de
laatste overwinning is.
Daar staat echter tegenover dat, nu ook Leonid Brezjnev de bestandsovereenkomst
een keerpunt noemde naar de vrede en de partijen, dus ook Noord-Vietnam, opriep
om zich strikt aan de bestandsregels te houden, men in Washington meent dat de
Verenigde Staten de hulp van de Kremlinleiders krijgen, in de vorm van uitoefenen
van druk op Hanoi, bij de naleving van de overeenkomst. Als een van de belangrijkste
pluspunten van het Parijse akkoord mag worden beschouwd Pekings weigering om
de Noordvietnamezen bij verdere oorlogsvoering te steunen uit vrees dat een verenigd
Communistisch Indo-China zou ontstaan onder Russische invloed.
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Politiek Overzicht de maand februari
● Internationale samenwerking
Verenigde Naties
Japan heeft gunstig gereageerd op een verzoek van de Secretaris Generaal der
Verenigde Naties om belangrijk bij te dragen in het financiëel tekort van deze
organisatie, doch stelt daar wel het verlangen tegenover om lid te worden van de
Veiligheidsraad.

Europese Gemeenschap
In een discussie over Euratom is besloten deze organisatie te laten voortbestaan doch
een andere, meer op algemeen wetenschappelijk onderzoek - met name op het terrein
van de computers - gerichte taak te verlenen.

Conferenties
De Conferentie over de evenredige vermindering van troepen in Midden-Europa is
vastgelopen op een schijnbare procedure-zaak: op de vraag of Hongarije als
volberechtigd lid tot de conferentie wordt toegelaten dan wel slechts als bijwagen
van Rusland. Rusland wil Hongarije zoveel mogelijk buiten de discussie houden
omdat dáár verreweg de meeste Russische troepen zijn gelegerd. De Westerse
mogendheden zien in Hongarije juist de sleutel liggen voor het probleem der
evenredige vermindering. - Van de weeromstuit is ook de conferentie in Helsinki op
een dood spoor gekomen.

Bi-laterale betrekkingen
De beide Duitslanden. De CDU in West-Duitsland overweegt om het door Willy
Brandt gesloten verdrag met Oost-Duitsland door het hoogste Gerechtshof te laten
toetsen aan de Grondwet, die immers voorschrijft dat de Westduitse regering moet
blijven streven naar éénwording van geheel Duitsland. Bartzel voelt weinig voor een
dergelijke stap omdat hij de rechter niet wil inschakelen voor een politieke beslissing.
Amerika - China. Een bezoek van Kissinger aan Peking schijnt de weg naar een
normalisering der betrekkingen van China met de Verenigde Staten nu geheel te
hebben opengelegd.
Amerika - Cuba. Amerika en Cuba hebben overeenstemming bereikt ten aanzien
van de strijd tegen de piraterij in de lucht. Verwacht wordt, dat Kissinger nu
binnenkort naar Cuba zal gaan om te zien of de algemene betrekkingen tussen beide
landen kunnen worden verbeterd.
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Internationale conflicten
Vietnam
Het akkoord van januari heeft nog lang niet alle problemen rond het herstel van de
vrede in Vietnam opgelost.
In de eerste plaats wordt er in Zuid-Vietnam nog steeds gevochten tussen verspreide
eenheden van de Vietcong enerzijds en eenheden van het Zuidvietnamese leger
anderzijds. Er ging in februari vrijwel geen dag voorbij zonder dat
‘bestandsschendingen’ van deze aard werden gemeld, die telkens weer tiental-
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len slachtoffers eisten. Van Noordvietnamese inmenging in deze bestandsschendingen
is echter niets gebleken evenmin als van enig groter offensief. In de tweede plaats
verweet Noord-Vietnam de Amerikanen, dat zij de bepalingen van het akkoord niet
loyaal naleven. Dit zou met name gelden voor de ontmanteling der Amerikaanse
bases in Zuid-Vietnam en voor de regeling der vrijlating van Noordvietnamese
krijgsgevangenen in het Zuiden. Wat het eerste punt betreft antwoordden de
Amerikanen, dat zij hun bases niet hoeven te ontmantelen omdat zij die vóór de
sluiting van het akkoord reeds aan Zuid-Vietnam hadden overgedragen. De
uitwisseling van de krijgsgevangenen echter leverde aanzienlijke moeilijkheden op.
Moeilijkheden zo groot, dat Noord-Vietnam tegen het einde van de maand de vrijlating
van de Amerikaanse krijgsgevangenen stopzette.
Intussen kwam op 26 februari de internationale conferentie bijeen, die een nadere
regeling van de vrede tot stand moet brengen. Teneinde deze regeling te
‘ont-amerikaniseren’ nemen behalve de vier partijen die rechtstreeks bij de oorlog
in Vietnam betrokken waren, ook Rusland, China en Engeland aan de conferentie
deel alsmede de vier landen die de commissie van toezicht op de naleving van het
bestand vormen: Indonesië, Canada, Polen en Hongarije. Ook de secretaris-generaal
van de Verenigde Naties neemt aan de besprekingen deel. Deze conferentie schijnt
beter resultaat te beloven dan die van 1962, ten eerste omdat de verhoudingen tussen
de grote mogendheden onderling zich dusdanig hebben gewijzigd dat geen hunner
eigenlijk meer een mislukking wenst en ten tweede omdat reeds in de aanvang kon
worden vastgesteld, dat ontmoetingen tussen de drie partijen in Vietnam zelf buiten
de conferentievergaderingen ditmaal mogelijk bleken. President Thieu scheen geneigd
tot een verzoenende houding en zelfs het uitschrijven van algemene verkiezingen te
overwegen.

Laos
In het wapenstilstandsakkoord voor Vietnam werd mede bepaald, dat het aan de
volken van Laos en Cambodja zelf zou worden overgelaten om de vrede ook in hun
eigen land te herstellen zonder inmenging van buitenaf. Reeds vanaf oktober 1972
werden onderhandelingen gevoerd tussen de Pathet-Lao enerzijds (de bondgenoot
van Noord-Vietnam) en de koninklijke regering van Prins Souvanna Phoema
anderzijds, die door de Pathet-Lao werd beschouwd als bondgenoot van de Siamese
kapitalisten en de Amerikaanse imperialisten. Tegelijk met de onderhandelingen
over Vietnam zelf stagneerden ook deze onderhandelingen. In februari echter zijn
zij weer op gang gekomen en leidden zij tot een wapenstilstandsakkoord, dat op 22
februari zou ingaan. In dit akkoord werd bepaald, dat de beide strijdende partijen
samen een voorlopige regering zullen vormen, die algemene verkiezingen zal
voorbereiden. De koning blijft aan het hoofd van de Staat staan, doch zal worden
bijgestaan door een regering waarin beide partijen in gelijke mate zijn
vertegenwoordigd. De Koning wijst echter de minister-president aan. Het program
van de regering zal moeten worden gericht op vrede, onafhankelijkheid, neutraliteit
en democratie. Evenals in Vietnam zal de uitvoering van het akkoord worden gesteld
onder internationaal toezicht.
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Nauwelijks was dit akkoord, dat Laos voor het eerst sinds 1945 vrede moest
brengen, gesloten of de eerste bestandsschendingen werden reeds gemeld - ook
bestandsschendingen door Amerikaanse vliegtuigen.
In Cambodja is nog geen akkoord gesloten.

Het Midden-Oosten
In het Midden-Oosten hebben zich gedurende de maand februari weer enkele
incidenten voorgedaan, die de spanning in dit gebied aanmerkelijk hebben opgevoerd.
Het eerste was een snelle doch zeer harde aanval der Israëlische strijdkrachten van
zee uit op Palestijnse opleidingskampen in het noorden van Libanon. De kampen,
waar volgens Israël de terroristen werden opgeleid die over de hele wereld Israël
bestoken, werden vernield en enkele tientallen Palestijnen werden gedood. Het tweede
was het neerschieten van een Lybisch passagiersvliegtuig, dat op weg naar Egypte
uit de koers was geraakt en terecht kwam boven Israëlische militaire installaties in
de Sinai. Dit incident kostte een honderdtal mensenlevens, waaronder die van de
Franse bemanning. De passagiers waren allen Arabieren uit Egypte of Lybië. Een
golf van verontwaardiging sloeg over de hele wereld. Israël hield echter vol, dat
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het tot dit neerschieten gerechtigd was omdat de gezagvoerder van het vliegtuig niet
reageerde op de waarschuwingen, hem doorgeseind door de Israëlische Phantoms,
die het tot landen wilden dwingen. Wel bood Israël aan smartegeld te betalen aan de
nabestaanden der omgekomenen.
Uiteraard laaiden na deze incidenten de kreten om oorlog in de Arabische wereld
weer op. Marokko ging ertoe over troepen ter beschikking te stellen aan Syrië om
eventueel een beslissende slag bij de hoogten van Golan te kunnen openen. De grote
mogendheden echter schenen het hoofd koel te willen houden en zich door deze
incidenten niet te willen laten afbrengen van hun kennelijk voornemen om zich, nu
de kwestie Vietnam min of meer aan kant is, meer te gaan wijden aan het herstel van
de vrede in het Midden-Oosten. Frankrijk, tóch al niet erg gesteld op Israël, reageerde
uiteraard zeer verontwaardigd over het neerschieten van Franse piloten en uit
Washington kwamen berichten dat President Nixon overweegt naar aanleiding van
het vliegtuigincident voorlopig geen Phantoms meer aan Israël te leveren. Maar
intussen gingen de besprekingen over mogelijke oplossingen van de gespannen
situatie in het Midden-Oosten verder. Koning Hoessein sprak met Nixon. Helemaal
duidelijk is de inhoud van dit gesprek niet naar buiten gekomen, maar de Koning
wekte wel de indruk, dat hij niet ongenegen was om los van zijn Arabische
bondgenoten onderhandelingen over een vredesovereenkomst met Israël te openen.
Egypte stuurde zijn ‘Kissinger’ in de persoon van Hafez Ismael zowel naar Moskou
als naar Washington. Tegen het einde van de maand bracht de Israëlische Premier,
Golda Meïr, een officieel bezoek aan de Amerikaanse President.

India, Pakistan, Bangladesh
Nog steeds zijn de moeilijkheden tussen India, Pakistan en Bangladesh niet opgelost.
India houdt naar verluidt 90.000 Pakistaanse krijgsgevangenen vast; Pakistan houdt
Bengali gevangen en Bangladesh zwaait nog steeds met het dreigement een aantal
Pakistaanse krijgsgevangenen als oorlogsmisdadigers te zullen berechten. Pakistan
wil dit nog steeds slepende conflict, dat in Londen leidde tot een overval van Pakistani
op het India House, waarbij twee van de drie overvallers door de politie werden
neergeschoten, voorleggen aan de Verenigde Naties. Secretaris Generaal Waldheim
heeft echter tijdens een bezoek aan de drie hoofdsteden, New Delhi, Islamabad en
Dacca, de mogelijkheden onderzocht voor een onderlinge regeling. De grote
mogendheden oefenen daarbij bijzondere druk uit op India. Rusland vooral is er erg
op gebrand dat India aan Pakistan tegemoetkomt omdat daardoor zou kunnen worden
voorkomen dat Pakistan zich nog sterker dan reeds het geval is bij China aansluit.
De grote moeilijkheid is echter de erkenning van Bangladesh als zelfstandige staat.
Bangladesh voelt er niets voor Pakistani vrij te laten zolang Pakistan die erkenning
niet geeft Ook voor India is die erkenning van het grootste belang.

● Nationale politiek
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Nederland
- De kabinetsformatie. Werden de maanden december en januari geheel in beslag
genomen door het werk van informateur Ruppert, formateur Burger nam de hele
maand februari voor zijn rekening. Een even stug, volhardend werker als Ruppert met dit verschil echter, dat Ruppert met uiterste nauwkeurigheid en gewetensvolle
objectiviteit alle mogelijkheden van de politieke legpuzzel onderzocht alvorens
verslag uit te brengen aan de Koningin, terwijl bij Burger van ‘objectiviteit’ geen
sprake meer is. Hij heeft zich in het hoofd gezet zijn politieke vriend Den Uyl koste
wat kost aan de macht te helpen en hij behoort tot het type mensen die, als zij eenmaal
iets in hun hoofd hebben gezet, er niet tegen opzien op de grofste manier hun
ellebogen te gebruiken om hun doel te bereiken. Met deze variant, dat
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Burger maar één elleboog gebruikte: de rechter. Hij heeft de drie confessionele
partijen voor de vraag gesteld of zij bereid zijn een kabinet Den Uyl een kans te
geven; de drie confessionele partijen hebben hem bij herhaling verzekerd, dat zij
zelfs bereid zijn aan de totstandkoming van zo'n kabinet mee te werken mits op basis
van gelijkwaardigheid met de drie progressieve partijen. De drie progressieve partijen
echter, die zich de handen hebben laten binden door hun opgewonden achterban,
hielden zich stug in hun isolement opgesloten. Een kabinet Den Uyl zou hún signatuur
moeten dragen en hún program moeten aanvaarden zonder daar tittel of jota aan te
veranderen. Het program dat zij vóór de verkiezingen hadden opgesteld en waarvan
zij Burger een versie overhandigden, die enigszins was aangepast aan de gewijzigde
economische vooruitzichten. Er mochten wel een paar - bij voorkeur
extra-parlementaire - figuren uit het confessionele kamp in dit kabinet zitting nemen
om het voor de confessionele partijen in de Kamer enigszins aanvaardbaar te maken,
maar dat was voor hen de uiterste grens. Burger nam deze politieke halsstarrigheid
voor zoete koek; met geen stom woord heeft hij daar zelfs maar enige bedenking
tegen aangevoerd. Hij wist steeds weer zo te manoevreren dat de schuld voor een
eventuele mislukking van zijn poging geheel op de drie confessionele partijen kwam
te rusten. Hij werkte alleen met zijn rechterelleboog op een manier die zijn toch al
niet zo beste reputatie van een ongelikte beer alleen maar kon bevestigen. Hij weigerde
hardnekkig in te gaan op hun eis van gelijkwaardigheid, maar wilde wel hun
programma zien. Toen hem dit vertrouwelijk werd toegezonden, dwong hij hen min
of meer tot het verlenen van toestemming het bekend te maken en te gebruiken ter
vergelijking met het programma van de drie progressieven. In die vergelijking
moffelde hij zoveel mogelijk de verschillen weg op de meest essentiële punten door
de beslissing aan de Kamer over te laten, zulks in de zekerheid dat de confessionelen
dáár bakzeil zouden moeten halen - en stelde toen doodleuk: er zijn zó weinig
verschillen tussen jullie program en dat van de progressieven, dat jullie geen enkele
reden hebben - behalve politieke redenen - om een kabinet Den Uyl de eerste de
beste dag al naar huis te sturen. Het kwam klaarblijkelijk geen ogenblik bij hem op
om de progressieve drie het verwijt te maken dat zij eveneens om politieke redenen
een gelijkwaardige deelname van de confessionelen aan een progressief kabinet
weigerden. Toen de confessionele drie hem ronduit te verstaan gaven, dat zij een
minderheidskabinet Den Uyl niet zouden gedogen en hij dus beter maar zijn opdracht
kon teruggeven, probeerde hij de laatste dagen van de maand toch nog zijn oogappel
te redden door enkele individuele figuren uit het confessionele kamp te interesseren
voor een extra-parlementair ‘progressief kabinet met een wit randje’.
- Sociale onrust. Het akkoord over lonen en prijzen dat eind verleden jaar door
werkgevers en werknemers werd aanvaard, was bedoeld ter beteugeling van de
inflatie; het heeft echter niet kunnen voorkomen, dat bij het openen van
onderhandelingen over nieuwe collectieve arbeids-overeenkomsten ernstige conflicten
ontstonden, die tot een grote staking bij de Hoogovens en tot een golf van zogenaamde
‘prikacties’ in tal van kleinere bedrijven leidden. De vakbonden stelden eisen, die
weliswaar in hun totaal niet uitgingen boven hetgeen in het sociaal akkoord was
overeengekomen, doch duidelijk een algemene loonpolitieke koers insloegen. De
vakbonden eisten ‘centen’ inplaats van ‘procenten’; verhogingen dus met gelijke
bedragen voor alle werknemers, de laagst- zowel als de hoogst-betaalden. De totale
verhoging van de loonsom per bedrijf kwam daardoor niet uit boven het bedrag,
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toegelaten in het sociaal akkoord; de koek werd echter anders dan procentueel
gelijkmatig over de verschillende groepen werknemers verdeeld. In theorie zou dit
de werkgevers onverschillig moeten laten, omdat zij in totaal niet meer hoefden te
betalen dan was overeengekomen, maar in feite liet het hen niet onverschillig. Zij
weigerden op de eisen van de vakbonden in te gaan niet zozeer om zichzelf op te
werpen als behartigers van de belangen der hogere personeelsleden - de vakbonden
claimden, dat zij voldoende leden van het hogere personeel onder hun gelederen
telden om zich als rechtmatige behartigers der belangen ook van dit personeel te
mogen aandienen - doch meer omdat zij in beginsel de gedachte verwierpen om via
onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomsten ingrijpende wijzigingen
te brengen in de sociale verhoudingen, hoezeer deze ook uit sociaal-politiek oog-
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punt wezenlijk zouden zijn. A fortiori ontzegden zij de vakbeweging het recht om
op deze sociaal-politieke gronden tot stakingen over te gaan en aldus het bedrijfsleven
schade toe te brengen. Hoogovens spande een kort geding aan om een uitspraak over
dit recht uit te lokken. Aan het einde van de maand was deze zaak nog sub judice,
omdat de rechter niet onverwijld een beslissing wilde nemen teneinde partijen nog
een kleine afkoelingsperiode te geven, waarin zij onderling tot overeenstemming
konden komen. - Intussen hebben een aantal kleine bonden van hoger personeel,
verenigd in een eveneens kleine Centrale, die qua ledental uiteraard ver achterblijft
bij de vakbonden der arbeiders, een zetel opgeëist in de Sociaal Economische Raad.
De vakbonden willen daar - leve de democratie! - niet aan meewerken. Volgende
maand zal de SER over deze uitbreiding beslissen.
- Onrust aan de universiteiten. Nadat minister van Veen (Onderwijs) de
Universiteitsbesturen duidelijk de wacht aanzegde omtrent het aanpakken van
studenten die blijven weigeren de duizend gulden collegegeld te betalen, is het
gedurende de hele maand februari aan alle universiteiten onrustig geweest. Overal
hebben groepen studenten administratielokalen, aula's, instituten bezet. In Leiden
leidde dit tot regelrechte vechtpartijen tussen bezetters enerzijds en een groep
corpsleden anderzijds, die, naar tradities uit het oude studentenleven, in eigen beheer
orde op zaken wilden stellen. De bezetters waardeerden dit niet en riepen de politie
te hulp, die zich echter, eveneens naar oude traditie, niet met onderlinge vechtpartijen
tussen studenten bemoeide. Elders riepen de Universitaire overheden de hulp van de
politie in om de bezette gebouwen en lokaliteiten te ontruimen. De universitaire
arbeid stagneerde door dit alles aanzienlijk.
- Geweld. In het politiekorps en in het leger zal een speciale groep scherpschutters
worden gevormd, die getraind worden in het optreden tegen gewelddadige overvallen.
- Ambtenarenprotest. Dat de overheid gettair beleid de bijdrage van de
ambtetenarenorganisaties om redenen van budgetair beleid de bijdrage van de
ambtenaren in hun pensioenpremie verhoogde, namen de ambtenaren niet zonder
scherp protest. Zij hielden een massale demonstratie in Den Haag - de grootste, die
Den Haag ooit had gezien - en dwongen aldus, gesteund door de Tweede Kamer, de
Minister van Binnenlandse Zaken de toezegging af dat over de gewraakte maatregel
alsnog overleg met de ambtenarenbonden zou plaatsvinden.
- Euthanasie. Voor de rechtbank in Leeuwarden diende een proces tegen een
vrouwelijke arts, die haar grotendeels verlamde en zwaar lijdende moeder van 78
jaar oud, op haar dringend verzoek door het toedienen van een overdosis morfine
aan een zachte dood had geholpen. De rechtbank veroordeelde haar tot een
symbolische straf - een week voorwaardelijk - omdat zij, hoezeer ook uit nobele
overwegingen handelend, eigenmachtig en zonder overleg met de behandelende
geneesheer, zonder dat haar daad dus voldoende medisch gerechtvaardigd was
gebleken, de dood had toegediend.

Suriname
In het begin van de maand braken in Suriname stakingen uit, die in hoofdzaak een
politiek doel hadden. De vakbonden, die er zich op beriepen, dat zij indertijd de
regering Pengel ten val brachten en de regering Sedney in het zadel hielpen, voelden
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zich door het beleid van deze regering teleurgesteld. Noch het economisch noch het
sociaal beleid van deze regering kon in hun ogen genade vinden. Als stakingen bleken
deze acties weinig efficiënt. Slechts een betrekkelijk klein aantal arbeiders, ambtenaren
en leerkrachten legde het werk neer. Weliswaar stokte het telegraaf- en telefoonverkeer
en werden een aantal scholen tijdelijk gesloten, maar voor het overige functioneerde
het economisch leven nagenoeg normaal. De vakbonden schreven dit gedeeltelijk
toe aan de angst voor repressailles die bij vele Surinaamse werknemers leeft, en
gedeeltelijk aan hun eigen zwakheid. Zij verkeren nog in een periode van opbouw
en beschikken nog niet over voldoende middelen om hun eisen kracht bij te zetten.
Tot een efficiënte staking kwam het dus niet maar wel bleef het onrustig in
Paramaribo. Demonstratieve optochten en relletjes bleven aan de orde van de dag.
Gedeeltelijk ontaardden zij in geweldpleging en brandstichting, voornamelijk ten
koste van Hindustaanse kooplieden. De vakbonden zaten daar wel enigermate verlegen
mee omdat zij de hele actie wensten te zien als een gezamenlijk optrekken van de
hele arbeidersklasse, niet
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doorkruist door rassentegenstellingen. Op ruime schaal werden politie-eenheden
tegen betogers, plunderaars en brandstichters ingezet. Daarbij zijn tegen het einde
van de maand enkele doden gevallen. De in Suriname aanwezige legeronderdelen
werden echter streng in hun kampementen geconsigneerd. Nederland heeft duidelijk
te kennen gegeven niet bereid te zijn om, zoals enkele jaren geleden op Curaçao
gebeurde, de Surinaamse regering met Nederlandse militairen tehulp te komen. De
Nederlandse militairen zijn in Suriname alleen aanwezig ter bescherming tegen
eventuele buitenlandse interventies; zij mogen onder geen enkele voorwaarde op
enigerlei wijze in binnenlandse aangelegenheden worden betrokken.
Aangezien onder deze omstandigheden de Surinaamse regering het niet raadzaam
achtte, dat leidende politieke figuren zich buitenslands zouden begeven en er midden
in deze crisis dus geen delegatie naar de Koninkrijksconferentie op Curaçao kon
worden gezonden, werd deze conferentie tot maart uitgesteld.

Engeland
De maatregelen van premier Heath ter beteugeling van de inflatie hebben Engelang
in een golf van stakingen gestort. Dat begon met 47.000 arbeiders in de gasbedrijven;
spoedig sloten zich daar 220.000 leden van het ziekenhuispersoneel, 52.000 arbeiders
in de Fordfabrieken, 29.000 treinconducteurs en 4.500 Londense onderwijzers bij
aan. Voor het eerst in Engeland dreigden ook 250.000 ambtenaren in staking te gaan.
De stakers verwijten de Regering, dat zij wel de loonstop hanteert, maar niet kon
voorkomen dat de prijzen, vooral van de levensmiddelen, nog steeds snel stijgen.
Tegen het einde van de maand was het wachten op het buitengewoon congres dat de
vakverenigingen begin maart bijeen hebben geroepen. Harold Wilson, de leider van
Labour, dringt aan op nieuwe verkiezingen. Heath zwijgt en wacht af.

Frankrijk
Op 4 en 11 maart gaan de Fransen naar de stembus. De maand februari stond dus in
het teken van de verkiezingscampagne. De partijen zijn verdeeld over drie blokken:
het regeringsblok achter Pomdidou, het linkse blok van socialisten en communisten
achter Mitterand en het middenblok achter Servan-Schreiber. Ofschoon
opiniepeilingen bij de eerste verkiezingen een meerderheid voor het linkse blok
voorspelden, viel tegen het eind van de maand nog moeilijk te zeggen in hoeverre
die meerderheid in het aantal kamerzetels tot uitdrukking zou komen en in hoeverre
zij zich bij de tweede stemming zou handhaven. In districten waar het linkerblok bij
de tweede stemming een socialist naar voren schuift, maakt het een redelijke kans
op overwinning; waar het echter met een communist voor de dag komt, zal deze
vermoedelijk niet meer dan 11% van de middengroepen trekken. Pompidou heeft te
verstaan gegeven, dat hij in het geval van een linkse overwinning gebruik zal maken
van zijn grondwettelijk recht om zich in het geval van belangrijke wetsvoorstellen
over het hoofd van het parlement heen bij referendum tot het volk te richten.
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Ierland
Begin februari kondigde premier Jack Lynch plotseling aan, dat hij nog voor het
einde van de maand, op 28 februari, verkiezingen zou uitschrijven. Zijn partij, de
Fianna Fail, is nu al veertig jaren nagenoeg onafgebroken aan het bewind. In 1965
haalde zij de helft van de zetels in het parlement; in 1969 kreeg zij er nog drie meer.
Intussen is echter ‘t aantal zetels door het weglopen van enkele opposanten tegen
Lynch geslonken tot 69. Lynch behield door de steun van de onafhankelijken nog
wel een meerderheid, maar hij wilde kennelijk toch een uitspraak van de kiezers
uitlokken om die meerderheid weer helemaal in eigen hand te krijgen. Hij hoopte
door zijn bliksemsnel besluit een op komst zijnde coalitie tussen zijn twee
tegenspelers, de liberalen en de socialisten, de pas te kunnen afsnijden. Dit is hem
echter niet gelukt. Enkele dagen na de aankondiging van de verkiezingen kreeg deze
coalitie haar beslag en vrijwel aanstonds daarna kwam deze nieuwe coalitie met een
door twee uitermate deskundige figuren, één liberaal en één socialist, opgesteld
verkiezingsprogram, dat vérgaande sociale maatregelen inhield. Voor het eerst in de
Ierse geschiedenis werd in een politiek program voorbijgegaan aan de oude ruzies
die Ierland verdeeld hiel-
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den. Lynch kon niet anders dan op de voet volgen met een soortgelijk program, dat
echter duidelijk een tweedehands karakter droeg en alle tekenen vertoonde van
inderhaast te zijn samengesteld. Lynch hamerde er bij zijn kiezers echter op, dat het
van belang was hem een meerderheid te schenken omdat Ierland in verband met de
gebeurtenissen in Noord-Ierland en in verband met zijn toetreding tot de EEG een
sterke regering nodig heeft.

Noord-Ierland
Nog steeds houdt het terrorisme aan, doch langzaam maar zeker schijnen zowel bij
de katholieken als bij de protestanten de gematigde elementen meer afstand te gaan
nemen van de radicalen. Lord Whitelaw heeft de publikatie van zijn witboek over
de status van Noord-Ierland in het Britse koninkrijk uitgesteld tot na 8 maart als de
Noord-Ieren bij referendum hebben uitgemaakt of zij in het koninkrijk willen blijven
dan wel een nauwere binding willen aangaan met de Ierse Republiek.

Uruguay
Uruguay gold altijd als het meest democratische land van Zuid-Amerika; democratisch
vooral in zoverre, dat de militairen zich niet actief met de politiek bezig hielden. De
laatste keer dat een generaal probeerde vanuit een brandweerkazerne naar de macht
te grijpen, is veertig jaren geleden. Nadien bleven de militairen loyaal aan het
burgerlijk gezag. Toen echter verleden jaar het terrorisme van de Tupamaros hoogst
verontrustende vormen aannam, riep president Juan-Maria Bordaberry het leger te
hulp om deze plaag te onderdrukken. Het leger deed dit uitermate efficiënt. In nog
geen jaar tijds werden 2228 Tupamaros voor de krijgsraad gesleept en veroordeeld;
nog 55 wachten hun berechting en tegen 321 anderen zijn arrestatiebevelen
uitgevaardigd. Deze strijd tegen de Tupamaros bracht het leger echter tot de bevinding,
dat deze guerillas alleen duurzaam kunnen worden bestreden door de sociale
toestanden in het land te verbeteren en een eind te maken aan een corruptie die in
het laatste jaar pijnlijk voor het voetlicht kwam. De militairen stelden in die geest
dus eisen aan de President. Aanvankelijk nam de marine in zoverre afstand van die
eisen, dat zij vasthield aan de oude loyayliteit van de strijdkrachten jegens het
burgerlijk gezag. Zij ging daarbij zo ver, dat zij de hele binnenstad van Montevideo
afsloot en het presidentiële paleis onder scherpe bewaking stelde. Zij ankerde haar
kruiser bovendien zodanig, dat deze met haar kanonnen het hoofdkwartier van het
legergarnizoen onder schot kon houden. Dit betekende echter niet, dat zij met de
sociale eisen van leger, luchtmacht en politie niet akkoord ging. President Bordaberry
ging tenslotte door de knieën en ontsloeg overeenkomstig de eisen van de militairen
zowel zijn minister van Binnenlandse Zaken, tevens hoofd van de politie, als zijn
minister van Defensie, die strak aan de lijn van de loyaliteit vasthield. De politie
werd onder de legerleiding gesteld. Een sociaal program, waarin grote nadruk valt
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op de landhervorming, werd afgekondigd. Merkwaardigerwijs hebben ook de
communisten het optreden van de militairen toegejuicht.

Argentinië
Ook in Argentinië hebben de militairen hun zegje gezegd over de politiek. Zij hebben
verklaard de uitslag van de verkiezingen op 11 maart te zullen eerbiedigen, ongeacht
wie de meerderheid verwerft. Alleen: Perón mag niet meer terugkeren voordat een
nieuwe regering is gevormd, er mag geen gratie worden verleend aan de
guerilla-strijders en de militairen zullen de burgerministers ‘bijstaan’ in de uitvoering
van hun taak.

Chili
Overal ter wereld en in Latijns-Amerika in het bijzonder werden de
parlementsverkiezingen in Chili tegemoetgezien. Het land worstelt met een
ontstellende schaarste aan allerlei goederen - vooral levensmiddelen - en met het niet
meer doelmatig functioneren van allerlei diensten. De tegenstanders van President
Allende schrijven dit vol venijn toe aan het wanbeheer van zijn linkse regering.
Vooral de vrouwen, die dagelijks in queue moeten staan voor de winkels, worden
bewerkt tegen Allende, die op zijn beurt maatregelen in petto schijnt te houden om
door middel van distributie een eerlijker verdeling van de schaarste te scheppen en
de zwarte handel de kop in te drukken.
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Politiek Overzicht
België
Standpunten inzake abortus
In de Kamer werd een wetsvoorstel inzake abortus ingediend door Mevr. Dinant
(Communistische Partij) dat de volgende hoofdpunten bevat: 1) De vruchtafdrijving
uitgevoerd op verzoek van de vrouw door een vrouwenarts in een verpleeginstelling
binnen de twaalf weken na de bevruchting wordt niet meer strafbaar gesteld; 2) de
vrouw die haar zwangerschap laat onderbreken is nooit strafbaar; 3) de bepalingen
betreffende de anticonceptiva worden uit het strafwetboek geschrapt.
Van haar kant kwam de CVP - PSC met een standpunt naarbuiten waarvan zij
volgens haar woordvoerder W. Martens niet meer zal afwijken, zelfs niet onder druk
van de coalitiepartners. Dit standpunt wil de bestaande toestand inzake abortus
legaliseren en maakt gebruik van een enge interpretatiemogelijkheid. Daarnaast wil
de CVP vooral efficiënter werken op preventief gebied: 1) De strafbaarheid van
abortus kan alleen worden weggenomen wanneer de zwangerschap het leven of de
gezondheid van de moeder ernstig in gevaar brengt; 2) inzake beleid wil de CVP PSC uitgaan van volgende drie principes: verantwoord ouderschap moet bevorderd
worden, de eerbied voor het menselijk leven moet centraal staan, in noodsituaties
moet hulp geboden worden om abortus te voorkomen. Daartoe moeten de bepalingen
over de voorbehoedsmiddelen uit het strafwetboek worden gehaald en onder medische
reglementering gebracht. Er zal wat gedaan worden voor een beter statuut van het
onwettig kind, de moeder zal onbekend kunnen blijven, gezinshulp en seksuele
opvoeding zullen bevorderd worden. Het valt te voorzien dat de hele discussie zich
zal toespitsen op de interpretatie van de term ‘gezondheid’. Wordt het de interpretatie
van de Wereldgezondheidsorganisatie? Of blijft het een strak medische bepaling?
Reeds nu verwierpen CVP en PSC op hun persconferentie de eugenetische, de sociale
en de ethische indicatie. De wet zal de term omschrijven.

De strijd tegen de inflatie
Op 8 februari liet De Standaard een plan-Claes uitlekken, genoemd naar de huidige
minister voor economische zaken Willy Claes, tot ongenoegen van sommige van
zijn collega's in de regering. Op basis van dit eerste ontwerp werd de volgende dagen
een ‘anti-inflatieplan van de regering’ ontworpen en wie de twee teksten vergelijkt,
kan nagaan welke maatregelen de regering bij dit toiletmaken heeft weggewerkt.
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Het betrof voornamelijk tweeërlei voorstellen. Vooreerst maatregelen die onpopulair
zouden zijn bij bepaalde traditioneel onafhankelijke sectoren zoals bijvoorbeeld de
banken (wat betreft hun speculatieve mogelijkheden), de farmaceutische en de
petroleumsector (die nog steeds buiten het prijzenbeleid vallen) en de kleine
ondernemingen met minder dan 5 miljoen zakencijfer waarvan men niet altijd kan
zeggen dat zij zich zo sober gedragen. Daarenboven verdween een maatregel die
erin voorzag de BTW-tarieven op de eerste levensbehoeften te verlagen ten voordele
van de kleine verbruiker, gezien deze sociale maatregel de schatkist zowat 5 miljard
zou kosten. Hoewel daarrond niet veel misbaar wordt gemaakt, is het toch reeds lang
bekend dat de kleine inkomens en de mensen die buiten het produktieproces vallen,
op korte termijn de eerste gedupeerden zijn in perioden van inflatie. Men is aan hen
voorbijgegaan.
Wat bleef over? Een verstrenging van de verkoop op afbetaling en de individuele
kredietverlening; het renteloos te plaatsen bedrag bij de Nationale Bank werd
verhoogd van 17 miljard tot 25 miljard; de prijzen voor openbare diensten worden
voor twee maanden bevroren; de periode voor vooropzeg inzake de
prijsverhogingsaangifte in de privésector worden tijdelijk van twee op vier maanden
gebracht; matiging inzake lonen en winsten wordt aanbevolen; arbeidsintensieve
programma's krijgen voorrang.
Zonder dat ze het nodig vonden het parlement even in te lichten, legden de ministers
hun plan voor aan het Nationaal Comité voor Economische Expansie op 19 februari.
Debunne, voorzitter van de socialistische vakbond, verkreeg daar dat de aansporing
tot een matigende houding werd geschrapt, omdat de ervaring heeft geleerd dat
hiermee de poort wordt open gezet voor een inkomensbeleid op de kop van de kleine
man die allesbehalve de herverdelingspolitiek die de vakbonden voorstaan, bevordert.
De grootste bekommernis van de vakbonden gaat trouwens naar het in toom houden
van de prijzen en naar de dreigende werkloosheid.
De prijzenpolitiek is in België een bedenkelijk geval, daar er zoveel sectoren aan
ontsnappen. Follow-up van de maatregelen ontbreekt haast volledig en er wordt
weinig klaarheid en orde geschapen in de samenstelling van de prijs aan verbruiker.
Wat de werkloosheid betreft, men spreekt van 130.000 werklozen, dit betekent
20.000 meer dan voor twee jaar in dezelfde periode. Eind januari werden er in België
116.776 werkzoekenden genoteerd. Een klassieke deflatiepolitiek bevordert de
werkloosheid en tegen dit spookbeeld vechten de vakbonden.
In Wallonië gaan stemmen op die pleiten voor een uitgesproken regionale
economische politiek, omdat de conjuncturele inzinkingen die in Vlaanderen op een
paar maanden worden gekeerd, in Wallonië de welvaart langdurig uitschuren, zodat
ook de werkloosheid aldaar veel ernstiger is. De cijfers van het Nationaal Instituut
voor Statistiek inzake de industriële produktie getuigen daarvan zeer treffend. De
verouderde economische structuur (men denke b.v. aan de steenkolenindustrie, die
dit jaar waarschijnlijk 10 miljard kost) maakt een actieve overheidsinterventie
noodzakelijk. In Wallonië liggen meer en meer de regionalistische actie en de
progressistische actie in elkaars verlengde.
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De sociale akkoorden voor 1973-1974
Op 16 februari kwamen de sociale partners klaar met het ontwerp van
interprofessioneel akkoord. De voornaamste punten daaruit:
- een gewaarborgd maandloon komt tot stand voor de arbeiders midden 1974. Een
niet vergoede carensdag voor ziekten die minder dan 14 dagen duren en de
waarschuwing dat het absentisme niet mag toenemen, houden de zaak in toom;
- de opzegtermijn voor arbeiders met 10 jaar anciënniteit wordt verdubbelt; tegen
1975 wordt een 40-uren arbeidsweek in het vooruitzicht gesteld en een vierde week
vakantie;
- in beginsel werd een gelijklopende ontwikkeling in het vooruitzicht gesteld tussen
de pensioenen en de lonen van de actieve werknemers.
Bleven in de bus steken: het gratis vervoer voor de werknemers en het minimum
maandinkomen van 12.000 BF.
Enkele bedenkingen:
De tendens om het bediendenstatuut te benaderen wordt versterkt. Maar de
zwakkere sectoren waar o.m. 79% van de werkneemsters thuishoren, kregen het
verhoopte minimummaandloon niet gerealiseerd. Dat voor de huisvrouw de keus tot
buitenhuiswerkzaamheden gemakkelijker wordt, ligt niet in het verschiet, gezien
men duidelijk opteert voor langere vakantieperioden en niet voor de verkorte werkdag.
12-3-1973
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Tussen Marx en Brecht staat nog een stukkenschrijver
Er valt echt niet aan te twijfelen, het Bertolt-Brecht-onderzoek steekt momenteel in
een welvaartscrisis. Enerzijds komen er dagelijks nieuwe publikaties op de markt en
bereikt de vakbibliografie stilaan een ongezonde onmetelijkheid. Anderzijds blijft
zoveel van al dit gestoei gebaseerd op vermoeden en suggestie, omdat de geheime
dossiers nog altijd onvoldoende open gesteld zijn voor de weetgierigen. Je kunt je
de vraag stellen of over een beperkt-toegankelijke stof - het op zich echt wel
volumineuze oeuvre - thans nog iets meer mogelijk is dan herkauwen en herhalen.
Sommige Brecht-adepten zijn van oordeel (beter, van gevoel) dat hun idool nu toch
wel voldoende stevig is overgebracht in wat zijn kenmerkende grondlijnen heten te
zijn; mag de theaterconjunctuur sedert enkele tijd wat omgeslagen zijn en bekennen
de Bercht-opvoeringen hun eigen periodieke lethargie, dan beschouwen deze
lekenapostelen het nog altijd als een verdomde plicht, dit onbewogen geloof in de
marxistische orthodoxie en tegelijk de pionierende vernieuwing uit te dragen naar
de massa.
Dat is typerend voor de eerste Brechtpublikatie in het Nederlands1. De
vertalers-samenstellers Wim Notenboom en Jacq Firmin Vogelaar lezen uit Brechts
theoretische werk de meest vitale momenten uit en bundelen die in een gericht
perspectief. Dat is zonder meer een daad van grote verdienste. Zelfs wanneer we
ervan mogen uitgaan dat de Brecht-geïnteresseerde nog altijd eerst naar de originele
taal moet grijpen om achter de oorzaken van de cultus te komen, dan blijft het
bemoedigend dat onze Nederlandse cultuur op deze wat geimproviseerde wijze toch
de inburgering van Brecht in een eigen taal- en denkmilieu waagt. En zonder twijfel
daar ook in slaagt. Omdat de kwaliteit van de selectie en de geschiktheid van de
vertaling beide erg goed uitvallen. De heren slagen er uitmuntend in de vaak zo
moeilijke terminologische gymnastiek van Brecht op te vangen in een eigen jargon
dat ruig-plebejisch en onthecht-efemeer werkt naargelang de noodzakelijke accenten.
En toch. Zelfs wanneer de samenstellers op hun eerste adem door wensen te gaan
en meteen maar een hele trits soortgelijke ruikers aankondigen, dan blijft het feit
bestaan dat ze Brecht in eerste instantie op zijn theorie vastspijkeren. Er staat wel
een wat schuchtere opmerking afgedrukt, dat het wisselspel tussen theorie en praktijk
vooral bij Brecht levensnoodzakelijk blijft. Maar ondertussen word je als
kennisnemend lezer eenzijdig op de theorie gedirigeerd. Vooral in Brechtologische
vakkringen neemt het verzet toe tegen de te grote nadruk op Brechts theoretische
hoogstandjes. Was tot vóór enkele jaren alleen maar de indruk aanwezig dat deze
theorie wel eens te opvallend post factum werd vervaardigd, dan worden thans
regelmatig bewijzen aangedragen dat niet alleen de chronologische volgorde fout
ligt, maar dat bovendien de structurele samenhang tussen de twee fasen vrij vaak
zoek is, zo de verhouding door Brecht al niet opzettelijk werd omgekeerd. Deze
fundamentele twijfel kun je in deze Nederlandse bundeling nog niet lezen. Of dit
een blijk is van onschokbaar geloof dan zondermeer verregaande onwetendheid

1

Bertolt Brecht, Teatereksperiment en politiek, SUN, Nijmegen, 1972, 204 pp., f 13,50.
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met wat in het grondige Brecht-onderzoek allemaal omgaat, valt niet uit te maken
bij de lectuur. Als Wim Notenboom echter in een vijftal omlijstende opstellen (W.
Benjamin, M. Wekwerth, G. Anders, R. Steinweg) zelf ‘Het Brechtimago in de
estetiese kritiek’ aanpakt, dan stalt hij als zijn privé-boemannen uit namen als W.
Haas, H. Arendt, E. Franzen, J. Rühle, S. Melchinger, M. Esslin, H. Lüthy, M. Dietrich
en V. Klotz. Een indrukwekkende reeks mensen en die stuk voor stuk indringende,
inderdaad controversiële dingen over Brecht hebben geschreven. Notenboom spijkert
ze een na een aan de marxistische schandpaal. Zo makkelijk als het lijkt, kan het toch
wel niet. Al deze auteurs hebben wat hun door Notenboom kwalijk wordt genomen,
al jaren geleden neergeschreven, in een tijd toen de koude-oorlogtendensen nog niet
onfraai stonden, toen de realia-code over Brecht nog erg beperkt was, toen
vermakelijke fantasie en loslippige praatjes nog steeds de ruimte konden innemen
van bronnenstudie, ideologische interpretatie, esthetische theorie en
literatuurwetenschappelijke biografie. Deze tijd is thans voorbij. Notenbooms reactie
is niet aan de basis verkeerd en ik respecteer zijn grenzeloos vertrouwen; hij trekt
echter tegen verouderde opvattingen ten strijde en daarmee kan hij de slag van
vandaag onmogelijk winnen.
Hoe de fronten er vandaag ongeveer uitzien, is te lezen in het tweede
Brechtjaarboek2. Vele van de hier opgenomen opstellen werden voorgedragen op
een Brechtsymposium (Rutgers University, april 1971) met vooraanstaande
onderzoekers uit alle windstreken; zij inventariseren het bekende en steekhoudende,
zij nuanceren diverse geloofsaspecten, zij prospecteren nieuwe behoeften en inzichten.
De klemtoon werd op drie aspecten gelegd: de biografie, de ideologie, de esthetica.
De biografie van Brecht blijft een bestendig probleem uitmakea. Zonder twijfel
zullen de publikaties van zijn dagboeken (het deel 1938 tot 1955 werd zopas,
voorbereid door W. Hecht, uitgebracht; het eerste levensdeel werd nog niet in het
vooruitzicht gesteld) en van zijn correspondentie (voorbereid door G. Gläser) een
heleboel opheldering verschaffen. Er wordt met aandrang gevraagd een E.
Hauptmann-archief te stichten, aangezien meer en meer bewijzen gevonden worden
dat haar inbreng (in Die Massnahme voor 80 procent, sterk ook in Die Mutter en in
Pauken und Trompeten) veel belangrijker is geweest dan geredelijk aangenomen.
Revelerend zijn vooral twee bijdragen van Amerikaanse onderzoekers. James K.
Lyon heeft de figuur en de betekenis van de Amerikaanse Leninsocialist Ferdinand
Reyher (1891-1967) ontdekt. Deze wat rusteloze man, zelf creatief niet in staat tot
afwerking, maar onvoorstelbaar belangrijk in het stitmuleren van anderen, heeft
sedert 1927 te Berlijn met Brecht contact gehad en dat is onverzwakt gehandhaafd
gebleven tot 1951. Niet alleen hebben ze het samen herhaaldelijk over plannen en
opvattingen gehad, bovendien heeft Reyher Brecht ook in de emigratie financieel en
adviserend bijgestaan en zijn uittocht naar de Verenigde Staten voorbereid en mogelijk
gemaakt. Lyon verklaart de elders voorgehouden Americanofobie van Brecht tot een
sprookje! Reyher heeft Brecht blijkbaar eigenhandig zo grondig geïnformeerd over
het wel en wee van Amerika, dat Brecht daarvoor de emigrantenkringen niet nodig
had. Lyon haalt een aantal plannen van Brecht aan om de Amerikaanse maatschappij
theatraal te verwerken, en dat naar de favoriete ideetjes van Reyher. De
correspondentie van Brecht met Reyher (de meest omvangrijke met één persoon die
2

Brecht heute - Brecht today. Jahrbuch der Internationalen Brecht-Gesellschaft, Jhg. 2, 1972,
Athenäum, Frankfurt, 239 pp., Ln., DM. 48, kt. DM. 38.
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van Brecht momenteel bekend is) demonstreert een opmerkelijk hoge graad van
vertrouwen en affiniteit. De slotsom moet zijn, niet dat Lyon opruimt met een aantal
jaren geheimzinnigheid, wel dat Reyher een sleutel blijkt te zijn die een hoop gegevens
in Brechts leven (Galileï b.v.) verklaarbaar maakt.
John Fuegi levert een reeks aanvaard-
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bare verklaringen waarom Brecht niet naar de Sovjet-Unie is geëmigreerd.
Terugbladerend naar Brechts debuuttijd, ziet hij Meyherhold als duidelijk theatraal
voorbeeld, terwijl S. Ttretjakow Brechts meest intieme Russische vriend is geweest.
Daarna echter is Stalin gekomen en met hem de hele kunsttheorie die met de
avantgardistische woelige jaren '20 opruiming heeft gehouden en vooral de
Meyerhold-invloed in het theater tegengewerkt heeft. De Zjdanow-doctrine van het
socialistisch realisme staat lijnrecht tegen elke Brecht-idee. Als de zuiveringsprocessen
van de jaren ‘30 hun doorgang vinden, treft Brecht zijn Duitse en Russische vrienden
in het deviationistische kamp aan. Nominaal treedt hij vanuit zijn Skandinaafse
verblijven wel op als redacteur van de Moskou-gevestigde tijdschriften Das Wort en
Internationale Literatur, maar de groeiende eenzijdigheid van J.R. Becher en vooral
de controverse met G. Lukacs (die gesecondeerd werd door een hatelijke J. Hay)
doen hem de Sovjet-atmosfeer schuwen als de pest. Elke ideologische speculatie,
nochtans herhaaldelijk aangebracht, over de dissidente Brecht of de
niet-marxist-Brecht of, erger nog, de bourgeois-Brecht, die wel de maatschappijleer
maar niet de werkelijkheid van het communisme aanhing, wordt in Fuegi's
uiteenzetting ontkracht.
Dat marxisme van Brecht overigens. De meningen lopen uiteen, maar aan de
dragende bodem wordt niet getwijfeld. Ralph Ley's interpretatie van Brecht als een
existentialist die het marxisme heeft ontdekt, maar fundamenteel een ‘humanist’ is
gebleven, wordt in een recente publikatie van de Pakistaan Qayum Qureshi grondiger
en bijgevolg meer nuancerend nagegaan3. Qureshi plaatst Brecht in een eindeloze
reeks bewuste mensen die het, aan de hand van de inzichten en ervaringen tijdens
de 19e eeuw ontwikkeld, met mens en wereld en cultuur niet meer zo best zien zitten.
Zich steunend op Baal, Die Massnahme en Der kaukasische Kreidekreis (niet als de
beste bewijsplaatsen, maar als drie uiteenliggende levensfasen), brengt hij een
algemeen-pessimistisch wereldbeeld bij Brecht naar voren als essentieel en
fundamenteel, dat door het marxisme weliswaar in bepalende zin werd opgeheven,
maar dat als realiteitsoordeel zijn hele leven en streven heeft beheerst en
gedetermineerd. Natuurlijk zal het wel een twistpunt blijven of Qureshi's visie correct
mag genoemd. Wanneer het ongetwijfeld waar is dat in Brechts oeuvre niet het roze
perspectief overheerst, dan kan dit verschijnsel toch ook beoordeeld als afhankelijk
van instelling en zelfs dramaturgie. Brecht immers tekent over de hele lijn
premarxistische toestanden en vanzelfsprekend dient dan het algemene klimaat zo
aangegeven, dat elke sprankel marxistische verlichting de opheffing van deze
drukkende belevingswereld inhouden moet. Ik ben persoonlijk geneigd Qureshi
verder bij te vallen dan door hem demonstreerbaar is, maar dat schakelt het gevoelige
punt niet uit dat hiertoe veel dieper onderzoek geboden is.
Het Brecht-jaarboek zwaait niet triomfantelijk met nieuwe bevindingen of zet niet
de voet op uitgeschakelde opvattingen. Het is vooral een ruk voorwaarts, omdat de
deelnemers bij herhaling nieuwe onderzoeksobjecten aanbieden die bij Noteboom
nagenoeg heiligschennend zouden aankomen. Levensgroot loopt doorheen de vele
uiteenzettingen de behoefte aan inzicht in de omstreden relatie tussen theorie en
praktijk en dat in het algemeen, per periode en per drama. Om tekstkritiek wordt
geroepen (diverse versies van de grondtekst en de opvoeringspartituur), om een
3

Qayum Qureshi, Pessimismus und Fortschrittsglaube bei Bert Brecht, Böhlau, Wien, 1971,
189 pp., (Literatur und Leben, Band 15), DM. 28.
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apparaat om het begeleidingsoeuvre (regiecommentaar, repetitiediscussie) te
analyseren. Substantiële twijfel is opgekomen of Brecht inderdaad een
anti-aristoteliaanse dramatiek heeft gecomponeerd, althans een andere dan
terminologische en vooral Walter Sokel draagt hiertoe veel materiaal aan. Men
ontloopt niet langer de vraag of Brechts veelgeciteerde montagetechniek inderdaad
een nieuwe esthetische categorie inhoudt dan wel een bekente-
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nis van ontoereikende kunde. Er is een accentverschuiving te noteren naar Brechts
lyriek en John Willett vindt ook in Brechts drama de lyrische sfeer en ondertekst het
meest markant.
Het blijft niet louter filologie of literatuurwetenschap. De vraag wordt eveneens
gesteld op welke wijze de regisseur met Brechts theorieën kan omgaan. De neiging
van vele Brecht-acteurs tot maniërisme wordt in relatie tot Brechts werk zelf geplaatst.
Er wordt negatief gereageerd op de stereotiepe structuurbouw van vele
Brechtpersonages. Bovendien blijkt Brecht en zijn zingstijl (in het spoor van F.
Wedekind en K. Valentin, geconsacreerd in het Berliner Ensemble) ongeschikt voor
vertaling in andere talen. Er worden nieuwe oordelen uitgebracht over Brechts
bestseller-stukken, zoals F.K. Borchardt over Galilei: ‘Brecht the Marxist wishes to
move us to action against society. Brecht the playwright holds a mirror up to nature
and shows us one human possibility’ (163). De conclusie is duidelijk: Brecht wordt
klinisch gedisseceerd, of, zoals J. Fuegi het formuleert: ‘We clearly are moving into
a new era of Brecht scholarship in which we no longer stand in awe quite so much
of the man, and we are beginning to consider whether or not the things he has to say
are really to be taken as dogma, or whether or not he is human, we are human’ (26).
Het blije einde van elke klassieker.
C. Tindemans

Prostaglandines, een nieuw middel tot geboortenregeling?
Het voor een aantal moralisten zo belangrijke onderscheid tussen eigenlijke
contraceptie en vroege abortus, blijkt in de praktische toepassingen ervan moeilijk
waar te maken1. Men kan inderdaad in het ontstaan en de ontwikkeling van een
menselijk embryo en foetus een hele reeks stadia onderscheiden, door Streeter
‘horizonnen’ genoemd. Er kan dus ook op verschillende momenten ingegrepen
worden. Men kan b.v. de ontmoeting zelf van het (mannelijke) spermatozoön met
de (vrouwelijke) eicel moeilijk of onmogelijk maken (door de fysico-chemische
karakteristieken van de inwendige vrouwelijke organen te wijzigen), door contraceptie
in de strikte zin dus; óf men kan de innesteling van de reeds bevruchte eicel in de
baarmoeder, enkele dagen na de bevruchting, proberen te verhinderen; óf in een nog
verder stadium de ontwikkeling van het embryo of de foetus beïnvloeden, door een
vroege abortus dus.
Sinds een paar jaren nu zijn het de zogeheten prostaglandines die steeds meer de
aandacht trekken als mogelijke middelen tot geboortenregeling. Het is dus nuttig
precies te weten wat dit voor verbindingen zijn en wat ervaren verwacht kan worden.
Te meer daar reeds twee ervan, Diproston en Dipronost, door de nieuwe EEG-partner
Groot-Brittannië op de markt werden gebracht.
Zeggen we meteen dat de benaming ‘prostaglandine’ geen gelukkige keuze
gebleken is. In het begin van de jaren dertig werd een nieuw soort verbindingen
ontdekt in het menselijke sperma en in de zaadklieren van het schaap. In de
overtuiging dat deze verbindingen vooral in de prostaat werden gevormd, noemde
1

Ik heb me voor dit stukje laten inspireren door enkele notities van P. Thielen, Les
prostaglandines dans la régulation de la reproduction, in La Revue Nouvelle, février 1973,
pp. 172-194, waaraan ik wat zelf vergaarde wetenschappelijke gegevens heb toegevoegd.
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Ulf von Euler ze ‘prostaglandines’. Bij nader onderzoek bleek evenwel dat ze
uitsluitend in de zaadklieren worden gevormd, en tevens dat ze in heel wat weefsels
van het organisme aangetoond kunnen worden. Ofschoon ze in hun werking erg veel
op echte hormonen lijken (zeer geringe hoeveelheden hebben een vlugge uitwerking
op een of meerdere organen), zijn ze, wat hun chemische opbouw betreft, een heel
ander soort verbindingen. Prostaglandines zijn vetzuren: ze bestaan uit een keten van
twintig koolstofatomen, waarvan er vijf, ongeveer halfweg, een ring vormen, de
cyclopentaanstructuur. Naast de organische zuurfunctie (COOH-groep), bevat-
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ten zij één tot drie dubbele koolstofbindingen, en verschillen zij verder onderling
door de plaats én het aantal hydroxyl-functies (OH-groep) en de zuurstof die in de
plaats van waterstof op de keten ingeplant kunnen zijn. Er werden reeds veertien
natuurlijke prostaglandines geïdentificeerd, die in vier hoofdgroepen werden
onderverdeeld én gecodeerd als PGA, PGB, PGE, PGF: symbolen die ons wellicht
binnenkort heel vertrouwd zullen zijn.
De natuurlijke prostaglandines kunnen rechtstreeks uit zaadklieren worden
gewonnen, maar merkwaardigerwijs ook uit een koraal, dat op de riffen voor de kust
van Florida groeit. Het betreft de ‘plexaura homomalla’, de ‘zeezweep’ of ‘zeewaaier’,
een wijdvertakte, inderdaad waaiervormige koraalkolonie. Dit koraal bevat hoge
concentraties van een chemische verbinding, waaruit vooral de Upjohn Company
reeds honderden verschillende prostaglandines wist te verkrijgen. Daaruit is reeds
een kleine industrie gegroeid, waarvan het omzetcijfer in 1973 twintig miljoen BF
zal bedragen.

Van magisch middel tot farmaceutisch produkt
Het gebeurt wel meer dat natuurstoffen, aanvankelijk als een soort magisch middel
gebruikt, bij nader toezien inderdaad efficiënt blijken te zijn. Dit was het geval met
de prostaglandines. Bij bepaalde stammen in Centraal-Afrika bestond al lang de
gewoonte om, bij een moeilijke bevalling, het kind ‘naar buiten te doen komen’ door
het ‘zijn vader te laten ruiken’. De zwangere vrouw kreeg een mengsel van water en
sperma te drinken. Het feit dat deze traditionele handelwijze efficiënt bleek, bracht
de Ugandese arts Sultan Karim ertoe, het actief bestanddeel van het sperma, de
prostaglandines, te gaan gebruiken in de verloskundige afdeling van zijn instituut.
Sindsdien is het innemen van prostaglandines ter bevordering van de barensweeën
een routinepraktijk geworden in de medische school van het Makerere University
College van Kampala.
Prostaglandines werden dus vooral beproefd om bevallingen op dreef te helpen.
Tot dan toe werd daarvoor vooral het oxytocine (oxus: snel, tokos: baring) gebruikt:
dit hormoon, dat door de achterkwab van de hypofyse (een klier onderaan de
tussenhersenen) wordt afgescheiden, bevordert de samentrekkingen van de baarmoeder
en dus de bevalling. Ondertussen ontdekte M. Bygdman dat ook het intraveineus
inspuiten van zo geringe hoeveelheden als 0.05 microgram (één miljoenste gram)
per kilogram lichaamsgewicht en per minuut, binnen enkele uren de geboorte
indiceert. Met het intraveineus inspuiten bleken echter heel wat complicaties
verbonden te zijn: met name aderontsteking kwam vaak voor op de injectie-plaats.
Het gewoon innemen van kleine doses langs de mond bleef echter goede resultaten
opleveren. Aangezien de toediening van prostaglandines ontegensprekelijk de geboorte
van de voldragen foetus bevordert, kwam men als vanzelf op de idee om
prostaglandines ook te gaan gebruiken om de foetus uit te stoten gedurende het tweede
trimester van de zwangerschap; om dus door abortus de zwangerschap te onderbreken.
De meest gebruikte techniek is dan het binnenvoeren, door middel van een sonde,
van het prostaglandine tot in of bij de amnionholte waarin de foetus zich bevindt.
Thans wordt de vroege abortus nog steeds hoofdzakelijk op een andere wijze
uitgevoerd: door het uitschrapen van de baarmoeder, de curettage, of het wegzuigen
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van de foetus door middel van een vacuumpomp. In de toekomst echter zouden
prostaglandines een grotere rol kunnen spelen in de zwangerschapsonderbreking in
de derde maand of nog later.
Men kan zich afvragen waarom zoveel aandacht wordt besteed aan deze vrij late
abortus. Het zijn vooral eugenetische motieven die hier worden aangehaald. Men
heeft inderdaad de laatste jaren steeds meer ziekten geïdentificeerd die genetisch
bepaald zijn, door ‘fouten’ in de chromosomenstructuur. Daartoe behoren o.a. het
Downs syndroom of mongolisme, de hemofilie of bloederziekte, de Tay-Sachsziekte,
die blindheid, geestelijke achterlijkheid en een vroegtijdige dood tot gevolg heeft.
Deze gene-
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tische fouten kan men echter slechts op het spoor komen, wanneer de foetus al
voldoende ontwikkeld, d.w.z. ten minste drie maand oud is. Men brengt een steriele
naald tot in de amnionholte en zuigt een beetje vocht op. Tussen de
uitscheidingsprodukten van de foetus bevinden zich dan ook voldoende cellen van
de foetus zelf, waarvan de genetische informatie onderzocht kan worden. Het gebruik
van prostaglandines als een courant contraceptivum, in de ruime zin dan, is niet zo
eenvoudig gebleken. Proefnemingen op schapen en andere zoogdieren hadden
aangetoond dat prostaglandines een blokkerende werking hebben op het ‘corpus
Iuteum’. Dit ‘gele lichaam’ ontwikkelt zich in het ovarium uit de vochtblaas (het
Graafse follikel) waaruit een eicel vrijkwam. Onder invloed van de hypofysevoorkwab
wordt het zelf een endocrien orgaan, dat het belangrijke zwangerschapshormoon
progesteron afscheidt, dat op zijn beurt inwerkt op het slijmvlies van de baarmoeder
en deze ‘voorbereidt’ op de gebeurlijke implantatie van een bevruchte eicel. Treedt
er geen zwangerschap op, dan degenereert het gele lichaam na een veertiental dagen
en treedt er weer menstruatie op. Het spreekt vanzelf dat wanneer men de ontwikkeling
van het corpus luteum verhindert, men tevens de implantatie van de bevruchte eicel
onmogelijk maakt en bijgevolg een vroege abortus veroorzaakt. Bij de eerste
proefnemingen leken de primaten anders te reageren op de prostaglandines die hun
werden toegediend, maar ondertussen werd toch reeds bij zwangere wijfjesapen een
drastische reductie van het progesteron bereikt onder invloed van het PGF2-alfa. Men
blijft dan ook zoeken naar de geschikte prostaglandine voor de mens, die dan gewoon
zou kunnen ingenomen worden ‘'s anderendaags’ of bij de eerste constatatie dat de
regels achterwege blijven.

Veelzijdigheid van het probleem
Het interessante én vervelende van de prostaglandines is, dat ze inwerken op een
groot aantal organen. Ze hebben een grote invloed op de bloedcirculatie, bevorderen
de heling van wonden, spelen een rol bij de stolling van het bloed en controleren de
bloeddruk met name in de nieren. Ze oefenen ongetwijfeld een invloed uit op het
centrale zenuwstelsel. Er is een goede kans dat men ze kan gebruiken bij de
behandeling van astma, de verstopping van de luchtwegen en wellicht ook om de
groei van kwaadaardige gezwellen, maagzweren b.v., tegen te gaan.
Het feit dat de prostaglandines zo veelzijdig zijn, maakt het dringend nodig
remmende stoffen te ontdekken, die de ongewenste neveneffecten kunnen
neutraliseren. Sommige zouden de synthese zelf van bepaalde prostaglandines kunnen
blokkeren: J.R. Vane ontdekte dat geneesmiddelen als aspirine waarschijnlijk op
deze wijze ontstekingen afremmen. Andere ‘remmers’ zouden bepaalde organen
voor de prostaglandinewerking moeten vrijwaren. Nu reeds is men op zoek naar een
remmende stof voor het PGE2, omdat gebleken is dat dit prostaglandine, in geval
van een schoktoestand, de rode bloedlichaampjes ‘verhardt’, wat de bloedcirculatie
op gevoelige wijze vertraagt.
Zal ons tijdperk van de antibiotica worden afgelost door dat van de prostaglandines?
Slaagt men erin de kostprijs te verlagen en de ongewenste gevolgen ervan te
controleren, dan zal een veralgemeend gebruik beslist nieuwe gedragspatronen in
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het leven roepen. Wat ook het moreel aspect van de zaak mag zijn, het staat vast dat
heel wat vrouwen beduidend minder bezwaar zullen hebben tegen het occasioneel
innemen van een farmaceutisch produkt dan tegen een chirurgische ingreep. De
juridische oplossingen, die thans worden voorgesteld om abortus te controleren,
dreigen dan al weer achterhaald te zijn. En de controle zelf kon wel eens nagenoeg
onmogelijk worden. Nog weten we niet hoe lang het duren zal voor deze produkten
volop gecommercialiseerd zijn. Maar kunnen we wel wachten tot het gebeurt, om te
proberen de maatschappelijke en culturele consequenties ervan te voorzien en te
integreren?
Henk Jans
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Sociale Wetenschappen
Bordier, Roger - Le progrès: pour qui? - Casterman, Tournai, 1973, 140 pp.,
BF. 90. Coenen, e.a. - Altemativen zur Umweltmisere. - Hanser, München, 1972,
190 pp., DM. 22,-.
Hohmeier, Jürgen - Aufsicht und Resozialisierung. - Enke, Stuttgart, 1973, 119
pp., DM. 27,-.
Jonkergouw, Drs. Theo - De greep op het leven. - (Proces materiaal), Nelissen,
Bloemendaal, 1973, 112 pp., f 10,90.
Lambergeon, Solange - Racisme et sexualité. - Casterman, Tournai, 1973, 152
pp., BF. 90.
Plenter, Dr. J.D. en Eimert Pruim, red. - Mensen over de mens. - Ten Have,
Baarn, 1973, 127 pp., f 9,50, BF. 152.
Rendtorff, Prof. Dr. T. - Christendom buiten de kerk. - (Oekumene) Bosch &
Keuning, Baarn, 1973, 88 pp., f 6,90, BF. 110.
Roland Michel, Marianne - L'art et la sexualité. - Casterman, Tournai, 1973,
220 pp., geïll., BF. 90.

Hildegard Lüning
Geweld en Genade
Bosch & Keuning, Baarn, 1971, 156 pp., f 8,25, BF. 140.
Dat geweld geen grenzen behoort te hebben, speelt als wensdroom een rol bij de
samenstelster van deze bundel informatie over Latijns-Amerika. Toch blijken de
meestaanbeden voortrekkers zoals Helder Camara en Illich de beperkingen wel
degelijk te zien. Dezen putten uit de begrensdheid van de mens de kracht om
vindingrijk te handelen en te analyseren.
Camara treedt in het strijdperk voor de slachtoffers van het geweld. Hij zegt voorts
onomwonden waar de waarheid geweld wordt aangedaan en attendeert op niet mis
te verstane wijze de Latijnsamerikaanse oligarchie op diens verantwoordelijkheid.
Hij stimuleert de onmachtigen mondig te worden: ‘Als mocht blijken dat men in de
strijd voor gerechtigheid kameraad is geworden van degenen die als gevaarlijk door
het regiem worden gebrandmerkt, moet men niet schrikken. Doch wie mocht denken
dat ik onvoorwaardelijk aan hun kant sta, moet bedenken dat Christus is gestorven
voor allen’.
Illich, die in Mexico het CIDOC-instituut leidt en van wiens hand Streven reeds
enkele bijdragen kon publiceren, legt de bezwaren bloot van het partij-kiezen. De
humanitaire aandrift is niet voldoende; steunt zij niet op competentie, dan spat ze als
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een zeepbel uit elkaar of drijft ons op de wiekslag van het geweld, waarheen wij juist
niet wilden gaan. Zijn houding blijkt het beste uit de volgende passage: ‘CIDOC is
een uitdaging voor kerk en maatschappij... waar geen plaats is voor ideologie en voor
welke vorm van proselieten-makerij dan ook’. Wie zich concentreert op politieke
bewustwording en ideologisering loopt kans het soort maatschappij, zoals deze in
Latijns-Amerika geldt voor weinigen, model te laten worden voor allen: ‘De huidige
doelstellingen van ontwikkeling zijn wenselijk noch verstandig. Helaas is ook
anti-imperialisme daartegen geen geneesmiddel. Hoewel de uitbuiting der arme
landen een niet te loochenen realiteit is, is de daar werkzame nationalistische houding
alleen maar een bevestiging van de rechten der elite om de geschiedenis te herhalen
en dezelfde weg als de rijken in te slaan. Het leidt tot de universele consumptie... en
kan tenslotte alleen maar eindigen in totale besmetting en frustratie’.
Het sociale controle-systeem waartoe volgens Illich de school is uitgegroeid diploma's bepalen grotendeels iemands actieradius - belooft lang niet alle goeds.
Men
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verliest er meer aan creativiteit dan men er wint aan kennis, die bovendien snel
veroudert. Het systeem is voorts kostbaar, en ook op die gronden volstrekt irreëel
als doelstelling no. 1 in de ontwikkelingsstrategie. In Latijns-Amerika zijn trouwens
allerlei experimenten aan de gang van leren via de radio. Illich wil onderwijs voor
de massa koppelen aan de werksituatie: stoot men al werkende op een tekort aan
kennis, dan moet de school tijdelijk openstaan om dit snel en doeltreffend te verhelpen.
Deze en andere suggesties wijzen erop dat Illich onze moderne wensdromen als
een onhaalbare kaart ziet. De basis zou moeten zijn een cultuurmodel waarin
aangegeven wordt hoe met zuinig hanteren van middelen en instituten voor ieder
land een zo gunstig mogelijk resultaat kan worden bereikt.
Sociale parti pris en persoonlijke vooroordelen, die normaliter een zekere
stabiliserende functie hebben, worden thans hindernissen bij het beteugelen van
maatschappelijk en psychologisch geweld, dat zich overal op de wereld manifesteert.
Het kwaad is te omvangrijk - door welke oorzaak dan ook - om te spelen met
theoretisch wenselijke dan wel humanitair revolutionaire oplossingen.
Th. de Jong

James H. Cone
Zwarte Theologie en Black Power
J.J. Romen & Zonen, Roermond, 1970, 182 pp..
James H. Cone
Eine christliche Interpretation der Black-Power-Bewegung
Chr. Kaiser Verlag, München, 1971, 209 pp..
Zou het misschien waar kunnen zijn, dat de mens niet slecht is, maar wat slecht in
elkaar zit? Komt hij n.l. onder druk te staan zoals de negers in Amerika, dan slaagt
een enkeling erin zich daarvan los te maken (Luther King), doch de meerderheid
overkomt wat kennelijk normaal is. Men raakt verstrikt in de permanent stille
ontwaarding. Men wordt uit de markt geprezen en men prijst uit woede zichzelf
verder uit de markt. Men komt terecht op het uitgangspunt: door geweld de machtige
ander erkenning af te dwingen voor het feit dat men als mens onopgemerkt is
gebleven. (Er was eens een neger die had nog nooit een mens gezien).
James Cone vindt dat Black Power de centrale boodschap van Christus is tot het
20e-eeuwse Amerika. Toch is het nog een hele stap: van solidariteit met de slachtoffers
van het blanke geweld naar zwart geweld als bron van genade. Het zou een middel
tot genade kunnen zijn. Het lijkt niet verstandig het geweld dat er is te verdoezelen.
Of door berusting het te laten voortwoekeren. Maar of dat alles de volgende
constructie rechtvaardigt, betwijfel ik: ‘we leven nu eenmaal niet in wat het Nieuwe
Testament het voltooide Godsrijk noemt en zelfs de gedeeltelijke manifestatie daarvan
is niet al te duidelijk. Daarom kunnen de zwarten niet leven volgens wat behoort te
zijn, maar enkel volgens wat is’. Zo'n zin is meer tegen de blanken geschreven dan
voor de negers. De blanke suprematie leidt er toe dat men zich meer als niet-blank
dan als neger voelt. Vernietiging brengt alle slechte gewoontes in huis die men dacht
te hebben uitgeroeid. Als de blanke niet christelijk is, heeft het geen zin hem op
‘christelijke’ wijze te vernietigen.
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James Cone zoekt naar een christelijke legalisering van vermoedelijk terechte
agressie. Op die wijze toont hij zich kind van dezelfde valse traditie die hem belaagt.
Eens temeer wordt dan het ‘bijbels behoren’ een vluchtheuvel, waar men in verwarring
samenhokt en elkaar afmaakt.
Th. de Jong

Klaus Rose, Hrsg.
Theorie der internationalen Wirtschaftsbeziehungen
(Neue Wissenschaftliche Bibliothek: Wirtschaftswissenschaften),
Kiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin, 19713, 455 pp., DM. 28,-.
Na de verwoestingen als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, leek het
vanzelfsprekend dat de dollar naast het goud als internationale waardestandaard ging
fungeren. Het ontstaan van de zgn. goud-wissel-Standaard bracht daarenboven een
verbinding tot stand tussen objectieve maatstaven voor het meten van de waarde van
koopwaren en kapitaal en de noodzakelijke flexibiliteit van het geldvolume. In dit
stelsel, dat veel had bijgedragen tot het naoorlogse herstel van het kapitalisme in
West-Europa, bleef het goud in laatste instantie nog de basis, maar de Verenigde
Staten hadden het recht en de mogelijkheid om hun geldhandel uit te breiden zodra
dat noodzakelijk werd, om te verhinderen dat een recessie omsloeg in een zware
economische crisis. Het stelsel was dus behalve op het goud ook op de dollar
gebaseerd. De basisveronderstelling hierbij was dat de dollar evengoed als goud zou
zijn.
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Toen de Verenigde Staten zich in de naoorlogse jaren snel ontwikkelden tot een
supermogendheid met mondiale, militaire, politieke en economische verbindingen,
kreeg de dollar een nog grotere betekenis dan in de Bretton-Woodsovereenkomst
van 1944 en in de jaren daarna was voorzien. De Amerikanen namen teveel hooi op
hun vork toen zij in de naoorlogse periode politieke, economische en militaire
vacuums in de wereld wilden opvullen. Niettemin functioneerde het stelsel goed
zolang het tekort op de Amerikaanse betalingsbalans beperkt was gebleven.
L. Bartalits

Konrad Raiser
Indentität und Sozialität
Chr. Kaiser Verlag, München, 1971, 216 pp., DM. 16,50.
Wie een geboorte-datum voor de sociale theologie moet vaststellen, komt
waarschijnlijk terecht in de Middeleeuwen. Toen begon de Kerk organiserend op te
treden, ook op het terrein van economische en politieke structuren. Historici neigen
er in toenemende mate toe, de secularisatie niet meer te laten beginnen in de 18e
eeuw - met de ontvoogding - doch in de middeleeuwen. Het verschil tussen
middeleeuwen en moderne tijd zou meer een kwestie van vorm zijn: vroeger sacraal,
nu intellectueel; vroeger bekering, nu politieke bewustwording; vroeger een
hiërarchiserend complex rond gewijde dienaren; nu een georganiseerde maatschappij
rond ontwijde technocraten. Maar gelijk is gebleven de overtuiging: het kan beter
met de mens dan het nu gaat. De blijde boodschap moet operationeel worden. We
zijn er voor elkaar en hebben elkaar iets te zeggen. Wanneer ik de wereld had
geschapen - zei in de 13e eeuw een Portugese koning - dan had ik wel wat minder
kwaad rondgestrooid. Laten we de hand aan de ploeg slaan: de mens is verbeterbaar.
De universiteiten werden in de Middeleeuwen gezien als centra waar het denkwerk
voor die nieuwe wereld moest worden verricht. Men begon zich een voorstelling te
maken van een universum dat redelijk van structuur zou zijn en door gerichte actie
daarop steeds meer zou gaan lijken. De studie van Raiser handelt over theologie en
psychologie rond de figuur van George Herbert Mead (1863-1931). Deze vond een
startpunt voor zijn studie in Meads eigen overtuiging dat in de middeleeuwen de
gedachte over de redelijke doelstellingen bij schepping en ontwikkeling van de wereld
burgerrecht verkregen. Mead sprak zelf van een geschenk van het christendom aan
de wereld.
Als sociaal-psycholoog bleef Mead in methodisch opzicht trouw aan de
Middeleeuwen. Bij zijn bestudering van het ontstaan van het persoonlijke en sociale
ik in de mens, ging hij deductief te werk. Als men uitging van harmonie en evenwicht,
hoe zou men dan de diverse gegevens van de menselijke ervaring moeten interpreteren
om een betekenisvol geheel te bereiken? Welke mechanismen waren er in de
ontwikkeling van kind tot volwassene werkzaam die ons uit de veelheid der
verwarrende verschijnselen oog in oog met structuren konden brengen? Bij de
uitwerking hield Mead vast aan empirische waarneming: tussen ‘mind, self’, en
‘society’ bestond de mogelijkheid van een op elkaar afgericht zijn. Veel vroeger dan
vermoed werd, vormde er zich in het kind een idee van de ander en het andere; bij
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de vraag hoe het ‘zelf’ is en kan worden, speelde die referentie een actieve rol. Het
eigene en het sociale interfereerden en drongen wederzijds in elkaars wereld binnen.
Van dit permanente uitwisselingsproces vormde de verstandelijke functie een
onderdeel.
Mead stond verwijderd in christelijk perspectief. Niet actueel, omdat de theologie
zich toentertijd eerder geroepen zag de zuivere leer te verdedigen dan zich met de
voortschrijdende exploratie van de geest bezig te houden. Raiser doet een poging dit
te restaureren: hij erkent de mogelijkheid van contact tussen de psychologie van
Mead en een christelijke antropologie. Wat Raiser miste is zicht op de emoties. In
het voetspoor van Reinhold Niebuhr zegt Raiser daarover het volgende. De
alomvattende verantwoordelijkheid voor het kwaad is niet bijbels. De vraag of de
Schepper het kwaad had kunnen voorkomen, is even abstract als die pijnigende vraag
van vroeger aan de godsdienstleraar over de vierkante cirkel. Het is belangrijk dat
de optimale conceptie bewaard blijft (wetenschap). Evenzeer kan men een zekere
waarde toekennen aan de verkondiging (Kerken). Wat de bijbel nochtans vooropstelde,
was niet de overwinning op het kwaad. Integendeel: het kwaad gaat zijn gang. De
Verrijzenis was een symbolische verwijzing naar het feit dat de vernietiging door
het kwade, die ieder te wachten staat (ook culturen), aan de levende kern van de
mens niets behoeft af te doen. Wie dat geloof verliest, staat machteloos en wordt in
zijn enthousiasme het kwaad te willen vernietigen, tot kwaad.
Th. de Jong
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Gedragswetenschappen
Belbenoit, Georges - Le sport à l'école. - Casterman, Tournai, 1973, 172 pp.,
BF. 90.
Kernvraag, - Vorming. - Geest. Verzorging Krijgsmacht, Den Haag, 1973, nr.
35, 67 pp., gratis.
Leenhardt, Pierre - L'enfant et l'expression dramatique. - Casterman, Tournai,
1973, 144 pp., BF. 90.
Parreren, Prof. Dr. C.F. van, en Drs. J.A.M. Carpay, Red. - Sovjetpsychologen
aan het woord. Leerpsychologie en onderwijs 2. - Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1972, 400 pp..
Ridderbos, Dr. S.J., e.a. - Psychiatrie en theologie in gesprek. - Kok, Kampen,
1973, 156 pp., f 14,90.

Jules Girardi
Amour Chrétien et Violence Révolutionnaire
Les Editions du Cerf, Paris, 1970, 94 pp., FF. 9,80.
In de werkelijkheid heeft men niet zoveel vrijheid om te kiezen voor of tegen geweld:
‘La violence est déja dans les choses’. De revolutionaire opdracht aan de mens om
zich tegen het kwaad te wapenen en ondanks alles scheppend te worden voor de
ander, komt het beste uit de verf door de ‘action non violente’. Vroeger baden ze
wel eens, dat in kritieke situaties het licht mocht blijven schijnen. Misschien staat
vroeger dichter bij vandaag dan wij thans met onze fixatie op morgen kunnen
onderkennen.
Th. de Jong

Jean Piaget
De psychologie van de intelligentie
J.H. De Bussy, Amsterdam, 1970, 178 pp., f 16,50.
Het aangeven van de richting waartoe de mens in potentie de mogelijkheid heeft, is
belangrijk. Zij die sterk onder de indruk zijn van het wanordelijke in het menselijk
gedrag, eindigen niet zelden bij de wanhoop; het idealisme verliezend waarmee ze
begonnen zijn. Wie start bij gestoorde mensen en daarbij moet vaststellen hoe weinig
verstandelijke en beoordelende functies vermogen, neigt ertoe het onderzoek in die
richting als niet zo relevant te bestempelen. Wie daarentegen zoals Piaget met kinderen
van allerlei leeftijd eindeloos spelletjes en proeven doet, raakt in de ban van de vele
mogelijkheden. Hij praat niet zo snel over affectieve moeilijkheden bij kinderen,
doch liever over nog niet-geëvolueerde precausale structuren. De aandacht komt dan
te vallen op stimulering van cognitieve mogelijkheden om het kind van zijn wat
ordeloze en heftige gevoelens te bevrijden. In zijn bijdrage voor Gurvitch Traité de
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Sociologie (vert. Aula no. 364) benadrukte Piaget dat ouders - omdat kinderen vinden
dat wat dezen zeggen en doen, waar is - belangrijk zijn voor de overdracht van de
sociale waarden. Het kleine kind wil gehoorzamen, zo vervolgde Piaget, in de mate
waarin het zijn ouders respecteert. Normen die kinderen met elkaar opstellen, zijn
evenzeer gebaseerd op wederzijds respect.
Wat er gebeurt wanneer het kind regelmatig stoot op irritatie en zelf-ontwaarding,
laat zich voorzien. Dan komt het constructieve schema van Piaget niet van de grond;
en werken de kansen op ontwikkeling averechts. De gedachte dat anderen dit kunnen
overbruggen, blijft geldig, echter in omgekeerd evenredige verhouding tot de ernst
van de storing. Dat bracht Freud ertoe niet langer te proberen via de logica van de
geevolueerde mens de gestoorde te etiketteren en te behandelen, maar af te dalen in
de sfeer van de onredelijke gevoelens. Waar ontsprong het kwaad van de
zelf-knechting? Waar ontleende het zijn eigen logica aan? De taal van de ziel bleek
zijn eigen wetten te kennen, die anders van opzet en werking waren dan de wetten
die het functioneren van de gewone mens bepaalden. In zijn laatste levensjaren, toen
Freud terugkeerde tot het psychodiagnostische werk van zijn beginjaren, raakte hij
opnieuw geobsedeerd door dit dilemma. Hoe in de gestoorde zijn persoonskracht te
activeren zodat deze zich uit zijn dwangbuis zou kunnen bevrijden? Freud meende
dat psychofarmaca ons daartoe zouden moeten helpen, al liet hij doorschemeren het
rendement ervan niet te kunnen meten voor de gezondheid op langere termijn.
De mensenwereld bezit twee karakteristieken van gedrag. De ene informeert ons
over groei en ontplooiing. De ander over vertraging en zelfvernietiging. Beide
behoeven een eigen wijze van analyse. Piaget verdedigt het recht en de kans op nieuw
leven. Het kan geen kwaad dat degenen die proberen ‘de slecht gestarten’ uit de
cirkel van de ontmoediging te halen, kennis nemen van het ‘normale’.
Th. de Jong
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Dr. P. Bierkens
Woord en communicatie, gespreksvoering in theorie en praktijk
Dekker & van de Vegt, Nijmegen / Van Gorcum, Assen, 1972, 70 pp., f
9,50.
Ontstaan uit de praktijk van een training in gespreksvoering voor medische studenten
wordt een praktische, beknopte handleiding de lezer aangeboden. Een bespreking
van een aantal psychologische strategieën voor een probleemoplossing, toegelicht
met een overvloed van herkenbare voorbeelden, tegelijk met een uiteenzetting van
de voornaamste en meest voorkomende moeilijkheden in de gespreksvorming, vormt
de hoofdinhoud.
Nuchter en in het besef dat gesprekstechniek ondergeschikt is aan een
gespreksattitude, die voortkomt uit een lang groeiproces in de persoon van de helper,
is de schrijver erin geslaagd een aanbevelenswaardige, overzichtelijke en beknopte
handleiding samen te stellen.
G. Wilkens

Prof. Dr. J. de Graaf, e.a.
Verandering van de moraal
Een publikatie van het Nederlands Gesprekcentrum.
Bosch en Keuning, Baarn, 1972, 79 pp., f 5,90.
Een commissie van deskundigen heeft in opdracht van het Nederlands Gesprekcentrum
een brochure het licht doen zien, waarvan het centrale thema de verandering in de
moraal is. De brochure moet men lezen als het resultaat van een langlopend gesprek.
Hoe is het resultaat uitgevallen? Eigenlijk teleurstellend. Er wordt veel gesproken
over zeden en gewoonten; geprobeerd wordt om het eigene van de moraal aan te
geven, maar vooral wat dit laatste betreft houden de gesprekspartners zich kennelijk
zorgvuldig op de vlakte. Er is een hoofdstuk waarin de moraal temidden van de
andere benaderingen van de mens wordt gesitueerd en waar de inbreng van de bioloog
duidelijk zwaar gewogen heeft. Verder treffen we hoofdstukken aan over
levensovertuiging en moraal, de cultuur als bron van de moraal, natuurwetenschap
en moraal en wijsgerige antropologie en moraal (de brochure houdt nogal hardnekkig
vast aan de schrijfwijze anthropologie, hoewel het ‘groene boekje’, deze al sinds
1954 niet meer aangeeft).
Behalve dat het geheel niet sterk is, zit er een merkwaardigheid in de opzet. Enkele
van de gesprekspartners komen duidelijk uit de theologische hoek. En hoewel zij
even ferm als hun collegae-ethici de positief-wetenschappelijke benadering eens
aanscherpen, gaan zij met hun voorbeelden weer terug naar het theologisch erfgoed,
dat hun blijkbaar toch vertrouwder is (p. 18 e.v.; p. 49); maar verder krijgen we niets
te horen van de geweldige impact van de theologie op de moraal.
En omdat de theologie zorgvuldig wordt vermeden, komt ook een ander veld van
reflectie in de knel: de wijsbegeerte. We treffen een apart hoofdstuk aan over
wijsgerige antropologie en moraal, dat zakelijk een goede uiteenzetting geeft van de
verschillende soorten ethiek, maar dat hoofdstuk staat wat apart en er zijn geen
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verbindingslijnen met de rest. De enig andere vindplaats is nog het hoofdstuk over
de situering van de moraal; ook daar is een korte passus ingelegd over de
wijsgerig-antropologische inbreng. Bij het schrijven van dat stuk schijnt La structure
de comportement van Merleau-Ponty op tafel te hebben gelegen en wellicht enig
werk van Cassirer, maar het resultaat ziende, moeten we aannemen dat beide auteurs
toch te ver op afstand zijn gehouden om enig reële invloed uit te oefenen op de
voortgang van de discussie. De bundel schijnt bedoeld te zijn als een inleiding op
een publieke discussie. Mij is niet bekend of die discussie inmiddels reeds gehouden
is. Ik waag het om het vermoeden uit te spreken, dat er uit zo'n openbare discussie
wel niet veel komen zal, als zij gestoeld moet zijn op deze brochure.
A.J. Leijen

Klemens Tilmann
Meditatie. Een werkboek
J.H. Gottmer, Haarlem, 1972, 338 pp., f 22,50.
Een boek in functie van menswording en vooral ten dienste van hen die daarbij een
vormende taak vervullen. Op de achterkant van het boek staat - als ware het een
alternatieve titel - ‘oosterse meditatie voor de westerse mens’. Maar of het nu gaat
om pedagogische behulpzaamheid bij de menswording of om een oosterse handreiking
aan de westerse mens, kern van de meditatieve zaak en oogmerk van dit boek is het
hervinden van de bezieling door het ontsluiten van de innerlijkheid. Schrijver van
het boek is leerling van graaf Karlfried Dürckheim en dat is te merken aan de aard
van de meditatie welke gezocht en beoefend wordt. Het accent ligt daar op de
reïntegratie van de verloren en verdrongen aspecten der menselijke ervaring, op
heling van de uit haar evenwicht gebrachte menselijke
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psyche, op de geduldige toegroei naar het eigenlijke en ware zelf. Te weinig
christelijk? Laat men niet te snel zijn met zo'n oordeel. Het lijkt er veeleer op dat
deze oefeningen in de natuurlijke meditatie er toe kunnen bijdragen de mens te helpen
en daardoor zijn aandacht voor de hele Christus vrij te maken. Maar dat is dan wel
een overgang naar de ‘gelovige meditatie’ (159), waaraan de schrijver hoopt nog
eens een apart boek te wijden.
Chr. v. Buijtenen

Anthony Bloom
De weg naar binnen
Gottmer, Nijmegen, 1972, 111 pp..
Het ‘Benediktijns Tijdschrift’ kondigt bij uitgeverij Gottmer een serie aan onder de
titel ‘Spiritualiteit’, waarvan De weg naar binnen het eerste deeltje vormt. De
bedoeling van de serie is om in de confrontatie van christelijke cultuur met oostelijke
cultuur teksten aan te dragen waarin mensen aan het woord komen ‘die met een heel
leven hebben bewezen dat zij de waarden van de zgn. wereldreligies in hun christelijk
leven hebben weten te integreren’. De schrijver van dit eerste deeltje is weliswaar
niet zo ver-oosters van origine, maar heeft toch in zijn vroege jeugd met Rusland,
Perzië en India kennisgemaakt. Niettemin lijkt de meest boeiende confrontatie van
culturen eerst later in hem plaats te vinden als hij een natuurwetenschappelijke en
medische interesse eerst enige jaren volgt en uitbouwt om vervolgens, na bekering,
om te slaan naar een contemplatief religieuze levenswijze. Wellicht dat deze
persoonlijke achtergrond hem des te geschikter maakt mensen in het post-industriële
westen opnieuw ‘de weg naar binnen’ te wijzen. Een weg naar binnen die overigens
op nieuwe wijze voor het buiten vrij maakt. Ofschoon dit laatste sterker uit de persoon
van de schrijver zelf spreekt dan uit zijn nog al naar binnen gerichte voordrachten.
Het interview dat als inleiding aan het boekje is toegevoegd, is dan ook meer dan
een inleiding. Het is een aanvulling.
Chr. v. Buijtenen

Josef Rattner
De Moeilijke Medemens, achtergronden van menselijk gedrag en het omgaan
met anderen
De Toorts, Haarlem, 1972, 172 pp., f 17,50.
De schrijver is een 45-jarig psychiater in West-Berlijn, die eerst filosofie, psychologie,
letterkunde en toen geneeskunde studeerde. Der schwierige Mitmensch verscheen
in 1971. Hier volgt hij de lijn van Adler: hij ziet de moeilijke medemens vooral als
lijdende aan angst, minderwaardig-heidsgevoelens en geldingsbehoefte, door
jeugdervaringen.
Na een historische ‘voorwetenschappelijke’ mensenkennis zoals in de astrologie,
zijn we volgens de schrijver nu in staat volgens ‘structuren en wetten van het
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zieleleven’ wetenschappelijke mensenkennis op te doen. Voor de normale mensen
gelden daarbij de normen van Freud: ‘in staat zijn tot werken en liefhebben’, maar
ook: beschikken over een normaal verstand en werkelijkheidszin. Bekwaamheid tot
het voeren van een gesprek is volgens de schrijver een criterium voor geestelijk
evenwicht (p. 31).
Hij geeft aan dat het IQ van arbeidskinderen met de gebruikelijke tests wel te laag
wordt geschat (p. 78).
Bij de bespreking van ‘afgunst’ - als karaktertrek - zondert de schrijver de zg.
afgunst van de bezitloze arbeider uit, als niet abnormaal. Hij geeft verklaringen voor
‘karaktertrekken’ zoals angst, verlegenheid, arrogantie, woede, afgunst, haat, domheid,
overgevoeligheid, egoïsme, ongeduldigheid, hysterie, dwangneurose, schizoïdie en
depressie. Al deze verklaringen hebben een zekere waarschijnlijkheid, maar ze zijn
niet de alleen geldige. Daarvoor is het uitgangsmateriaal van de schrijver zowel als
diens methode te eenzijdig. Niet alleen wordt eenzijdig voor Adlers diepte-psychologie
gekozen, maar bovendien ontbreken historische en sociaalpsychologische,
sociologische en economische gezichtspunten bij zijn beshouwingen.
Zo is er van andere zijde herhaaldelijk op gewezen, dat zowel Freuds ideaal van
gezondheid als diens verbale therapie beide typisch aangepast zijn aan de behoeften
van de hogere middelklasse. Nationaal-socialisme wordt hier slechts geweten aan
(neurotische) domheid van politici (p. 80). In het boek staan ook apèrte onjuistheden,
zoals het ontbreken van een constitutionele basis voor de z.g. endogene depressie
(p. 121).
Het laatste en derde deel van het boek geeft de beschrijving en de verklaring van
het gedrag van romanfiguren, zoals Dorian Gray en ‘der Untertan’.
Was dit boek in de jaren dertig geschreven, dan had het wellicht meer betekend al zijn er altijd nog ongelovigen op het gebied van de psychologie, die met het lezen
van zo'n boek hun voordeel kunnen doen.
De vertaling is goed, de uitgave is verzorgd.
J.H. van Meurs
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Politiek
Kuypers, Prof. G. - Grondbegrippen van politiek. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1973, 304 pp., f 7,50.
Raeymaeker, O. De - De UNO-operaties voor het behoud van de vrede. - Acco,
Leuven, 1972, 321 pp., BF. 340.
Wiza-bulletin 16-17. - Werkgroep Indianen Zuid-Amerika, Rijswijk, 1972, 45
pp., f 2,40.

Richtlijnen voor de buitenlandse politiek
Centrum voor Staatkundige Vorming, Den Haag, 1972, 40 pp., f 2,50.
Met de samenstelling van dit rapport zet het Centrum voor Staatkundige Vorming
een oude traditie voort. Het geeft voor de lezer een beknopte samenvatting van de
eigenlijke wereldproblemen. Zoals Dr. Veringa schrijft in het voorwoord, borduurde
de groep voort op het stramien van de nota Onze internationale politiek, maar de
inhoud is aangepast aan de recente ontwikkelingen en aan nieuwe inzichten. Deze
gewijzigde richtlijnen voor het buitenlands beleid bevatten bovendien één geheel
nieuwe paragraaf: ‘Internationaal milieubeleid’.
L. Bartalits

Stephen Fitzgerald
China and the Overseas Chinese. A study of Peking's changing policy
1949-1970
Cambridge, University Press, London, 1972, 268 pp., £ 5,90.
De auteur is een van de beroemdste Amerikaanse sinologen. Zijn boek verdient een
bijzondere aandacht omdat hij voor het eerst de politiek van de Volksrepubliek China
ten aanzien van de Overzee-Chinezen heetf onderzocht.
In 1970, toen zijn boek gepubliceerd werd, wist Fitzgerald echter nog niet dat de
Chinese politiek naar aanleiding van Nixons bezoek aan Peking een wereldkarakter
zou krijgen. Hiermee was ook verbonden een toenemende belangstelling van Peking
voor de Overzee-Chinezen. Ter gelegenheid van zijn 23e verjaardag opende de
Volksrepubliek China zijn deuren voor deze Overzee-Chinezen. Maarschalk Yen
Tsjien-Ying, die in Peking als gastheer optrad, hield een belangrijke toespraak, waarin
hij het regeringsstandpunt ten opzichte van de Overzee-Chinezen bepaalde. Uit zijn
toespraak is gebleken dat Peking thans niet meer claimt dat het de Overzee-Chinezen
vertegenwoordigt, maar dat betekent ook weer niet dat het alle banden met de circa
15 miljoen Overzee-Chinezen wil afbreken. Yeh Tsjien-Ying's toespraak signaleert
een terugkeer naar de politiek van de Volksrepubliek China uit de jaren vijftig. Reeds
in augustus 1954 had premier Tsjoe En-Lai in het eerste volkscongres waarin ook
vertegenwoordigers van de in het buitenland woonachtige Chinezen zitting hadden,
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de Overzee-Chinezen voorgehouden de zeden en wetten van het land hunner inwoning
te respecteren. De premier had zich toen bereid verklaard het probleem van de Chinese
minderheden met die landen waarmee diplomatieke banden bestonden, door een
verdrag te regelen. Tijdens zijn bezoek aan Rangoon in december 1956 had Tsjoe
En-Lai de Chinese kolonie aldaar opgedragen zich niet in de Birmese politiek te
mengen en geen eigen politieke organisaties op te richten.
De relaties met de Zuidoostaziatische staten, die gespannen waren wegens Chinese
minderheden, poogde Peking te verbeteren door aanvaarding van het feit dat de
Overzee-Chinezen Staatsburgers van het land hunner inwoning werden. Tsjoe En-Lai's
gematigdheid ter zake werd tijdens de Culturele Revolutie bekritiseerd. In de periode
1966-1968 poogden de rode gardisten in de Chinese kolonies in Azië en Europa een
culturele revolutie te ontplooien, wat tot bloedige incidenten leidde.
De nieuwe houding van Peking moet natuurlijk de betrekkingen met de Aziatische
buurlanden dienen. Door zijn oproep van mei 1971, waarin hij de Overzee-Chinezen
vraagt China niet als moederland te beschouwen, wilde Tsjoe En-Lai ook de invloed
van Tsjang Kai-Tsjek op deze minderheden verminderen en Taiwan nog meer isoleren.
Het moest de geproclameerde zgn. ‘bevrijding van Taiwan’ bevorderen en bijdragen
tot een vreedzame hereniging met het land.
Tensione zij vermeid dat Peking thans grote aandacht besteedt aan de in de
Verenigde Staten genaturaliseerde Chinezen, met wie ná 1950 alle legale betrekkingen
waren verbroken. Sinds april 1971 werden deze mensen in groten getale uitgenodigd
voor een bezoek aan China.
L. Bartalits
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Geschiedenis
Franzen, August - Bischof und Reformation. - Verlag Asschendorff, Münster,
19722, 111 pp., DM. 11,-.
Jappe Alberts, Prof. Dr. W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. I. - Van
Gorcum, Assen, 1972, 210 pp., f 17,50.
Olivier, Daniel - Het proces Luther. - Ambo, Bilthoven, 1973, 223 pp., f 14,50.
Real, Willy - Der hannoversche Verfassungskonflikt von 1837/1839. Vandenhoeck & Rupprecht, Göttingen, 1972, 99 pp., DM. 10,-.
Selleslagh, F. - De tewerkstelling van Belgische arbeidskrachten tijdens de
bezetting 1941. - Navorsings- en studiecentrum voor de geschiedenis van de
tweede wereldoorlog, Brussel, 1972, 125 pp., BF. 160.

Jan Romein
Historische lijnen en patronen.
Een keuze uit de essays
Querido, Amsterdam, 1971, 655 pp., f 34,90.
Het oeuvre van Romein is omvangrijk en gevarieerd. Op vele gebieden van de
geschiedwetenschap heeft hij zich bewogen en vele publikatievormen - artikel, essay,
monografie - heeft hij gekozen. Een bekroning van zijn vele werken is geworden
zijn ‘opus magnum’: Op het breukvlak van twee eeuwen (bespreking in Streven 22
- I (1968-'69), pp. 322-323). Baanbrekend heeft hij gewerkt in de theorievorming
van het geschiedenisvak. Dat werk wordt opnieuw gehonoreerd door deze herdruk
van essays, waaronder juist enige fundamentele beschouwingen over de geschiedenis
als wetenschap. Zijn gedachten over de dialectiek van de vooruitgang, over
objectiviteit als schrijven ‘in opdracht van de tijd’, over het Algemeen Menselijk
Patroon en de westerse afwijking daarvan hebben nog altijd niet aan actualiteit van
vraagstelling ingeboet. Dat ze ook nog altijd kritiek uitlokken, zoals bij hun eerste
verschijning, mag verwacht worden. De duidelijke marxistische visie en
het-wel-raken-maar-zich-toch-niet-willen-begeven-op het terrein van de wijsbegeerte
vragen om een nadere verklaring, een verdere discussie, een voortdurende toetsing.
Blijft de vraag naar de uiteindelijke houdbaarheid van zijn theses in het kader van
deze essays onbeantwoord, stuk voor stuk helpen zij fundamenteel de gedachtegang
in beweging te zetten en zo lijnen en patronen aan te brengen in het complexe geheel
van óns verleden. Degene die deze bundel openslaat krijgt door de keuze die gemaakt
is een goed beeld van de vakkennis, de eruditie, de denkdrift en het zoeken naar
menselijkheid van Jan Romein.
Marcel Chappin

Rudolf von Albertini, Hrsg.
Moderne Kolonialgeschichte
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(Neue Wissenschaftliche Bibliothek: Geschichte), Kiepenheuer & Witsch,
Köln - Berlin, 1970, 470 pp., DM. 26,-.
Het door Rudolf von Albertini uitgegeven boek over de moderne koloniale
geschiedenis omvat een aantal bijdragen die onder andere een goed overzicht geven
over de negentiende-eeuwse koloniale expansie, over het bestuur van de kolonies en
de maatschappelijke veranderingen, over de economische ontwikkeling van de
gekolonialiseerde gebieden en over het ontstaan van het nationalisme en het proces
van dekolonisatie.
Het kolonialisme was een stelsel waarin overzeese volkeren onderworpen waren
aan de suprematie van het blanke ras. Het kolonialisme droeg echter ook bij tot het
ontstaan van nieuwe levensvatbare staten en het koloniale bewind wist de grondslag
te leggen voor verdere ontwikkeling. Ofschoon het westers koloniaal systeem thans
beëindigd mag worden genoemd, is een van haar voornaamste pijlers intact gebleven.
Met name blijkt de westelijke economische suprematie niet alleen gehandhaafd, maar
zelfs vergroot te zijn. Dit heeft tot gevolg dat een aantal ontwikkelingslanden zo
sterk in het westerse economische systeem verwikkeld is geraakt dat nauwelijks van
onafhankelijkheid kan worden gesproken. Aan dit aspect van de post-koloniale
geschiedenis wordt in het boek te weinig aandacht besteed. Overigens ontvangt de
lezer een veelzijdig overzicht van een van de belangrijkste hangijzers van de
eigentijdse internationale politiek.
L. Bartalits

Edward Hallet Carr
The Boshevik Revolution 1917-1923, 1, 2, 3
Penguinbooks, Harmondsworth, 1969, 448 pp., £ 4,95.
Carr stelde zich de opgave de politieke, sociale en economische ordening te
beschrijven die voortkwam uit de Russische revolutie. Een uitgebreide analyse van
het pre-revolutionaire Rusland als startpunt voor de analyse van de veranderingen
bleek door de overweldigende gebeurtenissen, op gang gebracht door de
Bolsjewistische ideologen en
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practici, overbodig - de scheiding, de breuk met de oude traditionele Russische
samenleving leek compleet.
Deel 1 geeft een analyse van de ideologische invloed, met name die van W.I.
Lenin, op de revolutionaire theorie. Voorts wordt deze marxistisch-leninistische
ideologie, speciaal met betrekking tot de staat, beschouwd in relatie tot de
constitutionele structuur van de toekomstige Sovjet-Unie. Tot slot van het eerste deel
besteedt Carr veel aandacht aan de nationaliteitenproblematiek, zoals die tijdens de
Russische Revolutie tot uiting kwam in talrijke gecompliceerde
afscheidingsbewegingen. Het ‘nationaal naar vorm en socialistisch naar inhoud’ werd
uiteindelijk het politieke antwoord van de Raad van Volkscommissarissen te Moskou
om het overleden tsaristische reuzenrijk voor een complete desintegratie te behoeden.
In het tweede deel behandelt Carr de economische politiek van de eerste
socialistische staat ter wereld. De Communistische Partij van de Sovjet-Unie stond
direct na de revolutie zowel voor de gigantische taak de economische chaos tengevolge
van de oorlog te bestrijden als voor de dwingende ideologische opgave een
socialistisch produktiesysteem op te bouwen binnen een in hoofdzaak agrarische
samenleving. De burgeroorlog doorkruiste de plannen, waardoor het regiem
noodgedwongen overging tot een systeem van gedwongen levering en requisites.
Het boerenverzet en de geweidige daling van de landbouw- en veeteeltproduktiviteit
dwongen Lenin de ingeslagen koers te verlaten en over te gaan tot een Nieuwe
Economische Politiek (NEP). Deze koersverandering wordt door veel burgerlijke
historici en verklaarde vijanden van het Sovjetstelsel toegejuicht als ‘het bewijs’ van
het utopische in de Bolsjewistische leerstellingen. Carr besteedt tevens aandacht aan
de discussies binnen de partij over de vraag of de socialistische samenleving nu ten
koste van de landbouwsector gerealiseerd moet worden of niet - ideologisch was er
immers veel aan gelegen om zo snel mogelijk een geïndustrialiseerde samenleving
op te bouwen, omdat volgens de theorie het socialisme alleen kon slagen binnen een
hooggeïndustrialiseerde kapitalistische samenleving.
In het derde deel tenslotte komt Carr tot een plaatsbepaling van de Sovjet-Unie
vis à vis de andere staten en werelddelen. Het isolement van de Sovjet-Unie op
economisch en diplomatiek terrein, de toenadering tot de Republiek van Weimar te
Rapallo en de relaties tot de Derde Wereld worden uitgebreid behandeld. Nog steeds
geldt het werk van Carr als een belangrijke historische bijdrage over de Russische
revolutie, nu binnen ieders bereik door deze pocketuitgave.
F. Nieuwenhof

Edwar Hallet Carr
The Interregnum 1923-1924
Pelicanbooks, Harmondsworth, 1969, 400 pp., £ 5.
De begrafenis van W.I. Lenin op zaterdag 27 januari 1924 geschiedde met groot
ceremonieel: de oude Bolsjewistische garde, waaronder Stalin, Zienowjew, Kalinin
en Kurski, droeg samen met enkele arbeiders de kist naar een in de haast gemetselde
tombe in de Kremlinmuur. De grote afwezige bij deze plechtigheid was L.D.

Streven. Jaargang 26

Bronstein, bekend onder de naam Leon Trotski. Hij was op dat moment de machtigste
man in de Sovjet-Unie.
Nu de grote inspirator van de revolutie was bijgezet, werd het conflict om zijn
erfenis, ingeluid na zijn eerste ziekteverschijnselen in 1923, in alle heftigheid
duidelijk. In het interregnum beschrijft Carr indringend de onzekerheden en conflicten
binnen de generale staf van de revolutie. De ‘uneasy balance’ sloeg uiteindelijk door
ten gunste van de minst opvallende, saaiste en wreedste revolutionair: J.W. Stalin.
Zijn overwinning werd zonneklaar toen op het 13e partijcongres, enkele maanden
na de dood van Lenin, het congres besloot Lenins testament niet ter discussie te
stellen. En juist in dit testament wenste Lenin de verwijdering van Stalin uit de partij
wegens begane wreedheden in Georgië. Voortaan zou de seminarist uit Tiflis, ‘die
Aziaat’ (Trotski), een beslissende invloed krijgen op 28 jaar wereldgeschiedenis.
F. Nieuwenhof

Edward Hallet Carr
Socialism in one Country 1924-1926, 1 and 2
Pelicanbooks, Harmondsworth, 1970, 592 en 526 pp..
De politieke ontwikkelingen tussen 1924 en 1926 binnen en buiten de Sovjet-Unie
leidden uiteindelijk tot een revisie van de revolutionaire toekomstverwachtingen. De
arbeidersrevoluties in West-Europa waren neergeslagen, de wereldrevolutie ging de
ijskast in en de politieke top richtte zich in deze jaren op de realisering van de
socialistische idealen binnen Rusland zelf. Dit proces van ideologische revisie, de
daaraan gekoppelde machtsstrijd aan de top, speci-
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aal tussen Stalin en Trotski, het gruwelijke beeld van de revolutie die haar eigen
kinderen vreet, al deze gebeurtenissen behoeven een verklaring.
Carr verklaart de spanningen na de geslaagde revolutie vanuit een
dialectisch-historisch patroon, waarbinnen de strijd om het behoud van de continuïteit
botst met de nieuwe idealen en praktijken van de revolutionairen. Revoluties, aldus
Carr, lossen de spanningen tussen verandering en continuïteit niet op; het conflict
wordt zelfs geïntensiveerd. De historische ontwikkeling in Rusland had bovendien
geleid tot een haast chronische ambivalentie ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen,
tot een minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van de geavanceerde Westeuropese
staten - die nu bovendien de Sovjet-Unie met alle middelen naar het leven stonden.
Maar imitatie van de industrialisatie en de wetenschappelijke ontwikkelingen was
absoluut noodzakelijk om de basis te verschaffen voor het socialisme en zich te
wapenen tegen de dreiging uit het Westen.
Als tweede historische erfenis berustte het ontwikkelingspatroon op een revolutie
van boven af: de tsaristische regering gaf de vorige eeuw de slaven de vrijheid, de
eenheidsstaat ontstond na de fysieke vernietiging van de Bojaren door Iwan de
Verschrikkelijke in de 16e eeuw. In het historische proces binnen Rusland kon m.a.w.
niet of nauwelijks verwacht worden dat sociale groeperingen van onderop de
samenleving beslissend zouden kunnen beïnvloeden. Bovendien werd de revolutie
vanbovenaf steeds begeleid door een buitengewone druk vanuit het vernieuwingen
introducerende staatsapparaat, zoals bij de geforceerde overgang van Middeleeuwen
naar Nieuwe tijd ten tijde van Peter de Grote. Daarenboven was de sociaal culturele
‘setting’ van het Tsarenrijk verre van homogeen: leefpatronen, staatsopvattingen en
bezitsverhoudingen uit verschillende historische Perioden stonden zij aan zij. Deze
verschillen werden met al hun daaruit voortkomende spanningen geïntensiveerd door
de revolutionaire golf van 1917. Carr beschouwt de ontwikkelingen na 1924, na de
burgeroorlog, tegen de boven geschetste achtergrond. Speciale aandacht verdienen
de hoofdstukken over de vorming van de Sovjet staatsinstellingen, waarbij de
hoofdstukken over het Rode Leger en de staatsveiligheidsdienst interessant zijn
omdat Carr deze instituten analyseert tegen de achtergrond van de herbezinning op
de functies van de staat na de gewonnen burgeroorlog.
F. Nieuwenhof

Theologie
Benedict, Hans-Jürgen - Het nieuwe protestantisme. - Bosch & Keuning, Baarn,
1973, 95 pp., f 6,90, BF. 110.
Herrmann, Wolfgang - Die Angst der Theologen vor der Kirche. - Kohlhammer,
Stuttgart, 1973, 144 pp., DM. 11,80.
Rahner, Karl - Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance. (Herderbücherei) Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1972, 144 pp., DM. 3,90.
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Dr. P. Smits
Godsdienst en kerk in het licht van de sociologie
Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1972, 270 pp., f 25,-.
Dat de kerken in onze samenleving, minstens uiterlijk, verzwakt zijn en in een
toenemende mate een geringere invloed op het gebeuren van de maatschappij
uitoefenen, is een constatering die niet de behoefte oproept naar het zoveelste boek
over deze problematiek. Toch kan het nog eens nodig zijn de oorzaken, de gevolgen,
de verschijnselen en prognoses van kerken in teruggang helder en bevattelijk, en dus
systematisch, uiteen te zetten. Met het licht van de sociologie verheldert dr. P. Smits,
hoogleraar in de sociologie van de godsdienst aan de Leidse universiteit en van
origine theoloog, het verschijnsel godsdienst en kerk, hun beider verhouding tot de
samenleving, de sociale determinanten van de boodschap van de kerken en tekent
hij een toekomstontwerp van de kerk.
Uitstekend past de gevolgde werkwijze bij de serie van de praktische theologische
handboekjes, waarin deze Studie als no. 36 verschijnt.
Geslaagd is de schrijver in zijn verlangen twee categorieën te bereiken: mensen
op leidinggevende kerkelijke posten en ook een bredere kring van gewone kerkleden,
alsmede theologiestudenten. Praktisch zijn de verwijzingen naar de niet al te moeilijk
bereikbare literatuur. Wel hadden, zelfs voor bovengenoemde categorieën, sommige
conclusies en passages beter geadstrueerd kunnen worden als de empirische
onderzoeken en de harde onderzoekfeiten meer behandeld waren. Het - terechte pleidooi voor een meer inductieve theologie zou overtuigender zijn overgekomen
als de sociologie zich iets minder deductief had opgesteld als een menswetenschap
van vrijzinnige signatuur.
G. Wilkens
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Otto Knock
Toen waren het nog vissers
(Van exegese tot verkondiging, deel 6), Katholieke Bijbelstichting, Boxtel,
1972, 74 pp., f 6,90.
In zijn hoedanigheid van raadsman van priesters en priesterstudenten constateert de
auteur dat er in deze tijd veel vragen en problemen leven aangaande het ambt. Dit
boekje, dat uit 2 delen bestaat, probeert voor het overdenken en oplossen van deze
vraagstukken enige handreiking te bieden.
In het eerste gedeelte (pp. 9-24) plaatst Knoch kanttekeningen bij het Decreet van
het Tweede Vaticaans Concilie over Ambt en leven van de priesters, gevolgd door
opmerkingen bij het schrijven van de Duitse bisschoppen over het priesterambt. In
beide documenten wordt z.i. nog teveel nadruk gelegd op de liturgisch-sacramentele
taak van de priester. Een onderzoek in het N.T. leert echter dat ‘veeleer de
geloofsverkondiging en de zending op de voorgrond staat en verder de zorg voor het
leven en de groei van de gemeenten. Een sacramentele en eucharistische functie is
daarbij niet uitgesloten, maar zij maakt niet het karakteristieke van het kerkelijk ambt
en de kerkelijke dienst uit’ (p. 11); ja het is zelfs zo - aldus Knoch - dat ‘leken in de
door Paulus gestichte gemeenten de sacramenten hebben uitgedeeld en waarschijnlijk
ook wel zijn voorgegaan bij de eucharistie’ (p. 15).
Het tweede deel van het boek bevat meditaties over teksten uit het N.T. die te
maken hebben met priesterschap en ambt; korte bondige gedachten die de lezer tot
nadenken stemmen, zoals bijv. de uitspraak: ‘Het lot van het christendom wordt niet
beslist in de kerken, maar daar waar de openbare mening wordt gemaakt en waar
mensen leven’ (p. 30).
Het boekje doet sympathiek aan. De auteur weet van de Problemen af; hij is ook
in staat antwoord te geven, zonder daarbij goedkoop te doen.
P. Beentjes

Dr. R. Bijlsma
Het oude boek en de nieuwe mens
Ten Have, Amsterdam, 1972, 112 pp., f 7,90.
Het boek draagt als ondertitel: De Bijbel - cultuurdocument en geloofsboek. Hieruit
blijkt dat men in de Bijbel te maken heeft met twee gegevens; allereerst de tijd waarin
dit boek geschreven is, een tijd met al haar eigenaardigheden en wetmatigheden,
welke in onze era niet meer gelden. Deze wereldbeelden die met elkaar botsen,
brengen bij de lezer een groot conflict teweeg. Is de Bijbel in onze moderne tijd niet
meer waar? Men krijgt aldus spanningsvelden tussen Bijbel en wetenschap (hfdst.
2), Bijbel en geschiedenis (hfdst. 3), Bijbel en ethiek (hfdst. 4), Bijbel en toekomst
(hfdst. 5). De enige weg om deze impasse te doorbreken is rekening te houden met
het tweede gegeven van dit boek: geloofsboek. De Bijbel is niet geschreven als
encyclopedie, als historisch feitenboek of als receptenboek hoe men dient te leven.
De Schrift is een boek dat men met geloof dient te benaderen. Dit geloven wil niet
betekenen dat alles voor zoete koek moet worden geslikt. Met de juiste middelen,
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maar vooral met de juiste intentie moet men dit geloofsboek bestuderen en op zich
laten inwerken. Daartoe roept de auteur de lezer ook op, geeft zelfs aanzetten, maar
is in zijn stijl toch wat moeilijk.
P. Beentjes

Dr. K. Roubos
II Kronieken
(De prediking van het Oude Testament), Callenbach, Nijkerk, 1972, 347
pp., f 37,50, bij intek. f 34,-.
Bij een eerder in dit tijdschrift besproken commentaar uit deze serie (Streven, april
1972, p. 741) heb ik pogen aan te geven dat de uitgever met deze werken m.i. op de
juiste wijze de Bijbel van gedegen commentaar voorziet. Zo is het ook met het onlangs
verschenen werk over Jeremia (deel I door A. van Selms) en met dit deel over II
Kronieken. Op het eerste gezicht zijn I en II Kronieken nogal saaie boeken; maar
daarnaast ook zeer merkwaardige literatuur. Het lijkt alsof zij een doublure vormen
met gedeelten uit de boeken I en II Samuel en I en II Koningen. Door steeds naar
deze boeken te verwijzen weet Roubos aan te tonen dat I en II Kronieken een geheel
eigen theologie in zich dragen, een soort her-schrijving zijn van de geschiedenis van
Israël zoals we die uit de boeken Samuel en Koningen kennen. Het is dan opeens
erg interessant om door heel dit commentaar heen het hoe en waarom van deze
anderssoortige ‘theologische geschiedschrijving’ op het spoor te komen. Roubos is
daarbij een uitstekende gids, bijzonder up to date, betrouwbaar; tevens bevat het
boek een aantal voortreffelijke registers, óók met Hebreeuwse woorden. De in zich
vrij droge stof van Kronieken gaat voor de lezer leven, krijgt een zinvolle functie
binnen het geloof van Israël. Een beter compliment lijkt mij voor de schrijver van
een bijbelkommentaar niet denkbaar.
Een nadeel van een aantal delen uit de serie
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‘De prediking van het Oude Testament’ is dat in het commentaar zelf geen vertaling
is opgenomen van de besproken pericopen. Verreweg het grootste gedeelte van
bijbelcommentaren uit andere series, zowel in binnen- als buitenland, drukken eerst
de vertaling af, waarna zij het betreffende hoofdstuk bespreken. Zoals begrijpelijk
is de lezer dan nóg directer bij de stof betrokken. Ondanks deze opmerking wordt
het commentaar op II Kronieken bijzonder aanbevolen.
P.C. Beentjes

August Brunner
Der Schritt über die Grenzen. Wesen und Sinn der Mystik
Echter Verlag, Würzburg, 1972, 292 pp., DM. 29,-.
Wie maar enigszins kan aanvoelen wat het gebruik van het woord mystiek oproept
en zich in mist en vaagheid verloren weet als hij studies en geschriften over mystiek
leest, zal zich verwonderen en blij verrast tonen met deze nogal systematische
uiteenzetting over mystiek, die gebruik maakt van opmerkingen van vooral de Spaanse
contemplatieve doctor mysticus Johannes van het Kruis en de Frans-Canadese actief
werkzame Marie de l'Incarnation.
De studie valt uiteen in drie delen: het wezen van de mystiek wordt in het eerste
deel behandeld. Helder wordt deze afgezet tegen de versmeltende natuurmystiek en
dan beschreven als de ervaring ‘von etwas ganz Neuem, nämlich dem ankommenden
transpsychischen Anderen’ (p. 14).
Het tweede deel verheldert het specifiek christelijke in de mystiek, terwijl het
derde deel, met de titel ‘Dasein ist mystisch’, laat zien hoe de mens nergens zozeer
zichzelf is als in de mystiek en men vanuit de mystiek algemeen antropologische
structuren op het spoor komt.
Aangezien de schrijver de mystiek niet voor ieder verplicht acht en het onderwerp
oriënteert naar het mens-zijn toe, verstaan als een persoon gesteld in vrije
verantwoordelijkheid en tot liefde in Staat, krijgt de mystiek daar haar grenzen in
het menselijke bestaan waar sprake is van zelfloze liefde. Daar valt de beslissende
stap over de grenzen.
Wie ooit Evelyn Underhill's Mysticism heeft gelezen, kan het betreuren dat de
schrijver toch niet meer put uit de ervaringen van de mystieken zelf. Zijn nu meer
systematisch en vooral kenfilosofisch georienteerde beschouwingen vinden, als een
docta ignorantia daar haar grenzen waar de stap naar de werkelijkheid van de mystiek
wordt gezet.
G. Wilkens

Godsdienst
Communie-katechese - De Emmausganger. nr. 7. Dienst school- en
volwassenen-katechese, Den Haag, 1973, 39 pp., f 3,-, bij groter aant. f 2,50.
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Kempis, Thomas à - De navolging van Christus. - Ambo, Bilthoven, 1973, 219
pp., f 12,50.
Meester, Koen de - Met lege handen. - Carmelitana, Gent, 1972, 160 pp., BF.
112.
Seidel, Uwe und Diethard Zils - Psalmen der Hoffnung (Texte für jeden Tag).
- Verlag Hans Driewer, Essen, 1973, 208 pp., DM. 9,80.

Dr. P. Penning de Vries
Op u gemunt
B. Gottmer, Nijmegen, 1972, 252 pp., f 15,-.
Hier wordt aangeboden een aantal meditaties, uitgewerkt vanuit teksten van de vier
evangelies, alsook een verzameling van gebeden die het woord van het evangelie
door het persoonlijke gebed heen willen munten op het hart van God en de bidder.
Deze gang van gebeden en meditaties door de vier evangeliën zijn allereerst gemunt
op God. Wellicht klinkt dat voor de een niet verrassend, als men niet weet hoeveel
en wat voor valse munten er in omloop zijn. Voor een ander is het feit dat er tot God
gebeden wordt en over Zijn Persoon gemediteerd, alweer minstens meegenomen.
Het boek is ook op de lezer gemunt, opdat deze ook tot een gebruiker van deze
gebedshulp zou worden. In een kort aanhangsel blijkt hoe de schrijver het op de lezer
heeft gemunt: in een schema, gebaseerd op het ritme van een achtdaagse retraite,
worden die meditaties en gebeden vermeld die voor het doen van zo'n retraite dienstig
zijn.
G. Wilkens

Jo Hermans
Om te zien wie Jezus is. Gebeden en overwegingen
Lannoo, Tielt/Utrecht, 1972, 111 pp..
Een gebedenboek, bedoeld niet om te lezen, maar om tot bidden te brengen en te
zien, gelijk Zacheüs in het evangelie, wie Jezus is.
Men vindt een uitgewerkte meditatie over de perikoop van Zacheus, een groot
aantal gebeden, verschillend van toon en tensione een keur van gebedsdiensten te
houden rond een evangelielezing.
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Wellicht kunnen deze gebeden en overwegingen, wat licht van toon, verzorgd van
taal, te bidden in een kleine groep, die mee wil zien naar Jezus, dienen om een
gebedsinteresse op te wekken en wellicht gaande te houden. Dat laatste zal afhangen
van de gebedspraktijk waarin men regelmatig en gedurende vaak lange tijd wil blijven
kijken naar Jezus die door Jericho op weg is naar Jeruzalem, alwaar de bidder gebracht
wordt waarheen hij zelf niet wilde.
G. Wilkens

Rapport van een onderzoek naar Kinderbijbels
N.B.G., Haarlem, 1972, 158 pp., f 25,-.
Het is verheugend dat het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke
Bijbelstichting tezamen een werkgroep hebben geformeerd om een onderzoek in te
stellen ‘naar de voorwaarden waaraan een Kinderbijbel (Kb) moet voldoen wil men
redelijkerwijze kunnen verwachten, dat er in de latere jaren geen moeilijkheden
ontstaan...’ (Voorwoord).
Voor 1800 zag men het kind eigenlijk niet als kind, maar als kleine volwassene.
Het is de Franse filosoof Rousseau die als eerste het kind een eigen waarde toekent.
Dit heeft tot gevolg dat rond 1820 de eerste Kbs gaan verschijnen; zoals begrijpelijk
nog zéér moraliserend, dogmatiserend, vaak als een soort catechismus met vraag en
antwoord. Deze vorm handhaaft zich tot ongeveer 1945. Vanaf dat tijdstip gaat niet
de geloofsléér maar de eigen ervaringswereld van het kind centraal stellen. Het
rapport wil zich dan ook met déze periode (na 1945) bezighouden.
De bijbelse boodschap vraagt om een verteller. De bijbel zelf is één grote vertelling,
definieert niet, betoogt niet, redeneert niet (p. 11). De schrijver van een Kb verricht
a.h.w. vertaalwerk ten dienste van het kind. Hij moet in de eerste plaats de bijbel
recht doen en ziet zich dan reeds voor het eerste probleem geplaatst: presenteert hij
de Schrift als geschiedenis of als heilsgeschiedenis, m.a.w. gaat hij verteilen hoe het
allemaal gebeurd is of vertelt hij een verhaal over mensen die geloven. Voorts ontstaan
er bijzonder moeilijke Problemen wanneer er vereenvoudigd moet worden: moet de
verteller van de Kb Jezus voorstellen als de grote kindervriend uit Matt. 19: 13-15
of als Zoon van God of als de Messias? Hoe introduceert hij begrippen als ‘engel’
en ‘wonder’? Soms vereenvoudigen schrijvers van Kbs nun werk zo, dat het infantiel
dreigt te worden; men ziet dan bijv. in alle verhalen steeds hetzelfde model terugkeren:
- God kan alles (maar hoe moet dit op een kind afkomen wanneer het ontdekt dat
onze wereld meer een toneel van honger, armoede en moord is?)
- God beloont het goede (na 3 of 4 verhalen weet het kind dat God altijd met de
goede mensen ‘samenspant’. Wat heeft men dan eigenlijk bereikt?).
Naast een theologische benadering (hoofdstuk II, zoals hierboven kort samengevat)
kent het rapport ook een pedagogische benadering (hoofdstuk III). De auteur van
Dik Trom schrijft voor andere kinderen dan de auteur van de Fabeltjeskrant. Zo heeft
ook iedere Kb zijn eigen kindbeeld (voor welke leeftijd schrijf ik, welke woorden
en begrippen kent dit kind, welke gedachten heeft het). Enerzijds onderzoekt het
rapport hoe elke Kb zich het kind voorstelt waarvoor het schrijft en anderzijds hoe
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elk kind - in de opvatting van de schrijver! - moet worden, m.a.w. waar wil de auteur
het kind hebben.
Aan de hand van Luc. 8: 22 vv (de storm op het meer) en Luc. 10: 25 vv (de
barmhartige Samaritaan) worden resp. de kleuterbijbels en de kinderbijbels voor
7-10 jr op deze twee vragen onderzocht. In de Kb voor 10 jr en ouder blijkt dat de
tekst van de bijbel aanzienlijk nauwkeuriger wordt gevolgd dan in die voor het jongere
kind. Een verbetering dus, maar ook in deze categorie willen nog diverse Kbs het
kind vooral binnenvoeren in een blijde, gelukkige, vreugdevolle wereld. Vraag is of
men dit mag doen.
Het rapport besluit in hoofdstuk IV met allerlei conclusies, die hier niet kunnen
worden samengevat, aangezien het om 55 kinderbijbels gaat. Eén conclusie is wellicht
de moeite waard. Kinderbijbels - zo blijkt uit dit onderzoek - behandelen vrijwel
alleen de zgn. historische boeken van de bijbel, d.w.z. voor het O.T. Genesis - 2
Koningen en voor het N.T. Matteüs - Handelingen. M.a.w. de meeste Kbs maken
van de bijbel toch weer een geschiedenisboek!
Dit rapport heeft m.i. de grote verdienste dat het geen enkele Kb bij voorbaat
afwijst. Elke afwijzing wordt steeds uitvoerig met argumenten omkleed. Graag zou
men bij lezing van dit rapport alle besproken Kbs voor zich hebben. Met name ouders
van schoolgaande kinderen, onderwijzers en catecheten bij het Lager Onderwijs
zouden van dit rapport veel kunnen leren.
P. Beentjes
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Werner Krauss
Werk und Wort.
Aufsätze zur Literaturwissenschaft und Wortgeschichte
Aufbau Verlag, Berlin/Weimar, 1972, 393 pp..
Een aantal opstellen over verschillende onderwerpen. Zoals altijd bij deze schrijver
vallen daarbij zijn voortreffelijke beschouwingen over de periode van de verlichting
weer op. Behalve de Franse en de Duitse verlichting wordt dit keer ook de Spaanse
in zijn beschouwingen betrokken. Min of meer terzijde worden aan dit thema een
tweetal opstellen gewijd aan neologieën uit de achttiende eeuw. Belangrijk zijn vooral
de analyses van de schrijver over de verhouding van de verlichting in de verschillende
landen tot de daar heersende vorsten. Een en ander wordt voorafgegaan door een van
het geheel enigszins losstaand opstel over het structuralisme.
C.J. Boschheurne

C.D. Kernig, Hrsg.
Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft.
Eine vergleichende Enzyklopädie, Bd. V.
Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1972, 560 pp., DM. 148,-.
De toespraak van Mikhail Soeslow ter gelegenheid van de 150e verjaardag van Karl
Marx in mei 1968 gaf een opmerkelijk inzicht in de strategie en tactiek van de
C.P.S.U.. Het was tevens ook een van de belangrijkste verklaringen van de Russen
op ideologisch gebied gedurende de laatste jaren. In zijn rede wees Soeslow de
burgerlijke democratie af, maar ook het zgn. ‘barakkencommunisme’, zoals het door
Mao Tse Toeng werd onderwezen en andere niet nader gedefinieerde pogingen van
buitenlandse communistische leiders, die er naar streefden het ‘historisch proces’
naar het einddoel: het ‘Communisme’ te verhaasten. Hoe flexibel de strategie van
de C.P.S.U. ook mag zijn, ze is in de ogen van de westerlingen niet pragmatisch. De
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Sovjet-Unie blijft een ideocratie, waar men iedere handeling moet rechtvaardigen in
termen van de eigentijdse interpretarle van de marxistisch-leninistische ideologie.
Op grond hiervan tracht het regime constant zijn legitimiteit te handhaven.
Bij de nieuwe ontwikkelingen in de strategie van de C.P.S.U. wordt rekening
gehouden met enerzijds de problematiek van een gedeeltelijke restauratie van het
kapitalisme in de Oosteuropese landen en anderzijds met prioriteit van de
revolutionaire tendenties binnen het westelijke kapitalistische systeem boven de
nationale bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld. Tot voor kort schilderden de
Russen de nationale bevrijdingsbewegingen af als de voornaamste dragers van de
revolutie. Als resultaat der recente herwaardering van de revolutie-theorie door de
Kremlinleiders wordt nu erkend dat ook in de kapitalistische industrielanden
tendenties, zoals verschillende vormen van directe en indirecte staatsinterventie en
economische programmering, zijn waar te nemen die een ontwikkeling naar het
socialisme kunnen bespoedigen. De Sovjet communisten wijzen de
convergentie-theorie af, want in de huidige kapitalistische industriële maatschappij
zijn de sociale en politieke conflicten nog versterkt geworden door de technologische
vooruitgang aldaar. Zij voorzien dan ook grootscheepse werkloosheid in het Westen
als gevolg van de economische ontwikkeling en toenemende automatisering. De
Kremlinleiders hebben weinig bewondering voor degenen binnen de communistische
wereldbeweging die menen dat het zwaartepunt van de wereldrevolutie moet worden
verlegd naar de derde wereld. Vervolgens blijven zij benadrukken dat alleen
gemeenschappelijke doeleinden, coördinatie en eenheid van handelen van alle
communistische partijen het historisch onvermijdelijk proces naar het ‘Communisme’
kunnen verhaasten. Zij tot slot van deze beschouwing nog vermeid dat de Russen
ervan overtuigd zijn dat de tijd vóór de Sovjet-Unie werkt, terwijl zij hopen het
revisionisme dat in Oost-Europa thans Problemen opwerpt, door een soort
ideologische herbewapening te bestrijden.
L. Bartalits

Streven. Jaargang 26

725

Gordon Leff
Tyrany of Concepts
A Critique of Marxism
University of Alabama Press, revised edition, 1969 $ 6,50.
In Nederland zijn de makkelijk glijende inleidingen op Marx nogal bekend geworden.
Over een aantal kritische studies van Tucker (vertaald in de Aula), Kamenka, Avineri
en nu Leff wordt minder gesproken. De adepten van Marx voelen zich daartoe niet
zo aangesproken. Zij zien even scherp als de meester dat de ondernemende
bourgeoisie, die de feodale wereld via de kapitalistische produktiewijze
revolutioneerde, verstrikt raakt in haar eigen geweten. Aan dat feit geven zij prioriteit.
Analyse van de eigen situatie staat minder centraal.
De vervreemde mens is een resultaat van de produktie-woede van de kapitalist.
De proletariër kon zich daartegen niet verzetten en werd evenmin door eigen belangen
tot meespelen verleid. Met de blik van de weerloze proletariër in zijn rug, zou de
bourgeois te gronde gaan aan de machtsstrijd in eigen gelederen. De proletariër, door
de praxis-filosofie van Marx ingelicht over zijn rol in het historisch gebeuren, zou
mondig worden. De geschiedenis, uit vervreemding bestaande, toverde de proletariër
als laatste en absoluut-vervreemde op het toneel. De bourgeoisie had de proletariër
aan de meest radicale ketens verankerd; doch via deze ‘völlige Verlust des Menschen’
zou ‘die völlige Wiedergewinnung des Menschen’ tot stand komen; ‘Die Auflösung
der Gesellschaft als ein besonderer Stand ist das Proletariat’ (Zur Kritik der
Hegelschen Rechtsphilosophie, 1843/44).
Nog voor hij zijn gewelddadige euforie te boek stelde, raakte Marx ervan overtuigd
dat de bourgeoisie werd voortgedreven door driften die zozeer tegen de natuur waren,
dat zijn ‘aufdeckende’ analyse daarvan de burgerij met stomheid zou slaan. Toen hij
als redacteur van de liberale Rheinische Zeitung door de Augsburger Zeitung
beschuldigd werd van communisme (1842/43), hoonde Marx dat hij zover nog niet
was. De Augsburger maakte zich reeds bang vóór de bliksem nog moest inslaan. De
Augsburger dacht aan fysiek geweld. Doch Marx antwoordde als volgt: ‘auf praktische
Versuche, und seien es Versuche in Masse, kann man durch Kanonen antworten,
sobald sie gefährlich werden, aber Ideen, die unsere Intelligenz besiegt, die unsere
Gesinnung erobert, an die der Verstand unser Gewissen geschmiedet hat, ohne sein
Herz zu zerreissen, das sind Dämonen, welche der Mensch nur besiegen kann, indem
er sich unterwirft’.
Eenmaal in de greep van de communistische idee zou men hebben te kiezen tussen
overgave of een soort zelfwurging. Het door het communisme blootgelegde valse
bewustzijn zou de bourgeoisie in een gewetensnood brengen die hem zonodig tot in
de duistere achterhoek van de wereld zou achtervolgen. De maatschappelijk-radicale
versie van de parabel stond overeind: wie zijn leven wil behouden, hij zal het
verliezen; doch wie het verliest om der wille van Mij, hij zal het duizendvoudig leven
ontvangen. In Marx was de Mensenzoon afgeschaft en kwam hij voor eeuwig bij
ons op aarde: ‘Der Kommunismus als vollständige, bewusste und innerhalb des
ganzen Reichtums der bisherigen Entwicklung gewordene Rückkehr des
Menschen-für-sich, als eines gesellschaftlichen, d.h. menschlichen Menschen’. Het
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kan nu meer verbazen dat Marx aan deze opsomming toevoegde: ‘Er ist das aufgelöste
Rätsel der Geschichte und weiss sich als diese Lösung’. (Nationalökonomie und
Philosophie, 1844).
Een dergelijke theorie verdient niet alleen aandacht vanwege het tirannieke effect
ervan jegens allen die door een vals bewustzijn getekend zouden zijn; doch bovenal
vanwege de zelfketening, die de aanhangers desondanks beleven als absolute
bevrijding. Hoe kon dit geloof in genadig geweld ontstaan? En ondanks het feit dat
tot nu toe slechts een glimp van dit menselijk geluk op aarde zichtbaar werd - om
meestal door eigen broeders snel te worden uitgetrapt - steeds weer mensen boeien
en voor heel hun leven binden? Toen Marx en na hem in veelsoortige variaties talloze
anderen de onderwereld van de geest analyseerden en terugkeerden met de toverstaf,
bleken zij ziende blind en dromend helderziend. Naar mijn gevoel kwam Tucker met
zijn sociaalpsychologische analyse dichter bij een verklaring dan Gordon Leff, die
Marx bestreed op de beproefde wijze: past men de leer van Marx toe op het Marxisme,
dan houdt zij geen stand.
Dat laatste is juist, maar heeft nog nimmer een Marxist van zijn voetstuk gebracht,
laat staan nieuwkomers ervan weerhouden om met Marx af te dalen ter bourgeois-helle
om in de hemel der proletariërs te eindigen. De verankering moet dieper liggen.
Voorlopig zou de conclusie kunnen luiden: het zijn kennelijk sterke schoenen die de
omgang met het valse bewustzijn, de verkehrte Welt en de affectieve doolhof
doorstaan.
Th. de Jong
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Ismaël Kadare
De Generaal van het dode leger
Pegasus, Amsterdam, 1972, 264 pp., f 11,90.
Het gegeven van dit boek is boeiend. Een Italiaanse generaal en een priester komen
twintig jaar na de oorlog naar Albanië om daar de stoffelijke resten van de gesneuvelde
Italiaanse soldaten op te graven. Natuurlijk komen daarbij allerlei oorlogsverhalen
naar voren. Maar het belangrijkste is de verwarring vooral bij de generaal waarin dit
vreemde land en zijn bewoners hem brengen.
Als dit boek door een Italiaan was geschreven, zou men het aan kunnen bevelen
omdat het een boeiend gegeven op een boeiende wijze verwerkt. De zaak is echter
ingewikkelder. De schrijver is een Albanees. Als hij een belangrijke scene laat speien
in een vreemd en woest landschap rondom het zuid-albaanse stadje Gjirokaster, dan
is dat landschap voor hem niet vreemd, maar dan is het de streek van zijn geboortestad.
Hij weet wat de generaal en de priester verkeerd begrijpen. Om een voorbeeld te
noemen hoe moeilijk het is om in dit geval de plaats in te nemen van de schrijver en
van de lezers die zijn gedachtenwereld verstaan, het volgende. In hoofdstuk negen
zitten de arbeiders die het opgravingswerk doen, heldenliederen te zingen. Er ontstaat
dan tussen de twee hopfdpersonen een lang gesprek over het Albanese volkslied. Zij
komen tot de conclusie dat dit altijd erg droevig is. Nu is het heel moeilijk om hier
Albanese volksmuziek te horen. Met moeite kan men één plaat krijgen (Topic 12.T
154) waarop een aantal liederen voorkomen waarin helden van wereldoorlog II
bezongen worden, naast andere van eerdere oorlogen en zelfs over latere gevechten
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tegen de CIA-troepen. Inderdaad maken deze bij de eerste kennismaking, even als
trouwens de heldenliederen uit de naburige Kosmet en Epirus een droevige indruk.
Merkwaardigerwijze echter duurt het even voordat een werkelijke klaagzang die
indruk maakt. Bij nadere kennismaking verdwijnt de indruk trouwens. Zijn de generaal
en de priester er hier helemaal naast of zien ze het goed. De schrijver en zijn Albanese
lezers weten het; wij hier hebben gewoon te weinig gegevens om het te achterhalen.
En al lukt het ons misschien met veel moeite het gesprek over de muziek te begrijpen,
en kunnen we ons delen van het landschap, dat in het verhaal een grote rol speelt,
misschien wel indenken, al komen wij in de vergelijkbare gebieden alleen met
vakantie in de zomer en niet als deze mensen in de regentijd, talrijke andere punten
van het verhaal zullen ons geheel ontgaan.
Voorzover wij dit boek kunnen plaatsen, is dat binnen het kader van het
socialistisch-realisme. Daarvan is het een voortreffelijk voorbeeld, dat men in één
ruk uitleest. Maar voor het overige blijft het werk door ons gebrek aan kennis van
de Albanese cultuur ergens in het luchtledige hangen. Dat is beslist jammer.
C.J. Boschheurne

Fritz J. Raddatz
Traditionen und Tendenzen Materialen zur Literatur der DDR
Suhrkamp Verlag Frankfurt/M., 1972, 694 pp..
Men proeft in deze BRD-bundel over de letterkunde van de DDR de moeite die de
schrijvers hebben om hun onderwerp objectief te benaderen. De objectiviteit wordt
tot het uiterste nagestreefd. In verband daarmee is zeer veel bronvermelding en
documentatie opgenomen (230 bladzijden), terwijl ook in de tekst lange citaten
voorkomen. De hoofdstelling van alle bijdragen is dat BRD en DDR in de jaren na
1945 onder verschillende invloeden uit elkaar zijn gegroeid, waarbij dan beide
verschillende al in de Duitse letterkunde aan-
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wezige tendensen verder hebben doorgezet. In de DDR zou daarbij een grote rol
gespeeld zijn door de partij. Dat laatste is niet te ontkennen juist. Maar de vraag
wordt toch ingewikkelder, als men het eerste stuk bekijkt (ongetekend, dus
waarschijnlijk van de redacteur), waaruit blijkt dat er ook een verschil bestaat in de
taal die in beide staten wordt gesproken. Het is daarbij natuurlijk belangwekkend
om te zien dat de invloed van het anglo-amerikaans in de BRD sterker is dan die van
het Russisch in de DDR. Men moet zich echter afvragen of het verschil in taal alleen
veroorzaakt is door de verschillende beïnvloeding waaraan oost en west na 1945
blootstonden en of dit verschil niet in wezen veel dieper zit. In Netzers bundel
Preussen, Porträt einer politischen Kultur is duidelijk aangetoond dat de DDR de
rechtmatige culturele erfgenaam is van Pruisen. Men kan nog verder gaan als in dat
werk gesteld wordt. De BRD is het gebied van de vroegere ‘Kleinstaatlerei’; de DDR
is het gebied, met uitzondering van Thüringen, waar vroeger grote koninkrijken
bestonden, Pruisen en Saksen, en waar dus tussen de vorst en de boer en burger de
sociale laag van de grootgrondbezitters stond. Die laatste was in het westen vrijwel
onbekend; vorst en grondbezitter waren dezelfden. Dit maakte dat de
sociaal-economische verhoudingen in beide gebieden totaal verschillend waren. De
ost-elbische mentaliteit was voor de westduitser steeds een onderwerp van spot, al
ging het alleen maar om de stelling dat zij geen andere Kuchen als Käsekuchen
kenden. De Rijnlandse onafhankelijkheidsbeweging in 1919 en volgende jaren was
een werkelijk nationale beweging. Men kan gerust stellen dat het idee van een Duitse
eenheid op grond van gemeenschap van taal onjuist is. De drie (en een half)
Duitssprekende staatsgemeenschappen hebben een verschillende sociaal-economische
traditie en daardoor een verschillende cultuur en dus ook literatuur. Bismarcks
schepping, het cosmopolitische Berlijn, hoort eigenlijk bij geen van alle.
Deze culturele verschillen maken dat een verschillende ontwikkeling ook op literair
gebied niet als een kunstmatige moet worden beschouwd. Natuurlijk probeert men
in het oosten uitdrukkelijk de traditie van de socialistische, Berlijnse, schrijvers van
voor WO II voort te zetten, daar komt men blijkens de bij Aufbau-verlag verschonende
serie over de proletarische letterkunde tussen 1919 en 1933, ook openlijk voor uit.
Met deze serie is overigens in dit boek geen rekening gehouden.
C.J. Boschheurne

Françoise Sagan
Des Bleus à l'Ame
Flammarion, Paris, 1972, 205 pp., FF. 22.
Sinds haar eerste roman ‘Bonjour Tristesse’ in 1954 is men van Françoise Sagan
romans en toneelstukken gewend, vrij oppervlakkig van inhoud, waar steeds het ik
van de schrijfster buiten spel bleef. In ‘Des Bleus à l'Ame’ treedt dit ik voor het eerst
aan het daglicht, slechts schuchter en aarzelend, maar toch helder genoeg om er
aandacht aan te besteden.
‘Des Bleus à l'Ame’ is half roman, half dagboek. Het romangedeelte heeft weinig
betekenis en herhaalt de thema's al zo vaak door Sagan beschreven; de schrijfster
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voert er zelfs twee personen in op uit haar vroegere toneelstuk ‘Château en Suède’,
Eléonore en Sébastien, die een lichtvoetig leven leiden in Parijs en aan de Côte d'Azur
en tensione in Sagans buitenhuis in Normandie belanden, plaats waar droom en
werkelijkheid elkaar raken. Hiernaast, maar ook gedeeltelijk door het verhaal
heengeweven, treft men verhalen in de ik-persoon geschreven, dagboekaantekeningen,
aan.
Wat voor persoon ontmoet men hier nu? In ieder geval krijgt men geen duidelijk
antwoord op de vraag: Wie is Françoise Sagan?, maar slechts vage aanduidingen.
Noch de schrijfster die sensatie heeft verwekt in 1954, noch het meisje uit de gegoede
burgerij. Iemand die weet wat eenzaamheid is en ‘le mal d'aimer’, die geleden heeft
aan het leven en er de wetenschap aan heeft overgehouden dat men voorzichtig moet
leven, voorzichtig om een ander niet prjn te doen en er zelf niet onderdoor te gaan.
Tegenover alle dreigingen die rapporten en kranten ons voor ogen toveren blijft
slechts één belangrijk iets ons over: ‘notre âme’ die we na iedere omzwerving weer
terugvinden, vol met blauwe plekken (des bleus à l'âme) en een beetje buiten adem.
Ondanks de nonchalante houding die ze in haar interviews voorwendt, blijkt Sagan
een persoon te zijn die het als haar plicht beschouwt, ten opzichte van zichzelf en de
anderen te schrijven, een plicht waartoe zij zich slechts met moeite zet.
Over het hele werk hangt een gevoel van levensmoeheid, een genoeg hebben van
de uiterlijke franje van onze consumptiemaatschappij met al haar vervlakking.
Daartegenover stelt Sagan dan als authentieke waarde de verbeeldingskracht, ‘la
folle du logis qui nous fait vivre’.
Dit werk is wellicht het interessantste werk van Sagan dat tot nog toe verschenen
is.
M. Boex-Timmermans
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S.J. Fockema Andreae en C. Koeman
Kaarten en kaarttekenaars
Fibula - Van Dishoeck, Bussum, 1972, 124 pp., f 8,90.
Het 24e deeltje in de Fibulareeks is gewijd aan de cartografie, zoals die in Nederland
werd en wordt beoefend, en met succes, gezien de belangrijke ontdekkingen die in
dezen door Nederlanders gedaan werden en de vakbekwaamheid van vaderlandse
kaartenmakers, onder wie vermaardheden als Jacob van Deventer, Janssonius,
Mercator en de Blaeu's. In het kort wordt de geschiedenis der cartografie in Nederland
uiteengezet, gevolgd door hoofdstukjes over militaire, waterschaps- en zeekaarten,
panoramaplans, atlassen en globes, over landmeetkundige cartografische techniek,
over catalogisering, behandeling en verzameling van oude kaarten.
Het belangrijkste van dit boekje is dat het met grote vakbekwaamheid werd
geschreven, waarbij echter opgemerkt dient te worden dat op een aantal punten van
de lezer te veel kennis voorondersteld wordt, en dat de stijl nogal brokkelig aandoet,
mogelijk een gevolg van het feit dat er twee auteurs aan het werk geweest zijn. Het
boekje is verlucht met 52 bijzonder gevarieerde en aantrekkelijke illustraties. In
tegenstelling tot andere deeltjes uit deze serie mist dit helaas een literatuurlijst.
P. Begheyn

Roy Sieber
African Textiles and Decorative Arts
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The Museum of Modern Art, New York. 1972, 240 pp., geïll., $7,95.
Dit boek, een catalogus bij een gelijknamige tentoonstelling in het Museum of Modern
Art te New York, is een van de beste, zoniet de beste, inleiding op wat met een
misleidende term de decoratieve kunsten van Zwart Afrika wordt genoemd. Het gaat
hier bijna uitsluitend om lichaamsversiering, tatoeage, haardracht, maskers, juwelen,
maar vooral textiel. Of de keuze representatief is, laten we in het midden. Zij blijft
beperkt tot wat in Noord-Amerikaanse musea en collecties voorhanden is. In elk
geval is wat in dit boek bijeengebracht werd, stuk voor stuk van een unieke kwaliteit
en als zodanig nooit voorheen gepubliceerd. De schitterende keuze werd gemaakt
door prof. Sieber van de Indiana Universiteit. Hij schreef ook de inleiding en de
sobere begeleidende tekst.
G. Bekaert

Joseph McBride
Orson Welles
Seeker and Warburg, London, 1972, 192 pp., geïll., £ 2,25.
Citizen Kane staat sederi geruime tijd opnieuw in het centrum van de belangstelling,
doordat Pauline Kael de oneerbiedige vraag heeft gesteld, in hoeverre Welles wel
de absolute auteur is van de beroemde film. Dit zou een gelegenheid kunnen zijn
niet om op de polemiek in te gaan zoals J. McBride hier - gelukkig slechts terloops
- doet en Peter Bogadanovitch in Esquire onlangs heeft gedaan, maar om Orson
Welles als cineast-auteur of auteur-cineast eens te reevalueren. Hij is ontegenzeggelijk
een boeiende en fascinerende figuur, maar is deze ongenuanceerde waardering niet
misplaatst? Ze situeert Welles verkeerd in de Amerikaanse film en in de
filmgeschiedenis. Hij is beslist niet dat alleenstaande genie waar cinefielen en
filmspecialisten hem zo graag voor verslijten. Of hij bovendien wel zo'n belangrijke
plaats inneemt is een vraag die de Welles-analyse beslist zou kunnen verrijken. Men
is daar blijkbaar nog niet aan toe: ook McBrides' studie wordt gedragen door een
onvoorwaardelijke bewondering. Zijn analyses zijn naar mijn gevoel intelligente
tautologieën. Ondanks wat nieuw feitenmateriaal: een gemiste kans.
Eric De Kuyper
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[1973, nummer 8]
[Inhoud]
Leven in China, p. 731
China heeft het Westen lange tijd geobsedeerd door zijn eeuwenoude beschaving.
Over wat het vandaag realiseert, begint langzamerhand wat meer betrouwbare
informatie door te sijpelen. In het eerste van de drie artikelen die wij u hier aanbieden,
wordt aan de hand van publikaties en vooral van ter plaatse genoteerde indrukken
en cijfers een beeld gegeven van de economische organisatie en de weerslag daarvan
op het concrete leven van arbeiders en boeren in China.

De vrouw in China, p. 743
De emancipate van de vrouw is volgens de auteur in China verder gevorderd en
fundamenteler gerealiseerd dan in welke westerse maatschappij ook. ‘De vrouw aan
de macht’ heeft definitief de ‘slavernij’ afgelost waartoe zij in het oude keizerrijk
veroordeeld was. Dat was alleen mogelijk in een socialistische maatschappij, in een
beweging die de emancipatie van de vrouw niet apart, maar samen met de emancipatie
uit alle vormen van onderdrukking tegelijk beoogde.

Kerk en godsdienst in China, p. 754
Zijn er tekenen die erop wijzen dat het maoistisch regime wel eens een ander beleid
zou kunnen gaan voeren ten aanzien van kerk en godsdiensten? De auteur, die zich
in Hongkong al jarenlang bezighoudt met het zorgvuldig analyseren van alle
beschikbare officiële en clandestiene informatie uit China zelf, meent - aarzelend,
voorzichtig - dat een zeker optimisme niet helemaal ongewettigd is.

Japan en de Sovjet-Unie, p. 762
In tegenstelling tot de betrekkingen tussen Japan en de Verenigde Staten (nov. 1972)
en China (dec. 1972) zijn die met de Sovjet-Unie voor de Japanners psychologisch
minder belangrijk. De Russen staan in het eilandenrijk erg slecht aangeschreven.
Afgezien van het historisch diep gewortelde Japanse wantrouwen jegens de Russen,
vergeeft Japan Moskou niet dat het de oorlog verklaard heeft op het moment dat het
keizerrijk, na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, bereid was te capituleren.
Ook de gedwongen overdracht van bepaalde delen van hun grondgebied na de oorlog
zit de Japanners dwars.
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De taaiheid van de religie in de U.S.S.R., p. 772
Na vijftig jaar atheïstische opvoeding en propaganda leeft de religie in de Sovjet-Unie
onder verschillende vormen nog altijd voort. Ook Russische gods-dienstsociologen
houden zich de laatste tijd met dit probleem bezig. Drie thema's komen daarbij ter
sprake: het taai vasthouden van ouderen aan de religie, de aantrekkingskracht die de
godsdienst uitoefent op jongeren, de vernieuwing in de leiding van de religieuze
instellingen.

‘My name is Asher Lev’, p. 779
Een nieuw boek van Chains Potok, auteur van ‘The Chosen’ en ‘The Promise’, gaat
opnieuw in op het probleem van de jood in de niet-joodse samenleving. De zaak
wordt nog toegespitst door het feit dat Asher Lev een groot schilder wordt en tegelijk
een trouwe en observante jood, waardoor hij ook in zijn eigen gemeenschap niet
aanvaard is.

Terzijde. Na het najaar II, p. 782
De auteur zet zijn mijmeringen over de literatuur voort en komt opnieuw tot de
conclusie dat er eigenlijk weinig nieuws te vermelden valt. Men keert terug naar
verschijnselen van vóór Vijftig, zoals romantisme en ik-verhalen. Als er werkelijk
een nieuwe generatie zou komen, bv. de ‘tachtigers’ van deze eeuw, zou de klap wel
eens hard aan kunnen komen.

Verraad uitgeboet, p. 787
Jevgeni Markin behoorde tot degenen die de uitstoting van Solsjenitzyn uit de Bond
van Sovjet schrijvers heeft bewerkstelligd, in 1969. Blijkbaar heeft hij dat zelf niet
kunnen verdragen en in een paar gedichten in ‘Novy Mir’, oktober 1971, klaagt hij
zichzelf en zijn medeveroordeelaars aan, met als gevolg dat ook hij uitgestoten wordt.
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Leven in China
Levensniveau en welzijn
Catherine Morin en François Lesterlin
Sedert de herfst van 1970 is China weer opengegaan voor bezoekers uit het Westen.
Reisverslagen en getuigenissen verschaffen ons kostbare informatie over het leven
in China in al zijn aspecten. Uit welke politieke of geografische hoek ze ook komen,
alle verhalen zijn het erover eens: economisch is China enorm vooruitgegaan; het
volk in zijn geheel heeft genoeg te eten, is behoorlijk gehuisvest, gekleed, verzorgd
en opgevoed. Die situatie is zelfs al zo vanzelfsprekend geworden, dat de
commentatoren er niet meer aan denken ze te vergelijken met het toch nog heel nabije
verleden en nauwelijks beseffen hoe snel dit allemaal gegaan is. Toch is het bijna
evenzeer aan het tempo als aan de omvang van die ontwikkeling te danken dat de
Chinese boeren en arbeiders zo gehecht zijn aan het maoistische regime.
Een kwantitatief onderzoek naar het levensniveau van een land vraagt
omzichtigheid. Wat verstaat men om te beginnen onder ‘inkomsten’? In China zijn
dat evenzeer ‘indirecte salarissen’ - de collectieve diensten die gratis zijn - als strikt
geldelijke inkomsten. Voor de interpretatie van deze laatste is het belangrijk te weten
hoe ze over de bevolking verdeeld zijn; statistieken over het ‘gemiddelde inkomen
per hoofd’ volstaan niet als je internationale vergelijkingen wilt maken: ‘250 dollars
gemiddeld jaarlijks inkomen per hoofd’ dekt helemaal niet dezelfde situatie in China
als op de Filippijnen. Bovendien moet je, om de reële koopkracht te meten, rekening
houden met de kenmerken van de munt, bijvoorbeeld met de merkwaardige stabiliteit
van de Chinese yuan1.
Een juiste evaluatie van die kwantitatieve elementen is al moeilijk doordat algemene
statistieken ontbreken. Een globaal beeld ervan kunnen we ons slechts vormen uit
alle partiële informatie samen. Gevaarlijker nog lijkt de appreciatie van de
kwalitatieve, niet-meetbare factoren: datgene wat je het ‘tevredenheidsniveau’ zou
kunnen noemen. En dat is nochtans de vraag die iedereen op de lippen heeft: zijn de
Chinezen ‘gelukkig’? Op dit niveau verliest de analyse aan ‘objectiviteit’ wat ze wint
aan diepte. Maar alwie in

1

1 Yuan = ± 20 BF, f 1,50.
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China komt, doet dezelfde ervaring op: de eerste dagen concentreert de aandacht
zich op produktiecijfers, inkomsten, prijzen; maar algauw verschuift de belangstelling:
je gaat merken hoeveel belang hier gehecht wordt aan de ‘kwaliteit van het leven’,
een begrip dat wij, in onze welvaartsmaatschappijen, nu als een gemis beginnen te
ontdekken, maar dat in de Chinese ideologie centraal staat en gaandeweg de concrete
levenssituatie van heel de bevolking diepgaand verandert.

Lonen in de industrie
Zowel wat de inkomensverdeling als wat het inkomensniveau betreft, is er een verschil
tussen stad en platteland. Behalve de boeren zijn alle Chinese arbeiders gesalarieerden
van de Staat, van de territoriale collectieven of de daarvan afhangende produktiecentra.
Op nationaal niveau is er een uniforme loonschaal, die acht categorieën omvat: van
30 tot 150 yuan per maand. Dit dateert al van voor de Culturele Revolutie; het is
gaandeweg ingevoerd vanaf 1949 naarmate de economie gecollectiviseerd werd. In
de jaren 1960 werd het, onder impuls van Lioe Tsjao-Tsji, aangevuld door een
ingewikkeld systeem van produktiviteitspremies2. Maar de Culturele Revolutie
veroordeelde die ‘materiële stimulansen’. De premies, die ongeveer 15% van het
totale salarispakket vertegenwoordigden, werden in juni 1967 afgeschaft; alles wat
kan lijken op stukloon of produktiviteitsloon, is verdwenen; alle gesalarieerden
krijgen nu een maandloon.
Die uniforme salarisverdeling belet echter niet dat ieder produktiecentrum over
een grote autonomie beschikt om de loonindex van iedere arbeider te bepalen. In de
eerste plaats wordt daarbij rekening gehouden met de technische bekwaamheid: een
leerjongen verdient 16 à 18 yuan per maand, een arbeider 30 à 90, een technicus 50
à 100; een ingenieur of een gespecialiseerde arbeider (b.v. een ‘meester-arbeider’ in
een ondememing van kunstambacht) kan 120 tot 150 yuan per maand verdienen3.
Andere criteria zijn: leeftijd, anciënniteit, politieke houding en gezinssituatie.
Sekseverschillen daarentegen spelen geen rol4. Al die elementen worden geëvalueerd
door het Revolutionaire Comité van de ondememing. Het belang dat aan de
verschillende criteria wordt toegekend, varieert daarom volgens het verschillend
beleid van ieder produktiecentrum. Sinds de Culturele Revolutie wordt vooral gewicht
gehecht aan de politieke houding van de arbeider, zijn revolutionair bewustzijn, de
geest die zijn werk bezielt. In een fabriek in

2
3
4

Cfr. Philippe Laurent, Het industriële beleid in China, in Streven, april 1972, pp. 651-662.
Informatie ingewonnen ter plaatse in januari 1971.
Cfr. het artikel van Michelle Loi in ditzelfde nummer.
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Kanton b.v. constateerden wij dat een 58-jarige arbeider, die geen gespecialiseerde
en geen zware arbeid verrichtte, 100 yuan per maand verdiende, terwijl een
vrouwelijke technicus van 28 jaar slechts 60 yuan verdiende. Dit stelsel is natuurlijk
slechts aanvaardbaar als de arbeiders reële medezeggenschap hebben over de manier
waarop het loon wordt bepaald en er een algemene consensus bestaat over de
ideologische principes die daaraan ten grondslag liggen. En dat zijn dingen die van
buitenuit moeilijk te beoordelen zijn. Alle waamemers zijn echter getroffen door het
enorme politiekideologische opvoedingswerk dat tijdens en sedert de Culturele
Revolutie gepresteerd is en door de blijkbare eensgezindheid van de arbeiders in hun
veroordeling van individualistische en materialistische arbeidsmotivaties. De
revolutionaire geestdrift van de Chinese arbeiders, hun onbaatzuchtigheid, hun
toewijding aan de collectieve zaak zijn reëel en verklaren hoe dit bijzondere systeem
van salariëring mogelijk is.
Het loonniveau verschilt ook gevoelig naargelang de streek, de omvang van de
onderneming en de industriesector. Weinig globale informatie hierover is beschikbaar,
maar we weten bijvoorbeeld dat de lonen van de mijnwerkers 1/3 hoger liggen dan
het nationale gemiddelde. In een fabriek van zware elektrische machines in Peking
variëren de lonen tussen 34 en 100 yuan, in de staalfabriek van Wuhan tussen 37 en
110 yuan5.

Platteland
Op het platteland geldt een heel ander systeem. De volkscommunes, die 20.000 tot
50.000 inwoners groeperen, zijn onderverdeeld in produktiebrigades, die zelf weer
onderverdeeld zijn in ‘werkequipes’; deze laatste bestaan uit 60 tot 80 gezinnen. De
inkomensverdeling gebeurt op dat niveau. De boeren hebben geen loon, maar verdelen
de opbrengst van het equipe-werk onder elkaar. Een deel van de jaarlijkse produktie
wordt afgetrokken voor staatsbelastingen, investeringsfonds, een fonds voor sociale
solidariteit, enz.; de rest vormt het ‘loonfonds’, dat zij onder elkaar verdelen. Ieder
werker houdt boek van de ‘arbeidspunten’ die hij gekregen heeft. De equipe telt alle
punten op die in het jaar verdiend zijn en berekent hun waarde in geld door het
‘loonfonds’ te delen door dat totaal; ieder werker weet hoeveel hij heeft verdiend als
hij zijn persoonlijk aantal punten vermenigvuldigt met hun eenheidswaarde. Ieder
loon is dus in verhouding zowel met de globale resultaten van de equipe als met de
hoeveelheid arbeid die hij zelf heeft geleverd6.

5
6

Cfr. R. Arzt en J.-R. Gaussen, Le Monde, 13-14 aug. 1972.
Cfr. F. Lesterlin, Les communes populaires et la campagne chinoise, in La nouvetle Chine,
no. 6.
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De Culturele Revolutie heeft in dit systeem belangrijke vernieuwingen aangebracht.
Aan een bepaalde taak wordt niet meer automatisch steeds hetzelfde aantal punten
toegekend; in het collectieve overleg spelen voortaan, net zoals in de industrie en de
tertiaire sector, ook andere criteria dan alleen de kwantitatieve prestatie een rol:
politieke houding, toewijding aan de collectiviteit, verstandhouding met de kameraden,
enz.. De geest waarin gearbeid wordt, is minstens even belangrijk als de hoeveelheid
gepresteerde arbeid. De voornaamste bedoeling hiervan is, ter gelegenheid van de
verdeling van de opbrengst een diepgaande discussie te bevorderen over de zin van
het werk en dit soort discussies heeft een onschatbare educatieve waarde.
Het niveau van het geldelijk inkomen in de volkscommunes ligt beduidend lager
dan in de industrie en de tertiaire sector. Een boer verdient van 200 tot 500 yuan per
jaar, alnaargelang de opbrengst van zijn equipe. Wel heeft hij ook veel minder
uitgaven, maar het levensniveau op het platteland ligt nog steeds lager dan in de stad.
Het nationale prijzenbeleid probeert daar iets aan te doen: de verkoopprijzen van
voedingswaren en elementaire levensgoederen worden gedrukt, terwijl de prijzen
die aan de produktie worden betaald, even hoog worden gehouden. De snellere
bevolkingsgroei en de tragere produktiviteitsgroei op het platteland dreigen die
nivellering echter te vertragen.
Het geldelijke inkomen in China vertoont aldus vier grote kenmerken: 1) een
relatief laag niveau, vooral in de landbouw; 2) een heel gelijkmatige verdeling
(verschillen van 1 tot 4 in de industrie, van 1 tot 3 in de landbouw); 3) een trage maar
regelmatige niveauverhoging ten voordele van de armsten; 4) een stijgende koopkracht
dank zij de stabiliteit van de munt en de laag gehouden prijzen voor elementaire
levensgoederen.

Inkomsten en uitgaven
Om het reële levensniveau van de Chinezen te evalueren, moet men niet alleen met
die opzettelijk laag gehouden prijzen van de elementaire levens-goederen rekening
houden, maar ook nog met de vele bijna gratis verstrekte sociale diensten. Anders
is het niet te verklaren hoe de Chinezen, ondanks de schijnbaar lage geldelijke
inkomens, nog behoorlijk kunnen sparen en aldus gaandeweg toegang krijgen tot
minder elementaire consumptiegoederen.
Elementaire levensgoederen zijn o.m. voeding, kleding en huisvesting. Aan voeding
besteedt een gezin in de stad ongeveer 10 yuan per persoon per maand. Daarvoor
hebben ze dagelijks rijst, vlees of vis, en groenten. Een kilo rijst kost 36 fens (1 fen
= 1/100 yuan); een pond vis 50 fens tot 1,80
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yuan; een pond vlees 70 tot 90 fens; een pond eieren 90 fens; een liter sojaolie 80
fens; een kilo fruit 18 tot 30 fens. Het goedkoopst zijn groenten (1 fen per kilo) en
die zijn er altijd in overvloed7.
Confectiekleding is nog tamelijk duur. Een wollen pak kost ongeveer 70 yuan,
leren schoenen 15 yuan. Sommige artikelen zijn echter sinds 1965 goedkoper
geworden: een gevoerd vest b.v. kost nu 15 tot 19 yuan. Maar de meeste Chinezen,
vooral op het platteland, maken hun kleren zelf. Stoffen zijn heel goedkoop: een
meter katoen kost ongeveer 1 yuan. Overigens wordt de werkkleding meestal gratis
geleverd door de onderneming.
Huishuur, onderhoudskosten, water, gas en elektriciteit vertegenwoordigen samen
3 tot 8% van het gemiddelde loon, 3 tot 8 yuan per maand. De meeste boeren hebben
deze kosten niet: zij bezitten hun eigen huis, dat ze, geholpen door hun kameraden
van de equipe, zelf hebben gebouwd. De mijnwerkers betalen slechts enkele fens
per maand voor de huishuur en niets voor water en elektriciteit8. Bovendien beschikken
alle Chinezen over heel hun loon: er is geen inkomstenbelasting.

Sociale diensten
Belangrijk voor een evaluatie van het Chinese levensniveau zijn ook, zoals gezegd,
de vele sociale diensten, die bijna gratis zijn. Medische verzorging is gratis voor alle
werkers; hun gezinsleden betalen slechts 50%. Voor langdurige ziekte, invaliditeit
en zwangerschap zijn speciale vergoedingen voorzien. Sinds de Culturele Revolutie
wordt zeer veel gedaan voor gezondheidsbescherming en opvoeding. In iedere streek
is er nu een volledige medische dienst. Iedere volkscommune heeft een ziekenhuis,
iedere produktiebrigade een gezondheidscentrum met ten minste één gediplomeerde
arts; iedere werkequipe zorgt voor de opleiding van twee of drie ‘dokters op blote
voeten’. Als je jaarlijks 1 yuan betaalt aan het ‘Fonds voor Openbaar Welzijn van
de Commune’, word je een heel jaar gratis verzorgd. In de fabrieken is er meestal
een infirmerie en zalen voor eerste hulp; moet een arbeider naar het ziekenhuis, dan
gebeurt dat op kosten van de onderneming, die daarvoor uit eigen middelen een
speciaal fonds vormt.
Het onderwijs is in principe gratis, maar soms zijn er toch nog schoolkosten: in
Peking b.v. bedragen die in de lagere en middelbare scholen 2 tot 5 yuan per semester;
in geval van nood zijn reducties of vrijstellingen te verkrijgen. Op het platteland zijn
de scholen helemaal gratis. Hetzelfde geldt van de universiteiten.
Ook produktiecentra en wijkcomité's stellen allerlei diensten ter beschikking:
kantines, restaurants waar je warme maaltijden kunt kopen om mee

7
8

Cfr. Michèle Rodière, Salaires et niveau de vie, in La nouvelle Chine, no. 8.
Pékin - Information, 1972, nr. 8.
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naar huis te nemen, kindergarten, slaapzalen in de fabrieken voor celibatairs, enz..

Sparen
Deze diensten stellen steeds meer vrouwen in staat om te gaan werken; steeds meer
gezinnen beschikken aldus over twee of meer lonen. Aan de hand van informatie uit
Chinese publikaties en La nouvelle Chine is het misschien interessant het budget te
reconstrueren van een gemiddeld arbeiders- en een gemiddeld boerengezin. In beide
gevallen blijkt een niet onaanzienlijk deel van de inkomsten gespaard te kunnen
worden.
Nemen we het geval van een arbeidersgezin van vijf personen. De vader is een
gespecialiseerde arbeider in een metaalfabriek, de moeder werkt in een textielbedrijf,
de oudste van de drie kinderen studeert op kosten van de universiteit, de twee jongste
zitten op de middelbare school. Ze wonen in een flat van drie kamers in een grote
stad en beschikken over een keuken en een badkamer. De vader verdient 80, de
moeder 70 yuan per maand, 150 samen. Per maand geven ze uit: 50 yuan aan voeding,
5 aan huur, 4 aan onderhoudskosten, 30 aan kleding, 3 aan transport, 10 aan
ontspanning en varia; samen 102 yuan. Ze kunnen iedere maand 48 yuan sparen.
Of een boerengezin met vier kinderen. Eén ervan werkt in dezelfde equipe als zijn
vader; de moeder werkt in dezelfde brigade, in een viskwekerijequipe. Samen
verdienen ze maandelijks 60 yuan (de vader 20, de moeder 25, de oudste zoon 15).
Ze wonen in een huis dat ze zelf hebben gebouwd en dat hun eigendom is. Een deel
van hun voeding betrekken zij uit een eigen tuintje, waar ze twee varkens en gevogelte
kweken. Ze gaan per fiets naar het werk en hebben zich sinds kort een naaimachine
aangeschaft. Maandelijks geven ze 20 yuan uit aan voeding, 10 yuan aan schoenen
en stoffen voor de kleren die ze zelf maken9. Ze kunnen iedere maand 30 yuan sparen.
Natuurlijk is in die uitgaven alleen het strikt noodzakelijke opgenomen. Andere
dingen kopen ze met geld dat gespaard en op de bank is gezet. Aangezien kopen op
krediet niet bestaat, wachten zij tot ze de benodigde som bijeenhebben en krijgen
ondertussen 3% rente op hun deposito's op zicht, 4% op hun termijndeposito's.
De bankdeposito's zijn gevoelig gestegen sinds 1971: van januari tot juli 1972
zouden ze in Peking met 13,6% vermeerderd zijn, in Shanghai met 8,5%. De
spaardeposito's van de volkscommunes van Hebei en Henan zouden sinds 1965
verdubbeld zijn, die van Shandong met 46% vermeerderd10.

9
10

Cijfers ter plaatse genoteerd.
Cfr. de cahiers van Chine nouvelle, 1972.
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Steeds meer mensen zetten geld op de bank, steeds meer termijnrekeningen in plaats
van rekeningen op zicht.
Gaandeweg komen aldus ook minder elementaire consumptiegoederen in het
bereik van iedereen. Ze zijn voorlopig nog duur, maar worden goed-koper. Enkele
prijzen11 en de tijd die een gemiddeld gezin nodig heeft om ervoor te sparen:
produkten

prijzen

spaartijd

fiets

120 yuan

3 tot 4 maanden

transistor

50-80 yuan

1 tot 3 maanden

naaimachine

140 yuan

3 tot 5 maanden

armbandhorloge

100 yuan

2 tot 3 maanden

fotoapparaat

50-80 yuan

1 tot 3 maanden

Binnen 4, 5 jaar zal het gemiddelde Chinese gezin zich waarschijnlijk al deze
goederen kunnen aanschaffen. Nu reeds beschikken de warenhuizen over een gamma
van meer dan 20.000 produkten12. Je ziet steeds meer huishoudelijke artikelen in
email, aluminium, plastic, en een steeds grotere variëteit van kleerstoffen (wol,
katoen, zijde). De vrouwen beginnen de fameuze blauwe pantalon te vervangen door
kleurige jurkjes en bedrukte bloesjes. Die lossere kleding schijnt wel op meer comfort
te wijzen. Inderdaad, de grootscheepse industrialisering schijnt in China niet te leiden
tot een schaarste aan dagelijkse consumptiegoederen zoals dat in sommige
socialistische landen het geval is. Bovendien schijnt de ontwikkeling van de
consumptie geen niveauverschillen mee te brengen: wat er is, is er voor iedereen; er
ontstaan geen verschillen in consumptiepatroon.
Tenslotte de vrijetijdsbesteding. Wat daarvoor betaald moet worden is zo weinig,
dat het nauwelijks op het gezinsbudget drukt. Een kaartje voor de bioscoop kost 10
tot 20 fens, voor de schouwburg 40 tot 60 fens. De televisie begint door te dringen
op het platteland; vaak zijn er collectieve ontvangstposten. Volgens Japanse
inlichtingen zouden er 40 tot 50 zendstations zijn, verspreid over heel China13. In
Peking werkt de televisie slechts een beperkt aantal uren, enkele avonden in de week.

Kwaliteit van het leven
Een oordeel over de kwaliteit van het leven is uiteraard subjectiever. Niet omdat we
niet over feiten en waarnemingen beschikken: er zijn getuigenis-

11
12
13

M. Rodière, op. cit.
Cfr. La Chine en construction, 1972, no. 3.
Vgl. L'actualité en Chine continentale, série VII, no. 11.
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sen genoeg over de nieuwe produktieverhoudingen, de decentralisering van de
activiteiten van de stad naar net platteland, de toenadering tussen ‘intellectuelen’ en
‘handarbeiders’, de afwijzing van de ‘consumptiemaatschappij’, de zorg voor de
bescherming van het milieu, de communautaire levensstijl...
Maar China leent zich niet alleen voor observatie, het daagt ook uit. Het
confronteert ons niet alleen met ons eigen verleden, dat van onze agrarische
beschaving, die het industriële kapitalisme vooraf is gegaan, en met de vraag hoe
China die overgang van onderontwikkeling naar industrialisering wil realiseren. Maar
het laat tevens zien hoe het van meet af aan de problemen aanpakt die de economische
ontwikkeling meebrengt voor de kwaliteit van het leven, waar wij ons pas zoveel
later van bewust zijn geworden.
Zo te zien is het leven van de Chinezen hard. Arbeid is het eerste gebod. Het
prototype van deze maatschappij is de ‘arme boer’; hij incarneert het zuiverst de
‘proletarische moraal’: hard labeur, onbaatzuchtigheid, toewijding aan de
gemeenschap. Arbeid is een recht én een plicht. Werkloosheid bestaat niet. Er is
werk voor iedereen, naar ieders vermogen. Ook voor de vrouwen. Tal van wijkcomité's
in de steden of arbeidsequipes op het platteland richten werkplaatsen op of kleine
semi-ambachtelijke ondernemingen, niet zozeer omdat een ‘plan’ hen daartoe dwingt,
maar om zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren. De Chinezen werken 8 uur
per dag, 6 dagen per week; het produktiecentrum beslist wanneer ieder zijn wekelijkse
rustdag kan nemen. Alle arbeiders hebben slechts 7 dagen per jaar vakantie. Van de
andere kant geven zij de indruk te werken zonder haast, helemaal niet geobsedeerd
door ‘rendement’. Zelfs in fabrieken die heel gespecialiseerde machines vervaardigen,
is er geen bandwerk. Het begrip ‘produktiviteit’ zoals wij dat kennen, speelt helemaal
geen rol in de Chinese economic Het leidende principe is de politiek: ‘de politiek
staat op de commandopost’, zeggen de Chinezen. Straks zullen we zien welke daarvan
de praktische draagwijdte is in het concrete leven van de Chinese arbeiders en boeren.
De pensioengerechtigde leeftijd is 55 voor de vrouw, 60 voor de man.
Gepensioneerden krijgen gemiddeld 70 yuan per maand, d.i. 70 à 80% van hun laatste
loon, als ze tenminste 15 jaar gewerkt hebben. Voor de oude mensen die geen familie
hebben en geen middelen van bestaan, wordt zorg gedragen door de Staat of het
landbouwcollectief. In de volkscommunes leven de grootouders meestal bij hun
kinderen en spelen een actieve rol in het toezicht en de opvoeding van de
kleinkinderen.
Wat de rol van de vrouw in de Chinese samenleving betreft, kunnen we hier
verwijzen naar het artikel van Michelle Loi.
Alle hier geciteerde feiten samen geven een vrij gunstig beeld van het leven van
de Chinezen individueel genomen. Maar dat beeld moet worden aange-
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vuld met andere, meer algemene kenmerken van het China van vandaag, die eveneens
een concrete invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden en het leven van de bevolking.
Ook al zijn die niet zo objectief te beoordelen.

‘De politiek op de commandopost’
De Culturele Revolutie heeft het grote principe vooropgezet: ‘de politiek op de
commandopost’. Wat betekent dat concreet? Een voorbeeld: het Revolutionaire
Comité van een bedrijf moet beslissen over de installatie van een nieuwe
produktieketen. Van de ene kant kan het een maximaal ‘rendement’ beogen en alles
toespitsen op de technische arbeidsorganisatie (montageband, automatisering,
versplintering van de menselijke arbeid, routinewerk, stukloon, enz.). In dat geval
is de fabriek nog altijd de socialistische ‘eigendom van het hele volk’, maar de
produktieverhoudingen zijn er even weinig benijdenswaard als in een kapitalistische
onderneming. De Culturele Revolutie heeft zich tegen dat systeem gekeerd, dat
overigens niet het monopolie van de kapitalistische landen is, maar uit overwegingen
van ‘rationalisering’ en ‘efficiëntie’ ook in vele socialistische landen ingang heeft
gevonden. ‘De politiek op de commandopost’ betekent dat een radicale verandering
van de produktieverhoudingen wordt gezocht en de technische arbeidsorganisatie
aan dat doel ondergeschikt wordt gemaakt. En dan komt men tot een heel andere
keus: iedere arbeider krijgt een overzicht over het hele produktieproces, kan altijd,
alleen of samen met anderen, initiatieven nemen voor de organisatie van de produktie
of voor experimenten, zelfs als het produktieproces daardoor onderbroken moet
worden; bandarbeid wordt vervangen door werk in naast elkaar liggende ateliers,
zelfs als daardoor de overgang van de ene machine naar de andere niet zo vlot en
automatisch verloopt; ieder atelier vormt een gemeenschap; arbeiders en ingenieurs
werken, op gelijke voet, samen aan ontwerp en uitvoering. Wat hier beschreven
wordt, is geen utopie: zo gaat het er ongeveer aan toe in de meeste Chinese bedrijven.
Het ‘politiek profijt’ is aanzienlijk: alle ‘materiële stimulansen’ worden uitgeschakeld,
er wordt een reëel beroep gedaan op de verantwoordelijkheid en het initiatief van
een ieder. De keerzijde van de medaille is natuurlijk een geringere ‘produktiviteit’.
Maar globaal gezien schijnt de industriële ontwikkeling daar niet onder te lijden.
Dit is één van de paradoxen van het huidige China. Van buitenaf gezien lijkt het
land zeer gecentraliseerd, monolitisch. In werkelijkheid gelden die centralisatie en
dat monolithisme alleen voor de ideologie die de cohesie van het geheel verzekert,
en is de economische en sociale organisatie uitermate gedecentraliseerd. Initiatief
en verantwoordelijkheid spelen een rol op het laagste niveau; zolang de grote
ideologische principes maar niet in het
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gedrang komen, zijn alle sociale experimenten, alle typen van concrete organisatie
van arbeid en leven mogelijk. De basisorganisaties genieten een verregaande
autonomie. China is een van de enige landen ter wereld waar het begrip ‘zelfbeheer’
een concrete sociale inhoud heeft.

Een ander type van ontwikkeling
Op vele andere gebieden stelt de Chinese ideologic ons vragen en is de Chinese
praktijk ons voor. Het gaat daarbij vooral om het doel van de economische en sociale
ontwikkeling. Deze moet vooral de ‘kwaliteit van het leven’ bevorderen; groei is
geen doel op zichzelf. Uiteindelijk staat hun de schepping van een ‘nieuwe mens’
voor ogen en van een milieu waarin deze zich kan ontplooien. De twee belangrijke
elementen daarin schijnen te zijn: de ruimtelijke ordening van de economische
ontwikkeling en de houding ten aanzien van de consumptie.
Sedert de Culturele Revolutie wordt het platteland in versneld tempo
geïndustrialiseerd. In de eerste plaats om de volkscommunes meer in staat te stellen
zelf de industriële produkten te vervaardigen die nodig zijn voor de ontwikkeling
van de landbouw (chemische meststoffen, landbouwwerktuigen, pompen, tractoren,
enz.). Maar veel wijst erop dat er nog wel een belangrijker bedoeling achter zit. Grote
steden, zoals Shanghai bijvoorbeeld, lopen leeg; concentraties van industrie en
bevolking nemen af en men wil er geen nieuwe creëren. Wat er aan nieuwe
produktie-eenheden bijkomt, is middelgroot en verspreid over het hele land. Alles
wordt gedaan om de verschillen tussen stad en platteland, arbeiders en boeren,
intellectuelen en handarbeiders te nivelleren. Hieraan ligt een doelbewust beleid ten
grondslag. In de ogen van het kapitalisme (of revisionisme) is stedelijke concentratie
een onontkoombaar gevolg van de economische groei; het socialistische systeem
maakt het mogelijk de grootste nadelen van dat ontwikkelingstype en de impasses
waar het toe leidt (onmenselijke, volgepropte, vervuilde steden) te vermijden. De
Chinezen schijnen de lessen te hebben getrokken uit de mislukkingen van het Westen
en lenen een aandachtig oor aan de nieuwe theoretici van de ‘zero groei’.
Groot belang hechten zij dan ook aan de bescherming van het milieu. Er zijn tal
van voorbeelden, steeds dik in de verf gezet door het propagandaapparaat van de
Partij. Sedert een jaar is het chemische bedrijf Liaoyuan in Shanghai een ‘schoon
bedrijf’ en de pollutie van de rivier Nenkiang is helemaal ingedijkt14. Het afvalwater
van de steden wordt niet meer in de rivieren geloosd, maar behandeld en gebruikt
voor de irrigatie van landbouw-
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La Chine en construction, juni 1972.

Streven. Jaargang 26

741
grond in de buurt. In Shanghai wordt aldus door een enorme leiding onder de rivier
Houangpou dagelijks 300.000 ton gebruikt water naar Tchouancha, een district op
30 km van de stad, gevoerd, waar het 6.500 ha grond irrigeert. In Tchangtchouen
wordt het gebruikte stadswater zo behandeld, dat nitrogenen en fosfaten bewaard
blijven en 90% ervan gebruikt kan worden voor de irrigatie van de naburige rijst- en
graanvelden; jaarlijks wordt aldus 3.500 ton chemische meststoffen uitgespaard15.
De verschillende chemische bedrijven in Kirin, een stad aan de Soungari in het
Noord-Oosten van China, zijn erin geslaagd al hun afval te recupereren en opnieuw
te gebruiken16. Het initiatief voor deze anti-pollutiestrijd wordt steeds op lokaal vlak
genomen, de problemen worden opgelost met de ter plaatse beschikbare middelen.
Het is interessant te noteren dat deze actie geïnspireerd wordt door ‘een leidraad van
President Mao betreffende de benutting van de “drie soorten afval” (gasvormig,
vloeibaar, vast) met het oog op het voorkomen van alle aantasting van het milieu en
het beschermen van de gezondheid van de arbeiders en de bevolking’. Van de top
komt alleen de heel algemene doelstelling; concrete initiatieven worden overgelaten
aan de mensen zelf op het niveau van de produktiecentra. Hulp moeten zij niet
verwachten: ieder moet ‘op zijn eigen krachten rekenen’.
Een directe weerslag op de levensomstandigheden heeft de politiek tenslotte ook
op het gebied van de consumptie. Beweren dat de Chinezen de
‘consumptiemaatschappij’ afwijzen, heeft natuurlijk niet veel zin. De vraag stelt zich
voor hen niet eens, daarvoor is hun ontwikkelingspeil te laag. Maar ook op dit punt
kan men vanuit de huidige situatie misschien iets van de toekomst voorzien. Frappant
is de volledige afwezigheid van personenwagens. Uit de ervaring in de grote steden
van de meeste ontwikkelingslanden blijkt dat je geen rijk land hoeft te zijn om onder
verkeerslast te lijden; het volstaat dat er een geprivilegieerde minderheid is. Dit alleen
al kan misschien verklaren waarom in de Chinese steden geen auto's zijn te zien.
Maar er is meer: het consumptiebeleid schijnt hier wel degelijk te steunen op een
analyse van de behoeften van de bevolking. Natuurlijk hebben ook Chinezen behoefte
om zich te verplaatsen, maar daaraan wordt volledig voldaan door het openbaar
vervoer of de fiets. Het wezenlijke criterium is het sociale nut.
Hiermee zouden wij kunnen volstaan. We zouden een mooie springplank hebben
geleverd voor het onvermijdelijke ‘ja, maar...’ en de vele objecties die zo voor de
hand liggen: geen individuele vrijheid, politieke indoctrinatie,
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zware sociale druk, enz., allemaal dingen die voor ons, met onze individualistische
levensstijl, invloed zouden hebben zoal niet op ons levensniveau dan toch op ons
‘tevredenheidsniveau’. Maar dan dreigt men het verband tussen oorzaak en gevolg
uit het oog te verliezen. Je kimt niet tegelijk akte nemen van de opzienbarende
realisaties van het China van vandaag én zijn ideologie en politiek systeem verwerpen.
Als je constateert dat het een niet mogelijk is zonder het ander, betekent dat nog niet
dat je alle kritische zin verliest. De Chinese Revolutie haalt haar kracht uit de
rigoureuze coherentie van de maoistische ideologie. Geen enkele verandering die
wij hier hebben aangestipt, zou mogelijk geweest zijn zonder de penetratie van die
ideologie in de grote massa van het volk, en dit is slechts mogelijk geweest dank zij
de revolutionaire pedagogie die ongetwijfeld het watermerk is van Mao's politiek
genie.
Een ieder moet hieruit maar de conclusies trekken die hij wil. Eén ding is zeker:
China heeft het Westen lange tijd geobsedeerd door zijn eeuwenoude verleden.
Vandaag beginnen wij te ontdekken dat het, in de manier waarop het het leven van
vandaag organiseert, een leerrijke anticipatie van de toekomst te zien geeft17.

17

Dit artikel is eerder verschenen in Projet, 14, rue d'Assas, Paris 6e. Hetzelfde geldt voor het
hierna volgende artikel over De vrouw in China, maar dat hebben we nogal wat ingekort.
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De vrouw in China
Michelle Loi
Een getuigenis en een overtuiging
Eind 1971 ondernam de Française Michelle Loi een reis van een zestal weken door
China. Zij geraakte overtuigd dat in China de emancipatie van de vrouw echt op
dreef is gekomen, doordat de Chinese vrouw, massaal en overal, de gelijke is
geworden van de man. ‘De vrouw aan de macht’ heeft definitief de ‘slavernij’ afgelost
waartoe zij in het eeuwenoude keizerrijk veroordeeld was. En meteen is haar
emancipatie veel verder gevorderd en fundamenteler gerealiseerd dan in welke
westerse maatschappij ook. Zo althans luidt het getuigenis van deze auteur, die het
nieuwe China onverholen prijst als het land van ‘de nieuwe vrouw, de bevrijde vrouw,
de veroverende vrouw van de nieuwe tijden’. In de vijf, zes oude vrouwen met
verminkte voeten die ze nog ontmoet heeft, ziet zij het symbool van het ellendige
slavenbestaan dat gisteren nog het lot van de Chinese vrouw was, ‘slachtoffer van
een wrede verdrukking en van een onmenselijke vernedering’. Toch vermeldt ze,
een paar regels verder, dat dit inderdaad barbaarse gebruik, evenals trouwens de
vroegtijdige verloving en het door de familie bedongen huwelijk, reeds sinds de val
van het keizerrijk, in 1911, met alle wettelijke middelen werd bestreden. Dit is slechts
een voorbeeld van de wijze waarop de auteur wel relevante informatie bezorgt, maar
het aan de lezer overlaat deze al dan niet in te passen in een vooraf bepaald
interpretatiemodel. Betekent dit dat een bijdrage als deze, duidelijk ideologisch en
propagandistisch getint, waardeloos is? Wij menen van niet. Alle informatie over
het nieuwe China is welkom. Er hééft daar een diepgaande culturele en politieke
revolutie plaatsgehad en wij weten er zo weinig van. Als wij de veralgemeningen en
interpretaties van de auteur met kritische ogen bekijken, kan veel van wat zij zegt
ook ons tot nadenken stemmen en tot een kritische evaluatie van de ons vertrouwde
structuren en situaties, die wij al te ondoordacht als de best mogelijke of de betere
zouden willen verdedigen. (De vertaler, Henk Jans).

Alleen de socialistische maatschappij kon de vrouw bevrijden
Ook de meest voortreffelijke wetteksten kunnen dode letter blijven. De Revolutie
van 1911 promulgeerde officieel de gelijkheid van de geslachten. De Beweging van
de 4e mei 1919 ging nog een stap verder: van toen af verschenen er meisjes aan de
universiteiten en vrouwen in de fabrieken. Maar daarmee was de vrouw nog niet
bevrijd. De wet raakte nauwelijks het plat-
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teland, waar een eeuwenoud obscurantisme de vrouw bleef behandelen als een
minderwaardig wezen, voor het nut of de last van de man (een steeds terugkerend
thema in de klassieke Chinese literatuur). In de praktijk behield de man het ‘recht’
op concubinaat, de familie het ‘recht’ om uit te maken met wie de meisjes zouden
trouwen. Vrouwen die noodgedwongen gingen werken, vergrootten alleen maar haar
ellende en afhankelijkheid. Het recht op onderwijs voor de meisjes uit de betere stand
was slechts een opsmuk te meer om hun verhandelingswaarde te vermeerderen. Ter
beschikking van iedereen, behalve van zichzelf, diende de vrouw voor de
thuisontspanning van de man, om zijn huishouden te doen, om hem zonen te schenken
die zijn nakomelingschap konden verzekeren. In een dergelijk systeem kon, naar het
woord van Mao Tse Toeng, geen beweging komen: de mannen immers ‘zijn
onderworpen aan drie systemen: het staatssysteem of de politieke macht, het
clansysteem of de macht van de clan, het systeem van de bovennatuurlijke machten
of de religieuze macht; de vrouw evenwel is nog aan een vierde systeem onderworpen:
de macht van de mannen’.
Daarom kon de Chinese vrouw haar onafhankelijkheid onmogelijk verwerven in
een aparte beweging die slechts haar eigen belangen beoogd zou hebben, maar
uitsluitend in een algehele bevrijdingsbeweging tegen alle vormen van onderdrukking
tegelijk. De eerste die daarmee begonnen, waren de vrouwen die in de boerenmilities
vochten tegen de Japanners en de Kwomintang en die in het bevrijde gebied van
Yan'an in produktie en bestuur een rol gingen spelen die in het verleden ondenkbaar
was. ‘De dag dat alle vrouwen van het land zich op zullen richten, zegeviert de
revolutie’. De voorspelling van Mao Tse Toeng heeft effecten gesorteerd die een
onvooringenomen waarnemer niet kán negeren. Ik heb vele Chinese vrouwen aan
het werk gezien. Ze maken allemaal dezelfde indruk van stil geluk, competentie,
levensvervulling. Ze weten allemaal - en zéggen dat ook, telkens als je het gesprek
over de politieke boeg gooit - dat alleen de socialistische maatschappij de vrouw kon
bevrijden en dat die bevrijding, hoe ver gevorderd ook, nog niet voltooid is.

Geen politieke gelijkheid zonder economische gelijkheid
In 1868 schreef Marx aan Ludwig Kugelmann: ‘Wie iets van geschiedenis afweet,
weet ook dat grote sociale omwentelingen onmogelijk zijn zonder het vrouwelijk
ferment. De sociale vooruitgang kan nauwkeurig afgemeten1

1

Jeder, der etwas von der Geschichte weiss, weiss auch, dass grosse gesellschaftliche
Umwälzungen ohne das weibliche Ferment unmöglich sind. Der gesellschaftliche Fortschritt
lässt sich exakt messen an der gesellschaftlichen Stellung des schönen Geslechts (die
Hässlichen eingeschlossen)’.
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worden aan de sociale positie van het schone geslacht (de lelijke niet uitgesloten)’1.
Meestal wordt in dit citaat de laatste toevoeging weggelaten, maar Marx onderstreept
daarin juist dat ‘galanterie’ en sociale emancipatie nog niet hetzelfde zijn.
De grondslag van alle gelijkberechtiging is de economische onafhankelijkheid.
Dat is waar voor de staten en dat is waar voor de individuen, voor arbeiders en
arbeidsters. Daarom moet de vrouw haar aandeel hebben in de arbeid van de
maatschappij, niet als de meid van haar man, maar naast hem als zijn gelijke. Het
gebruik van vrouwelijke werkkrachten leidt niet automatisch tot de bevrijding van
de vrouw, maar is er wel de onmisbare voorwaarde voor. Als de Chinese vrouw nog
grieven heeft, dan die: niemand beter dan zij weet wat het principe ‘voor gelijk werk
gelijk loon’ inhoudt. Als vrouwen in vele volkscommunes eisen dat aan hun
werkdagen hetzelfde aantal punten toegekend moet worden als aan die van hun
werkmakkers (hetgeen nog niet overal het geval is, omdat haar produktieve werkdagen
korter zijn doordat zij ook in de huishouding nog moeten werken, of onder het
voorwendsel dat zij fysiek minder sterk en technisch minder vaardig zijn), dan doen
zij dat niet om meer te verdienen, of om het gezinsinkomen te vergroten, of uit hoofde
van een abstract ethisch principe, maar omdat het zonder economische gelijkheid
onmogelijk is, werkelijk gestalte te geven aan verhoudingen van gelijkheid tussen
kameraden op politiek gebied. Als zij niet hetzelfde werk verrichten, als zij niet
dezelfde bekwaamheden kunnen verwerven, kunnen zij ook nooit gelijke organisatieen bestuursmacht krijgen.

De ‘metafysische’ weerstanden breken
‘Wat een man kan, kan een vrouw ook’. Alleen als je dat in de praktijk demonstreert,
kun je definitief een eind maken aan de ‘metafysische’ opvatting, zoals de Chinezen
zeggen, dat de vrouw in het algemeen of althans voor sommige taken de mindere is
van de man of, wat op hetzelfde neerkomt, zijn meerdere voor andere taken, die men
dus aan haar moet overlaten en... waarvoor ze minder betaald moet worden! Dat
betekent helemaal niet dat de Chinese vrouw fysieke arbeid moet verrichten die
boven haar krachten gaat. Het is me opgevallen met hoeveel zorg de dokter-arbeiders
in de communes en de fabrieken - de zogenaamde ‘dokters op blote voeten’, die
tevens aan het arbeidsproces deelnemen - waken over de hygiëne en de gezondheid
van de arbeidsters. Een vrouw in verwachting werkt vanaf haar zesde maand een uur
minder per dag; er staan haar allerlei diensten ter beschikking, waar zij steeds terecht
kan voor raad of rust. Ouder wordende vrouwen genieten een bijzonder medisch
toezicht. Iedere
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vrouw kan om het even wanneer vrijgesteld worden van arbeid die haar gezondheid
schaadt (sommige dagen van de maand bijvoorbeeld het werk in de overstroomde
rijstvelden). Daarom probeert men aan het werk per dag een ‘gemiddelde’ waarde
toe te kennen, waarbij als enig principe geldt: ‘ieder volgens zijn middelen, ieder
volgens zijn werk’, zodat fysieke kracht en nog minder vermeende competentie
bevoordeeld worden boven reële toewijding aan de arbeid en aan het algemeen
welzijn. Bovendien stelt de mechanisering van de arbeid vrouwen tegenwoordig in
staat om zogenaamd typisch mannenwerk te verrichten. De jonge dokwerksters die
ik in Shanghai bezig zag in hun blauw of groen katoenen werkpak, vinden het grappig
dat wij in het Westen medelijden met haar hebben. De ‘schrijvers van het volk’
(arbeiders, boeren en soldaten die, naast hun normale en ‘belangrijkste’ werk, instaan
voor de literaire en artistieke produktie) behandelen in hun verhalen vaak dit thema
van de jonge vrouw die een ‘ongehoorde’ positie verovert, een ‘mannenberoep’
uitoefent en dan, juist vanwege diegenen die haar het meest nabij zijn, vader, man
of verloofde, op ‘metafysische’ weerstanden stoot. Zonder moeite, vlug en afdoende
weet zij dan altijd te bewijzen dat die weerstanden slechts ‘metafysisch’ zijn. Er zijn
op het ogenblik in China vrouwen werkzaam in álle sectoren van de samenleving.
Belangrijk lijkt mij daarbij het volgende. De graad van de vrouwenemancipatie in
een land wordt gewoonlijk gemeten aan de vraag hoe hoog op de maatschappelijke
ladder enkele vrouwen zijn geraakt. Volgens dat criterium is China al een voorbeeld.
Er zijn vrouwelijke medici, geleerden (1/5 van de Academie van Wetenschappen
reeds in 1961), volksvertegenwoordigsters (17,3% in 1964), hogere officieren... Het
is inderdaad belangrijk dat de vrouw met gelijke competentie ook gelijke functies
kan bekleden, gelijke promotiekansen krijgt. Maar veel belangrijker is het feit dat
vrouwen niet langer één voor één, door een gelukkig toeval of als ze uitzonderlijk
begaafd zijn, maar massaal en overal doordringen tot alle posities die een door en
voor mannen gemaakte maatschappij haar gisteren nog ontzegde. Dit recht op arbeid
zonder enige discriminatie lijkt mij de bijzonderste verworvenheid van de Chinese
samenleving vandaag. En ze is nog heel recent, ze dateert pas van de Culturele
Revolutie, die alle feodale opvattingen over de zogenaamde ‘natuur van de vrouw’,
waarachter de seksuele discriminatie zich vermomde, wegveegde, net zoals ze het
begrip ‘menselijke natuur’ wegveegde, dat alleen maar diende om de klasse-uitbuiting
te camoufleren. De Culturele Revolutie was een revolutie van de ‘suprastructuur’,
waardoor deze opnieuw met volle kracht op de structuur kon inwerken (blijft de
suprastructuur reactionair of is ze verdorven, dan kan de structuur uit zichzelf zich
niet zuiver houden). Juist daardoor is de emancipatie van de vrouw de laatste jaren
met zulke reuzeschreden vooruitgegaan, omdat zij haar kracht
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ontleent aan de wil en de waakzaamheid van het hele volk. Natuurlijk is zij de zaak
van de vrouwen zelf die, kalm maar beslist, er een ideologische en praktische
campagne voor voeren tot in de uithoeken van het land. In de pers vind je daar steeds
weer voorbeelden van, waaraan een zekere humor en charme niet ontbreken. Waar
de ‘strijd met het woord’ (wendoe) faalt, gaat men over tot de praktijk. Als mannen
ergens beweren dat vrouwen geen graan kunnen zaaien en elders, omgekeerd, dat
zij veel beter varkens kunnen kweken, omdat dat veel lichter werk is, dan keren de
vrouwen expres de rollen om. En zie: het graan dat zij zaaien, groeit even goed, en
mannen die een tijdje voor de varkens moeten zorgen, moeten toegeven dat zij net
zo kapot zijn van het werk als wanneer zij ‘nobele’ arbeid verrichten. Er wordt
gelachen en verteld, er worden liedjes over gemaakt. Maar de zaak komt in beweging.
Uiteraard zijn dergelijke experimenten, die een heel nieuwe taakverdeling en een
omwenteling in de opvattingen veronderstellen, slechts mogelijk dank zij de andere
machtsverhoudingen die in China bestaan en elders ontbreken.
De Chinese vrouw hoeft eigenlijk niet langer agressief te zijn of strijdlustig. Zij
heeft daar zelfs nooit de tijd voor gehad. Haar bewustzijn is immers pas ontwaakt
samen met dat van de hele massa van het volk. Van meet af aan heeft zij daarin steun
gevonden, net zoals zij de sociale voorzieningen, die haar deelname aan de arbeid
verzekeren, gekregen heeft zonder spectaculaire manifestaties.

De vrouw bevrijden van de huishoudelijke zorgen
Ik heb reeds vermeld dat op het platteland de vrouw nog vaak benadeeld wordt bij
de berekening van haar werkpunten, omdat zij ook nog voor het huishouden moet
instaan. Benevens de trend naar een billijker evaluatie van haar werkdag is er een
algemene campagne op gang gebracht om de vrouw vrij te maken van alle taken
buiten haar werk in de fabriek, op het land of als kaderlid. Een arbeidster in Pengpu,
in de buurt van Shanghai, legde me uit hoe al haar kinderen kunnen zorgen voor de
keuken, het huishouden, verstelwerkjes, enz.. Ieder heeft zijn aandeel in de zorg voor
het huis. Dat wordt in de hand gewerkt door allerlei voorzieningen. In bijna alle
arbeiderswijken en landbouwcommunes zijn er, naast de kantine en twee
volksrestaurants (een voor de lokale arbeiders en een voor gasten, beide even
goedkoop), een winkel waar je klaargemaakte gerechten kunt krijgen, een wasserij,
een werkplaats voor het verstellen van kleding en schoeisel, en natuurlijk een crèche
en peutertuin. Soms is het een ‘grootmoeder’ in de wijk of de familie die de kinderen
oppast, meestal samen met andere, die dan voor een hele groep kinderen zorgen.
Maar die groot-
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moeders worden zeldzamer. Beneden de 40 of 50 jaar is op het ogenblik iedere vrouw
volledig tewerkgesteld en deze beweging strekt zich, zoals we aanstonds zullen zien,
snel uit tot de oudere vrouwen. In de meest moderne ondernemingen is de crèche
een volkomen geïntegreerde afdeling, voorzien in bouw en kostenberekening, mét
het salaris van de nurses, het keukenpersoneel (de kinderen krijgen speciaal eten),
de onderwijzeressen en de artsen (vaccinaties, permanent medisch toezicht, regelmatig
bezoek van kinderartsen). Daar brengt het kind de acht uur door dat de ploeg aan het
werk is (drie ploegen per dag). Het kan daar terecht vanaf de eerste dag dat de vrouw
weer aan het werk gaat na de bevalling. Zij krijgt 56 dagen verlet na de geboorte,
met behoud van haar volledig salaris plus een vergoeding. Zolang zij haar baby zelf
voedt (en dat doet ze altijd, tenzij er fysiologische bezwaren zijn), krijgt ze daarvoor
twee keer per dag een half uur vrij.

Actieve derde leeftijd
De Chinese vrouw mag met pensioen gaan (met steeds 70% van haar loon) vanaf 55
jaar, vijf jaar vroeger dan de mannen. Niemand wordt daar echter toe gedwongen.
Eenmaal gepensioneerd, blijven zij, als ze dat wensen en hun gezondheid het toelaat,
een heel belangrijke rol spelen in de wijk. Zij zijn vertrouwd met de mensen, hebben
nu meer tijd, en nemen vaak de verantwoordelijkheid op zich voor het hele wijkleven.
Zij animeren jongerengroepen, houden de moeilijke gevallen in de gaten (delinquentie
voorkomen is beter dan onderdrukken), proberen geschillen bij te leggen, dit alles
met het gezag dat in China de oudere geniet die ‘meer ervaring’ heeft. Dit geldt echter
alleen, dat wil ik er wel aan toevoegen, voor de oudere die dat gezag weet waar te
maken, die inderdaad ‘wijzer’ is en blijk geeft van een grotere toewijding aan de
gemene zaak en de vooruitgang van het socialisme. Gezag dat alleen maar steunt op
oude herinneringen, bestaat hier niet meer.
Natuurlijk worden in deze actieve herwaardering van de derde leeftijd steeds meer
ook de vrouwen betrokken. Ik zei het reeds: het wordt steeds moeilijker om van die
‘grootmoedertjes’ te vinden - al heb ik er nog enkele gezien - die thuis stilletjes zitten
te breien, een potje klaarstoven, kleinkinderen vertroetelen. Aangezien de zorg voor
de kinderen aan deskundige handen is toevertrouwd en gemeenschappelijke diensten
(die gedeeltelijk of geheel door mannen kunnen worden verzekerd) zorgen voor eten
en kleding, vervelen de grootmoeders die muis blijven, zich dood. Aangezien van
de andere kant China geen handen genoeg heeft voor de uitbouw van zijn welvaart
en veiligheid (werkloosheid bestaat hier niet), zijn na de Culturele Revolutie de
‘grootmoeders’ gaan deelnemen aan de produktie. In de pers
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is er enorm veel over te doen geweest: het was een totaal onverwacht fenomeen, te
meer daar deze oude vrouwen, die het meest geleden hadden onder het oude regime,
in de ogen van velen eigenlijk tot niets meer in staat waren. Op één plaats werd het
een keer geprobeerd en heel China schoot in vuur en vlam: het succes was
aanstekelijk. Ik heb een werkplaats voor magnetofoononderdelen bezocht en daar
de ‘heldinnen’ aan het werk gezien: van niets vertrokken, zonder enige vroegere
opleiding, produceren deze vrouwen vandaag niet zomaar om het even wat, maar
dingen ‘die China het meest nodig heeft’. Er werd me verteld hoe zij in het begin
gezocht hebben, ontmoedigd raakten, de roes van het eerste succes, de wanhoop bij
de eerste mislukking. Ze lachen, babbelen, kijken me aan. Natuurlijk profiteren ze
van mijn bezoek om even te verpozen, maar de enkele uren per dag die ze daar
doorbrengen, lijken geen karwei te zijn, maar puur plezier. In dezelfde wijk zijn er
nog tal van andere dergelijke werkplaatsen. Overal dezelfde prettige sfeer, het lijkt
wel een gonzende bijenkorf. Ze maken kleedjes (haast alle kleine kinderen dragen
van die geborduurde vloeren pakjes), plastic speelgoed, fijn gekleurd broodkruim
(dat ik later in de winkel vind), en van die fameuze zwarte rokjes die alle kleine
meisjes in China dragen. Een deel van al die produkten dekt de behoeften van de
wijk, de rest wordt verkocht. De grondstoffen zijn vaak gerecupereerde fabrieksafval.

Vrije en rijp overwogen huwelijken
Toen Mao voor het eerst de Chinese vrouwen opriep om het juk van de mannen af
te werpen, in 1927, gebeurde dat in dezelfde tekst waarin hij alle verdrukten opriep
om zich te bevrijden. Emancipatie van de vrouw en revolutionaire strijd vielen vanaf
het allereerste begin samen en zij die het meest onder de verdrukking hadden te
lijden, werden de vurigste propagandisten voor de bevrijding. Concubines, meiden,
prostituees begrepen direct wat een communistisch regime haar had te bieden. Zo
gauw een gebied bevrijd was en daar nieuwe wetten werden afgekondigd, was daar
altijd een huwelijkswet bij: feodale praktijken werden afgeschaft, de gelijkheid van
de geslachten werd gepromulgeerd, de echtscheiding werd geregeld (in 1931 in het
Jangtsi-gebied, in 1937 in Yan-an, in mei 1950 in de gehele Volksrepubliek). Ondanks
de propaganda van de Kwomintang (die de communistische wetgeving schandelijk
immoreel noemde) en de tegenstand van de oudere generatie, slaagde de
Volksrepubliek erin deze huwelijkswetgeving (die gaandeweg nauwkeuriger werd
omschreven en praktisch niet meer ontdoken kan worden) na enkele jaren overal te
doen eerbiedigen. Er zullen wel niet veel landen zijn waar de tussenkomst van derden
bij de keuze van een
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huwelijkspartner door de wet gestraft wordt. Nergens heeft de familie, die overigens
haast onvoorstelbaar hecht en solidair is, minder recht en macht over de keuzevrijheid
van de jongeren. Meisjes gaan waar ze willen en gaan om met wie ze willen. Ze zijn
in hun keuze helemaal vrij, te meer daar een groots opgezette overredingscampagne
de tendens aanmoedigt om pas later te trouwen, als ze rijper zijn en goed weten wat
ze doen.
Als die tendens om ‘later’ te trouwen steeds toeneemt (in sommige streken, in
sommige beroepen is het al de regel), dan gebeurt dat niet, zoals vaak beweerd wordt,
opdat de vrouw langere tijd produktief aan het werk zou kunnen blijven, maar vooral
om haar de nodige tijd te gunnen om fysiek volwassen te worden (in het oude China
was het geen zeldzaamheid dat meisjes van twintig al vier, vijf kinderen hadden,
vooral als er nog geen zonen bij waren) en bovendien de rijpheid te verwerven om,
naast haar economische en professionele zelfstandigheid, ook intellectueel en
ideologisch haar onafhankelijkheid te bewaren tegenover haar man. Vele vrouwen
bij ons vinden het verschrikkelijk dat de Chinese vrouw ‘gedwongen’ wordt te werken.
Ze zouden waarschijnlijk nog meer geschokt zijn als ze vernamen dat de Chinese
vrouw de Westerse vrouw beklaagt, die (door haar milieu en opvoeding en door onze
hele levensstijl, die haar van zelfstandig denken dispenseert) gedwongen is te leven
op de kosten van haar man of in ieder geval in zijn schaduw, in een vernederende
afhankelijkheid die eigenlijk niet veel meer is dan een soort prostitutie. In dit verband
wil ik nog even onderstrepen dat echtscheiding - die in een maatschappelijk bestel
waarin de vrouw alleen van meester kan veranderen, slechts een bedrieglijke vrijheid
is - in China een recht is dat steeds meer overbodig wordt, waarvan steeds minder
gebruik wordt gemaakt. In het begin was dat anders: toen ging het erom, het
monogame huwelijk te herstellen, gedwongen huwelijken te verbreken, ‘verkochte’
verloofden hun vrijheid terug te geven. Nu wordt echtscheiding een zeldzaamheid.
Jonge mensen nemen de tijd om elkaar te leren kennen, ze zijn totaal vrij in hun
keuze, er is geen economische dwang. ‘Als je daarna toch nog uit elkaar wilt gaan’,
zei me een jonge vrouw, ‘moet je wel heel erg dom zijn’. De mogelijkheid bestaat
nochtans, het is even simpel als trouwen, een eenvoudige en kosteloze procedure.
Maar het is nu eenmaal een beetje ongewoon geworden.

Vrijheid van de vrouw staat niet gelijk met seksuele vrijheid
Nog ongewoner zou het zijn, te gaan denken dat de ‘vrijheid’ van de vrouw steunt
op de vernietiging van het gezin en de verwerping van het huwelijk. Je hoort wel
eens beweren dat de Chinese vrouw pas echt bevrijd zal zijn als het huwelijk is
afgeschaft. Maar in China is men veeleer de mening toegedaan dat de vrijheid van
de vrouw er niet zozeer in bestaat, dat zij de
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officiële huwelijksregistratie kan verwerpen (een wettelijke bescherming die inderdaad
steeds meer overbodig kan worden), maar in haar economische en morele
onafhankelijkheid, zonder welke de seksuele ‘vrijheid’ uitsluitend een vrijheid voor
de man dreigt te worden, een andere manier om de vrouw uit te buiten en te verslaven.
De Chinese vrouw heeft nog een levendige herinnering aan het ellendige verleden;
‘seksuele vrijheid’ heeft voor haar een bijsmaak van uitbuiting en vernedering,
waarvan bijvoorbeeld jongeren bij ons zich nauwelijks een idee kunnen vormen. De
vrouw is pas vrij als zij het recht en de reële mogelijkheid heeft om te weigeren zich
aan een man te geven, om helemaal over zichzelf te beschikken. Het moderne China
heeft dan ook alleen maar diep misprijzen voor de fameuze ‘erotische handleidingen’
uit de vorige eeuw, die onze bourgeoisie in het Westen zo prikkelend vindt en die in
detail beschreven hoe je de liefde moet bedrijven... als je een mán bent.
Dit verklaart voor een deel waarom de anticonceptieve middelen - die je in alle
kruidenierszaken in de communes en de arbeiderswijken kunt kopen, zonder
voorschrift, zonder geheimdoenerij - alleen door getrouwde vrouwen worden gekocht.
Ze zijn er voor de geboortenregeling (en wee de man die zijn vrouw zou willen
beletten er gebruik van te maken en ze jaar na jaar een zwangerschap bezorgt: heel
het dorp zal zijn wederopvoeding ter hand nemen!), niet voor het vrije seksuele
verkeer onder jongeren. Alles wat ik heb kunnen waarnemen, bevestigt de indruk:
uitstel van huwelijk, vrije verkoop van anticonceptiva, vrije abortus (zodra ze twee
kinderen heeft, heeft iedere vrouw recht op abortus en krijgt daar ‘ziekteverlof’ voor),
de vrije omgang tussen mannen en vrouwen overal en altijd - dit alles heeft in China
niet geleid tot ‘seksuele vrijheid’. Natuurlijk zou je er langer moeten verblijven om
dat met zekerheid te weten, maar mijn indruk is: ‘seksuele vrijheid’ wordt niet
aangevoeld als een behoefte, niet opgeëist als een vrijheid. Er zijn daarvoor historische
redenen, maar ook andere.
Om dezelfde redenen waarschijnlijk maken de Chinese vrouwen zich niet op (al
heb ik gemerkt dat ze goede, efficiënte en discrete produkten hebben om zich te
verzorgen). Make-up produkten zijn er in China zoveel als je wil, maar die worden
alleen in het theater gebruikt (het schminken hoort tot de mise-en-scène, vervult zelfs
een belangrijke expressieve en symbolische rol). Geen wonder dan ook dat de Chinese
vrouw make-up een ‘komedie’ vindt. In het Westen denken wij vaak dat het een
‘vrijheid’ is. ‘Arme Chinese vrouwen’, zeggen wij. Maar de Chinezen zeggen: ‘Arme
westerse vrouwen’: ze zijn niet vrij zich op te maken of niet, het wordt haar van
jongsaf aangeleerd, het wordt haar commercieel aangepraat, ze hebben misschien
niets anders om zich te doen gelden. De Chinese vrouw heeft andere dingen om zich
te doen gelden.
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De vrouw bestaat niet bij de gratie van de man
De Chinese vrouw is een volwaardige persoon. Zij definieert zichzelf niet door haar
anders-zijn (wat van oudsher neerkomt op haar minderwaardigheid), zij heeft geen
middelen nodig om dat anders-zijn (en die inferioriteit) te compenseren. Als ze trouwt,
bewaart zij haar eigen naam; als ze wil, kan ze die ook aan haar kinderen doorgeven.
Ze is nooit ‘mevrouw zo of zo’, ze is Yu Luqin, met haar eigen specialiteit en
verantwoordelijkheid, ze is Jiang Qing; ze is wie ze is. Anderen mogen weten dat
zij bovendien ook nog de vrouw is van Guo Moro of de vrouw van Mao Tse Toeng,
maar ze is niet Mevrouw Guo Moro of Mevrouw Mao Tse Toeng. Is ze getrouwd
met een minder bekende man, dan geniet ze zelfs nog meer onafhankelijkheid; publiek
wordt ze soms helemaal niet met haar man geassocieerd; hun gemeenschappelijk
leven is privé, in het openbare leven wordt ieder gerespecteerd om zichzelf. Bekleedt
haar man een hogere positie dan zij - een kaderlid bijvoorbeeld, terwijl zij een
ongeschoolde arbeidster is - dan heeft zij helemaal geen voorkeursbehandeling te
verwachten: zij werkt aan de basis en daarmee uit. Ook het omgekeerde komt steeds
meer voor: de man die de ondergeschikte wordt van zijn vrouw. En daarover doen
dan weer komische verhalen de ronde. Want zo'n situatie brengt natuurlijk problemen
mee in het privé leven. Maar de Chinese man zal er wel aan moeten wennen en de
nieuwe realiteit onder de ogen leren zien: de Chinese vrouw, gisteren nog een slavin,
is zich aan het opwerken naar de macht. Maar laten we dit goed verstaan: zij verovert
geen macht over de man of tégen hem (om eens goed revanche te nemen), maar
samen mét hem tégen de machten van de oude wereld.
Mao Tse Toeng zou de idee geopperd hebben dat de volgende ‘culturele revolutie’
de zaak van de vrouwen wordt. Dat is best mogelijk. De bevrijding van de massa is
immers niet mogelijk zonder deelname van de massa en, hoeveel vrijer dan de meeste
vrouwen in de rest van de wereld zij ook zijn, massaal en definitief zijn ook de
Chinese vrouwen nog niet helemaal bevrijd. Zij mogen dan al in alle arbeidssectoren
doorgedrongen zijn, het wettelijke en feitelijke recht verworven hebben op dezelfde
verantwoordelijkheden als de mannen, in de politieke machtsorganen zijn ze nog
niet evenredig vertegenwoordigd. Onder de militanten zijn ze nog steeds in de
minderheid. In een grote fabriek in Hangtse bijvoorbeeld, waar 85% van het personeel
vrouwen zijn, vertegenwoordigen zij in de partij slechts 66%. Hetzelfde is waar in
de revolutionaire comité's van de communes en de fabrieken en in de regering. Maar
er gaat geen dag voorbij of je hoort luid herhalen: ‘Wat mannen kunnen, kunnen
vrouwen ook’. Vaak krijg je de indruk dat zij het zelfs beter kunnen, met die nog
onverbruikte kracht van ze, met dat gloed-
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nieuwe enthousiasme dat glimlachend schoonschip maakt met alle gevestigde
gewoonten en opvattingen. Je zou ze hier allemaal moeten kunnen voorstellen, al
die Chinese vrouwen wier opgang in de pers op alle tonen wordt bezongen: de ‘ijzeren
meisjes’ van Daqing; de rode compagnieën van de volksmilitie; de lyceummeisjes
uit de stad die als arts op het platteland en in de bergen willen gaan werken; de eerste
vrouwelijke kapitein van de visvangst op hoge zee; de eerste vrouwelijke piloot, een
wees die nog bedelend door de straten van Shanghai heeft gelopen; de
volksvertegenwoordigster die in haar jeugd de lijfeigene was van een
grootgrondbezitter. Allemaal propaganda? Ongetwijfeld. Maar een propaganda die
zo snel mogelijk de invloed terug wil drijven van de ‘patriarchale en feodale
opvattingen’, die voorgoed hebben afgedaan.
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Kerk en godsdienst in China
L. Ladany
De kerk en alle andere religies, het Boeddhisme niet uitgezonderd, verkeren in China
al jaren lang in een benarde positie. Eerst werden ze alle onder de voogdij van het
centrale bestuur geplaatst: vele religieuze leiders werden gevangen genomen of naar
werkkampen verbannen. Tenslotte werd de katholieke kerk omgevormd tot een
Nationale Kerk, onder het gezag van de regering. Dat was in 1957, het jaar waarin
een ware jacht werd gemaakt op de ‘rechtsen’ in de middenklasse en onder de
intellectuelen, en voor hen speciale werkkampen werden opgericht. Toen het jaar
daarna de volkscommunes werden gesticht, werd de situatie nog hachelijker. Maar
de economische regressie die daarop volgde, leidde in heel het land tot een zekere
ontspanning: ondanks de zware druk waaraan ze voortdurend waren blootgesteld,
konden de godsdiensten overleven. Toen kwam de actie van augustus-september
1966: de Rode Wachten maakten schoon schip met alles wat nog overbleef aan
zichtbare tekenen van religieus leven. Geen enkele boeddhistische tempel of
christelijke kerk bleef open. De enige uitzondering was een moskee in Peking, die
voor korte tijd gesloten werd, maar dan weer vlug werd open gesteld om een
afvaardiging uit Mauritanië te ontvangen: ze is open gebléven. Toen vlak voor Nixons
bezoek enkele sympathisanten uit de U.S.A., onder wie een protestantse geestelijke,
China mochten bezoeken, was deze moskee het enige godsdienstige gebouw dat hun
werd getoond. De jongste tijd zijn er echter wel een paar dingen gebeurd die op een
mogelijke kentering kunnen wijzen: zeker niet een volledig herstel van de
godsdienstvrijheid, maar wellicht een terugkeer naar de situatie van voor de Culturele
Revolutie.

Een mysterieus sterfgeval
Een eerste aanduding ligt in het mysterie, of de mystificatie, rond de dood van de
jezuïet-bisschop van Kanton, Dominic Teng (of Domingo Tang). Deze was in 1951
apostolisch administrator van Kanton, de grootste stad van Zuid-China, geworden.
Hij deed al wat hij kon om in zijn bisdom de gelovigen moed te geven en het geloof
en de religieuze praktijk naar best
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vermogen in stand te houden. Hij weigerde aan te sluiten bij de Nationale Kerk en
werd in 1958 gevangen genomen. Hij mocht kleding- en voedselpakketten ontvangen
tot in 1966, het jaar van de Culturele Revolutie. Nadien werd niets meer van hem
gehoord tot in 1971, toen men in Hongkong van mensen die uit Kanton kwamen,
vernam dat de bisschop overleden was. De juiste sterfdatum bleef onbekend, maar
in Kanton ging het gerucht dat hij ernstig ziek was geworden en van de gevangenis
was overgebracht naar een werkkamp in een dorp bij de stad. Totaal uitgeput zou hij
daar in grote verlatenheid gestorven zijn. Enkele katholieken hadden gevraagd zijn
lichaam te mogen begraven, maar dat was hun geweigerd.
Maar daarmee was de zaak niet afgedaan. Als ik dit trieste verhaal hier citeer als
een teken van een mogelijke ontspanning, dan omwille van wat erop volgde. Korte
tijd nadat het nieuws van de dood van de bisschop in Hongkong bekend raakte,
kwamen nieuwe bezoekers uit Kanton aan zijn verwanten in Hongkong vertellen dat
hij nog altijd in leven was en in goede gezondheid en dat zij hem kleren en voedsel
konden sturen. Maar meteen werd erbij gezegd - en dat was een informatie die alleen
van de Chinese autoriteiten kon komen - dat ze van de bisschop geen enkel bewijs
van ontvangst hoefden te verwachten, niet eens een handtekening. Het feit dat de
pakketten aan de grens niet werden geretourneerd door de douanebeambten, moest
volstaan als bewijs dat de bisschop ze had ontvangen. Deze merkwaardige boodschap
werd geïnterpreteerd als een bevestiging dat de bisschop hoogstwaarschijnlijk
inderdaad toch al overleden was. Toch stuurden enkele van zijn verwanten pakketten.
Het resultaat was volkomen onverwacht. De pakketten kwamen terug met de
vermelding: ‘bestemming onbekend’. Daaruit bleek dat ze niet aan de grens waren
tegengehouden, maar tot in Kanton waren geraakt en vandaar teruggestuurd. Er was
dus blijkbaar een gebrek aan verstandhouding tussen de verschillende officiële
instanties: de ene wou het gerucht over de dood van de bisschop ontzenuwen, de
andere had daar geen weet van en stuurde de pakketten terug.
Meer weten we niet over deze bisschop. Wat er precies gebeurd is, blijft een
raadsel. Maar als we alle informatie samenleggen, schijnen wel twee dingen vast te
staan: 1) de bisschop stierf na twaalf jaar gevangenschap; 2) de Chinese autoriteiten
wensten het nieuws, dat een in binnen- en buitenland welbekende bisschop na een
lange en zware gevangenschap was gestorven, in de doofpot te stoppen. Dit laatste
is misschien te interpreteren als - een heel zwak - teken van een kentering in het
beleid ten aanzien van kerk en godsdienst. Waarschijnlijk is echter dat de autoriteiten
alleen maar verlegen zaten met een onverkwikkelijk nieuwtje dat buiten China
verspreid geraakte, juist op het ogenblik dat Peking met een aantal staten diplomatieke
betrekkingen wilde aanknopen.
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Kerken en tempels om de schijn te redden?
Er zijn evenwel andere feiten die wijzen op een geleidelijke verandering - of
aanpassing - in het beleid. Een eerste, dat ruime weerklank vond in de westerse pers,
dateert van november 1971, toen een Italiaanse culturele delegatie die Peking bezocht,
de wens uitdrukte de mis te kunnen bijwonen. Na enige aarzeling werden zij naar de
350 jaar oude Zuiderkerk in Peking gebracht, waar voor hen een latijnse mis werd
gecelebreerd. Enkele weken later werden geregeld zondagsmissen gecelebreerd voor
leden van de ambassades en voor mogelijke katholieke bezoekers in Peking. De
celebrerende priester legde enkele verklaringen af. Met grote nadruk verklaarde hij
dat de Chinese bischoppen niet onder het gezag van de bisschop van Rome staan en
dat het te betreuren was dat het Vatikaan nog steeds betrekkingen onderhield met de
vijand van het volk, Tsjang Kai Tsjek. De bedoeling van deze laatste verklaring was
duidelijk. China was lid geworden van de UNO en Nixon was op komst: Peking wou
nu met Taiwan gaan afrekenen. Tot dan toe was het nooit geïnteresseerd geweest in
een dialoog met het Vatikaan. Nu zou zo'n dialoog wel gelegen gekomen: indien het
Vatikaan alle relaties met Taiwan zou verbreken, zou het moreel van katholieken en
anderen in Taiwan een klap krijgen. (Er zijn in Taiwan slechts iets meer dan 300.000
katholieken, maar hun sociale invloed en hun werkelijke aanwezigheid wegen zwaar
door). En Peking wist heel goed dat de nuntius niet naar Taiwan teruggekeerd was.
Op aanvraag van sommige protestanten in buitenlandse ambassades, wordt er nu
sinds Pasen van vorig jaar ook voor hen geregeld een dienst gehouden. Deze dienst
is in het Chinees.
Slechts een handvol Chinezen woont deze diensten bij. In de katholieke mis waren
er in het begin 20 of 30 Chinezen, op het ogenblik nog slechts 4-5 oude vrouwtjes.
De priester vertelt aan buitenlandse bezoekers dat er in zijn kerk verschillende missen
worden gelezen en dat er nog enkele missen zijn in andere kerken. Volgens
nauwkeurige waarnemers in Peking houden deze verklaringen geen steek: van enige
mis elders valt geen spoor te bekennen.
Verschillende katholieke toeristen hebben in elke stad die zij aandeden, hun gidsen
gevraagd of zij een katholieke kerk konden bezoeken. In Shanghai was het antwoord
steeds hetzelfde: alle kerken waren net aan herstelling toe; in Woehan, dat lange tijd
een belangrijk katholiek centrum is geweest, heette het dat er daar geen katholieke
kerken waren; in Kanton was het antwoord hetzelfde als in Shanghai: wegens
herstellingswerken konden de kerken niet worden bezocht. Alle bezoekers werden
uitsluitend naar de zondagsmis in Peking gedirigeerd.
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Andere groepen, waaronder zich specialisten van het Boeddhisme bevonden, kregen
in Peking te horen dat er daar geen boeddhistische tempels bestaan. Iedereen die
China een beetje kent, weet echter dat er in Peking altijd honderden boeddhistische
tempels zijn geweest. Buitenlandse toeristen hebben gerapporteerd dat zij in sommige
provinciesteden, die lang bekend hebben gestaan als boeddhistische centra, wel de
toelating kregen om sommige tempels te bezoeken, maar de indruk hadden dat de
Chinezen zelf er niet binnen mochten. Een Chinese getuige uit Shanghai evenwel
wist te vertellen dat de Cambodjaanse Prins Sihanoek, bij zijn bezoek aan Shanghai,
naar een boeddhistische tempel werd gebracht, maar in Shanghai deed het gerucht
de ronde dat de ‘monniken’ die de dienst verzorgden, helemaal geen boeddhisten
waren; ze waren niet eens in staat de gebeden behoorlijk te zeggen.
In september 1972 bracht een jonge vluchteling uit Kanton, die naar het Britse
gebied in Hongkong overzwom, een wonderlijk verhaal mee. Voor zijn vlucht had
hij een brief gekregen van een vriend die schreef dat hij een aanvraag had ingediend
om boeddhistisch monnnik te worden; hij had ook gehoord van een meisje dat
boeddhistische non wou worden. Beiden stonden bekend als betrouwbare
communisten. Zij hoopten dat het leven in een boeddhistische tempel minder hard
zou zijn dan het werk in de dorpen. Ze waren beslist geen gelovige boeddhisten. Zij
hoopten te ‘werk’ gesteld te worden in een belangrijke boeddhistische tempel van
Kanton, die na de Culturele Revolutie gesloten werd. Dit kan alleen betekenen dat
de regering de bedoeling heeft, in die fameuze tempel een stukje boeddhistische
eredienst te herstellen en daarvoor een beroep doet op politiek betrouwbare jongelui,
die waarschijnlijk een elementaire opleiding zullen krijgen om zich als boeddhistische
monniken en nonnen te kunnen gedragen. Dit bericht lijkt erg geloofwaardig: het
zou moeilijk zijn het zo maar te verzinnen.

‘Normaal’ religieus gedrag en ‘anti-revolutionaire’ godsdienst
In augustus van vorig jaar kwam de godsdienst tweemaal ter sprake in radioberichten
uit de provincie. Het waren allerminst pleidooien voor godsdienstvrijheid, maar
indirect bleek er toch uit dat bepaalde religieuze activiteiten legitiem worden geacht.
Iets dergelijks was sinds 1965 nooit voorgekomen.
Het eerste van deze berichten kwam op 16 augustus uit de afgelegen
noordwestelijke provincie van Tsjinghai, een dun bevolkt plateau, twee tot drieduizend
meter boven de zeespiegel gelegen. Daar leven nogal wat niet-Chinese minderheden,
die het Lamaïsme belijden. Het nieuws stamde uit een streek waar volgens het bericht
de meerderheid van de inwoners Tibet-
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anen zijn. Het bericht handelde over de nieuwe politiek van de regering om ook aan
leden van de nationale minderheden belangrijke posten toe te vertrouwen en zei dat
de lamaïtische Tibetanen zich daartoe moeilijk lieten overhalen en daarom dringend
behoefte hadden aan een les in klassestrijd. Vooral belangrijk waren de woorden
waarin de afloop van het verhaal werd geformuleerd: ‘Na een kritische studie van
het probleem, begrepen allen het verschil tussen normale religieuze activiteiten en
contra-revolutionaire activiteiten die onder het mom van de religie worden gevoerd’.
Nu kan in deze streek het begrip ‘religieuze activiteiten’ alleen op het lamaïsme
slaan. Maar de uitdrukking ‘normale religieuze activiteiten’ was in geen jaren meer
gehoord. Sinds de Culturele Revolutie golden alle religieuze activiteiten als abnormaal
en illegitiem. Dit was dus nieuw. Het onderscheid evenwel tussen normale en
contra-revolutionaire religieuze activiteiten berust nog steeds op de oudvertrouwde
formule: ‘onder het mom van de religie wordt kwaad aangericht’. Wat dit precies
betekent, werd nooit gedefinieerd. Het betekent in ieder geval niet noodzakelijk
politieke agitatie tegen de regering: in de jaren vijftig werden priesters die aan
kinderen godsdienstonderricht gaven, ook beschuldigd van ‘misdadige activiteiten
onder het mom van de religie’. Het Tsjinghai-rapport suggereert alleen dat sommige
lamaïstische activiteiten weer toegelaten kunnen worden, maar dat ze streng
gecontroleerd worden en door de autoriteiten met argwaan bekeken.
Het tweede radiobericht kwam op 27 augustus uit een andere provincie uit het
Noord-Westen, Sjensi, de provincie waar Mao de revolutie in Yenan leidde. Het
bericht ging over een wijk van de provincie-hoofdstad Sian, waar het partijcomité
het marxisme bestudeerde. Het doel van de studie was de mensen de klassestrijd bij
te brengen - een leer die overal onderwezen moet worden. De tekst luidde: ‘Er is een
tijd geweest dat klassevijanden onder het mom van de religie vele slechte dingen
deden. Misbruik makend van hun wettelijk statuut, verspreidden zij in het geheim
een misdadige leer die de jeugd ophitste en verdierf. Dit werd scherp geanalyseerd.
De reactionaire activiteiten werden ontmaskerd. De massa werd gemobiliseerd om
ongenadig tegen deze verderfelijke praktijken op te treden. En op deze wijze hebben
allen een nuttige opvoeding in klassestrijd gekregen’. Het rapport zegt niet wie de
misdadigers waren, noch tot welke godsdienst zij behoorden. Maar het spreekt dan
toch van ‘het wettelijke statuut’ van deze mensen. De misdaad zelf - het verderven
van de jeugd door een misdadige leer - kan nauwelijks iets anders betekenen dan het
geven van godsdienstonderricht aan de jeugd. Dit kan erop wijzen dat althans sommige
jongeren niet zo afkerig stonden tegenover een religieuze boodschap. Men kan
moeilijk beweren dat dit rapport pleit voor godsdienstvrijheid of voor een heropleving
van de religieuze activiteiten. Maar het gebruikt wel een uitdrukking
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die vele jaren lang nooit werd gehoord: zij die een religieuze leer verspreidden - wat
ze niet hadden mogen doen - maakten misbruik van hun ‘wettelijk statuut’. Er wordt
niet duidelijk gezegd of ‘wettelijk statuut’ hier betekent: een wettelijke positie in een
door de Staat erkende religieuze groepering. Het kan dat betekenen. Van de andere
kant zou het verkeerd zijn deze uitspraken te overtrekken. Ze hebben het over een
bepaalde periode: ‘er is een tijd geweest dat...’. Daarmee kan best de tijd van vóór
de Culturele Revolutie bedoeld zijn.
Wat er ook van zij, in beide rapporten kwamen zeer ongebruikelijke uitdrukkingen
voor: in Tsjinghai ‘de normale religieuze activiteiten’, in Sjensi ‘het wettelijk statuut’.
Deze termen én de aanwerving van jonge communisten om in Kanton Boeddhistisch
monnik te gaan spelen, én de organisatie van zondagsdiensten voor buitenlanders in
Peking: het zijn aanwijzingen, hoe zwak ook, dat de regering wellicht haar
godsdienstbeleid aan het wijzigen is. Dat dit een definitieve koersverandering betekent,
zou natuurlijk een al te vergezochte conclusie zijn.

Verandering zonder risico
Een zekere wijziging in het godsdienstbeleid zou echter wel passen in de nieuwe
algemene politieke trend die na de val van Lin Piao merkbaar werd. Algemeen wordt
de terugkeer aanbevolen naar een gematigder en veel subtieler regeringsbeleid. In
de landbouw werden individuele motiveringen, die onder Lin Piao strikt verboden
waren, weer ingevoerd: de boeren kregen een eigen stuk grond terug. Op belangrijke
posten in de industrie komen weer oudere arbeiders in plaats van de al te ontstuimige
jonge Rode Wachten. Een aantal intellectuelen, vijf jaar geleden afgezet, werden in
hun functie hersteld. Lokale gebruiken van de nationale minderheden, die door Lin
Piao waren afgeschaft, zijn weer toegelaten. Een herstel van door de regering
gecontroleerde religieuze instellingen zou in dat algemene plan wel kunnen passen.
Het is mogelijk dat Tsjoe En-lai, een van de ijverigste promotoren van het vroegere
systeem, dat een minimum aan religieuze activiteit onder staatscontrole toestond,
terug wil keren naar deze subtielere methode om met de godsdiensten in het reine te
komen. Hij is op het ogenblik een machtig man in China, maar hij moet rekening
houden met de eventuele oppositie van meer radicale leiders, waartoe ook de vrouw
van Mao, Tsian Ts-ing en vele generaals behoren. De terugkeer naar de houding van
voor de Culturele Revolutie ten aanzien van de godsdiensten zal dan ook, indien hij
plaatsvindt, heel geleidelijk moeten gaan. Significatief is b.v. het feit, dat er van de
op zichzelf al dubbelzinnige uitspraken die de radio zich in verafgelegen provincies
kan permitteren, in de Chinese Volkskrant, de Pravda van China, nooit melding werd
gemaakt.
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In de veronderstelling dat de nieuwe trend er komt, dat de religies onder staatscontrole
- Boeddhisme, Islam, Protestantisme (door de regering eveneens tot één ‘kerk’
samengevoegd) en de katholieke kerk - opnieuw het statuut krijgen dat ze hadden
vóór de Culturele Revolutie, kan men de vraag stellen wat dit zou betekenen voor
het godsdienstig leven in China. Het zal betekenen - en dat is wellicht de voornaamste
bedoeling van Tsjoe En-lai - dat de buitenlandse pers, in de euforische stemming
waarin zij tegenwoordig verkeert ten opzichte van China, de indruk zal propageren
dat de godsdienstvrijheid in China hersteld is. De twee rapporten uit de provincie
waarvan wij hier melding hebben gemaakt en het feit dat steeds weer herinnerd wordt
aan de situatie van vóór de Culturele Revolutie - toen reeds het onderscheid werd
gemaakt tussen ‘normale’ en ‘contra-revolutionaire’ religieuze activiteiten en het
‘mom van de religie’ werd gehanteerd - maken duidelijk dat dit een
ongerechtvaardigde conclusie zou zijn. Maar buitenlandse bezoekers en
correspondenten zullen daar niets van merken. Te verwachten is een herhaling van
wat in de jaren vijftig al is gebeurd. Chinese katholieken die naar Hongkong
overkwamen, wisten toen te vertellen dat katholieken op sommige dagen gedwongen
werden in de kerk bijeen te komen; was de kerk eenmaal vol en alles piekfijn in orde,
dan werden de buitenlandse delegaties uit Cuba, Polen of een ander katholiek land
binnengelaten. Soms waren de aanwezige Chinezen ook nog verplicht hun
buitenlandse gasten te vertellen dat er in China een totale godsdienstvrijheid was.
Het bedrog was volkomen.
Een andere vraag is, wat de terugkeer naar de situatie van vóór 1966 voor de
christenen in China kan betekenen? Tóen weigerden vele christenen naar de kerk te
gaan - behalve wanneer ze uitdrukkelijk door de regering werden opgevorderd. Ze
hadden meer dan één reden om zich afzijdig te houden van kerkbezoek en van contact
met de door de Staat georganiseerde godsdienst. Niet alleen waren vele katholieken
overtuigd dat de Nationale Kerk, waarvan de leden een verklaring moesten
ondertekenen dat niets meer hen met Rome verbond, niet de echte katholieke kerk
was en dat aansluiten daarbij neerkwam op het verloochenen van hun geloof in het
Petrusambt. Maar bovendien was er de angst, achteraf toch in politieke moeilijkheden
verwikkeld te raken. Met verloop van jaren bleek inderdaad hoe gevaarlijk het kon
zijn tot een van de door de staat gecontroleerde godsdiensten te behoren. In 1966
waren de ergste slachtoffers van de Rode Wachten precies de leden van de ‘erkende’
kerken. Zij waren de enige zichtbare vertegenwoordigers van het godsdienstig leven
in China. Priesters en leken die niet tot een ‘erkende’ kerk behoorden, waren niet
langer te vinden. Ofwel leidden ze een strikt privé-leven, zonder enige binding met
een zichtbare kerk, ofwel waren ze allang naar andere streken verbannen om er
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dwangarbeid te verrichten. Het politieke leven in China heeft reeds té veel radicale
veranderingen ondergaan. Komt er een periode van ontspanning, dan kan niemand
zeggen wanneer er weer een nieuwe ommekeer komt naar een hardere politiek. Dat
maakt dat de mensen met nog meer argwaan dan voor de Culturele Revolutie zullen
deelnemen aan een heropleving van door de Staat georganiseerd godsdienstig leven.
Sommigen zijn wellicht van oordeel dat de situatie zou kunnen verbeteren indien
de Heilige Stoel de Nationale Kerk erkende, en meer nog indien de Chinese regering
een vertegenwoordiger van de Heilige Stoel in Peking zou accepteren. Het is
nauwelijks aan te nemen dat dergelijke initiatieven de regering in Peking ertoe zouden
brengen de katholieken het gezag van de Heilige Stoel te laten erkennen of dat ze
tot meer godsdienstvrijheid zouden leiden. En het is onwaarschijnlijk dat de christenen
zelf, door ervaring wijs geworden, zouden geloven dat er een echte duurzame
verandering had plaats gevonden.
Een terugkeer naar de toestand van vóór 1966 veronderstelt dat nieuwe priesters
worden opgeleid. In 1957 werden alle seminaries gesloten. Op haar tweede
bijeenkomst in 1962 besloot de Nationale Kerk tot de oprichting van een school voor
priesteropleiding. Dat seminarie is er nooit gekomen. Van de ongeveer 2.000 Chinese
priesters die er in 1949 waren, is er beslist nu al een hele generatie gestorven en een
aantal van hen moet, onder de onhoudbare druk van de omstandigheden, hun geloof
hebben opgegeven. Er kunnen op dit ogenblik nauwelijks meer dan een vier- tot
vijfhonderd priesters zijn overgebleven, die fysiek en mentaal tegen hun taak zijn
opgewassen. Dat zou genoeg zijn om in de grotere steden enkele kerken te bezetten
en zo de indruk te wekken dat dé kerk weer bestaat. Maar de kwestie van de
‘kandidaten’ voor het boeddhistische monniksleven toont duidelijk aan dat men de
oudere generatie niet vertrouwt. Waarschijnlijk zal men, zoals men jonge betrouwbare
communisten opleidt om monnik en non te worden in de boeddhistische tempels,
hetzelfde doen in de katholieke kerk.
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Japan en de Sovjet-unie
L.L.S. Bartalits
In tegenstelling tot de betrekkingen tussen Japan enerzijds en de Verenigde Staten
respectievelijk de Volksrepubliek China anderzijds zijn de betrekkingen met de
Sovjet-Unie psychologisch minder belangrijk voor de Japanners. De Russen staan
in het eilandenrijk over het algemeen erg slecht aangeschreven. Afgezien van het
historisch diepgewortelde Japanse wantrouwen jegens de Russen vergeeft het Moskou
niet dat het Japan de oorlog heeft verklaard op een moment dat het keizerreik, na de
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, bereid was te capituleren. Ook de
gedwongen overdracht van bepaalde delen van hun grondgebied na de tweede
wereldoorlog zit de Japanners nog dwars.

‘Laatste revanchisten’
De teruggave van vier Zuid-Koerilische eilanden: Habomai, Sjikotan, Koenasjiri en
Etorofoe1, in Japan ‘noordelijke gebiedsdelen’ genoemd, is en blijft een unanieme
eis van de Japanse politieke partijen. De Russen zijn steeds verbitterd geweest over
de ‘revanchistische eisen jegens de Sovjet-Unie’ en hebben het te berde brengen van
deze kwestie toegeschreven aan ultra-rechtse en anti-communistische Japanse
groeperingen. In feite echter is de Japanse Communistische Partij zelfs nog verder
gegaan en heeft de gehele Koerilenketen opgeëist. De Japanse regering was het
daarmee niet eens. De vier Zuid-Koerilische eilanden waren namelijk reeds Japans
gebied lang voor de Japans-Russische overeenkomst van 1875, waarbij de toenmalige
regering in St. Petersburg de Koerilen aan Japan afstond in ruil voor de zuidelijke
helft van Sachalin. Een verder bewijs dat ook de Russen de vier Zuid-Koerilische
eilanden als een integrerend deel van Japan hebben beschouwd is het feit dat de
Sovjettroepen, die in de laatste dagen van de tweede wereldoorlog op de eilanden
landden, weer vertrokken na de Japanse onvoorwaardelijke capitulatie op 2 september
1945. Toen de Amerika-

1

Deze eilanden ten noorden van Hokkaido maken krachtens het akkoord van Yalta deel uit
van de Sovjet-Unie.
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nen, die ingevolge de overeenkomst van Yalta Japan zouden bezetten, enige weken
later nog niet waren opgedaagd, keerden de Russische troepen terug. Bij de bezetting
door de Russen werden ruim 18.000 Japanners van de Zuid-Koerilische eilanden
verdreven. Sedertdien werden de vier eilanden ten noorden van Hokkaido door de
Russen opnieuw gekolonialiseerd en werden industrieën opgericht. In strategisch
opzicht zijn de genoemde eilanden voor de Sovjet-Unie eveneens van belang. Zij
beheersen een doorvaart van de Russische onderzeeboten naar de Stille Oceaan en
zij hebben bovendien rijke visgronden. Maar kennelijk zijn vooral andere redenen
doorslaggevend voor de ontoegeeflijke houding van de Kremlinleiders. In 1960 was
volgens N.S. Chroesjtsjov van teruggave der eilanden helemaal geen sprake, omdat
dit verlangens naar andere grenzen bij de Duitsers en bij de Oosteuropeanen zou
kunnen opwekken. Op het moment telt echter nog veel zwaarder, dat iedere concessie
van de Sovjet-Unie aan Japan nieuw voedsel zou geven aan de historische aanspraken
van de Chinezen op Russische gebieden.
Voor de Russen zijn de Japanners de laatste ‘revanchisten’, nu de Bondsrepubliek
door haar verdragen met de Sovjet-Unie en Polen alle gebiedsaanspraken liet varen.
Volgens de Kremlinleiders gebruikt Japan zijn aanspraken op de Zuid-Koerilen om
zijn betrekkingen met de Sovjet-Unie te bemoeilijken, zoals ook de Bondsrepubliek
deed tot aan het sluiten van genoemde verdragen. Het zou volgens de Russen alleen
aan de Japanners liggen of de verhouding tussen beide staten zal verbeteren en zal
leiden tot een vruchtbare samenwerking.

Geschil over de Koerilen
Het Nixon-Sato communiqué van 21 november 1969 met betrekking tot het
overdragen op 15 mei 1972 van Okinawa aan Japan is mede een belangrijke drijfveer
geweest voor de huidige eis van het Japanse volk tot teruggave van de ‘noordelijke
gebiedsdelen’2.
Het in 1951 door John Foster Dulles in elkaar gezette vredesverdrag tussen Japan
en de Verenigde Staten en zijn Europese bondgenoten, dat op 8 september 1951 in
San Francisco gesloten werd, werd niet door de Sovjet-Unie erkend. Eveneens
mislukten in oktober 1956 de onderhandelingen tussen Japan en de Sovjet-Unie over
het sluiten van een vredesverdrag. Maar de formele oorlogstoestand werd toen tussen
beide landen opgegeven en men knoopte weer diplomatieke betrekkingen aan.

2

Het merkwaardige is dat de Kremlinleiders wél de Japanse aanspraken op Okinawa hebben
gesteund, maar zij blijven nu hardnekkig weigeren de genoemde eilanden terug te geven.
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De in 1956 ontstane hooggestemde verwachtingen inzake de ontwikkeling van de
betrekkingen tussen beide landen werden nauwelijks vervuld. Het handelsverkeer
stagneerde geruime tijd en de voor Japan van groot gewicht zijnde diepzeevisserij
leidde telkens weer tot conflicten en diplomatieke moeilijkheden. Nadat de
Sovjet-Unie in 1959 bereidheid had getoond om te spreken over de dicht bij Hokkaido
gelegen eilanden Habomai en Sjikotan, verhardde dit standpunt weer, nadat Japan
in 1960 een veiligheidsverdrag met de Verenigde Staten had gesloten, waardoor
Amerikaanse strijdkrachten op Japans grondgebied bleven.
Acht jaar later, op 26 december 1968, het de Sovjet regering Japan weten, dat het
voor de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen schadelijk zou zijn,
indien Tokio op teruggave van de Zuid-Koerilische eilanden zou blijven aandringen.
Dit standpunt werd aan de toenmalige Japanse minister van buitenlandse zaken Aichi
overgebracht, nadat deze verklaard had dat de toekomst van de ‘noordelijke
gebiedsdelen’ de sleutel tot een consolidatie van de staatsbetrekkingen met de
Sovjet-Unie vormde.

Aichi in Moskou
In september 1969 bracht minister Aichi een bezoek aan Moskou. Bij zijn
onderhandelingen met de Kremlinleiders verlangde de bewindsman nadrukkelijk de
spoedige teruggave van de vier Zuid-Koerilische eilanden. Onder verwijzing naar
de ingetreden verbetering van de betrekkingen met de Sovjet-Unie verklaarde Aichi
ten overstaan van premier Kosygin dat er zonder het sluiten van een vredesverdrag
geen werkelijke vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen zouden kunnen
bestaan en dat de voorwaarde voor het sluiten van het vredesverdrag de teruggave
van de ‘noordelijke gebiedsdelen’ was. Kosygin gaf ten antwoord dat het niet aan
de orde was het territoriale vraagstuk aan te vatten. De uit de tweede wereldoorlog
daterende territoriale verdeling moest behouden worden. Want indien men ergens
iets zou veranderen, zou zich dit als een griep naar elders uitbreiden. Daarom was
de Sovjet-Unie niet bereid met Japan territoriale kwesties te bespreken. In Tokio zag
men in deze uitlating van Kosygin een toespeling op de territoriale geschillen tussen
de Sovjet-Unie en de Volksrepubliek China.

Kettingreactie
Tijdens Aichi's bezoek aan Moskou openbaarde zich duidelijk dat het belangrijkste
obstakel voor een verdere ontwikkeling van de staatsbetrekkingen het probleem van
de vier noordelijke eilanden was. Voor de Krem-
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linleiders was de toekomst van deze eilanden een uitgemaakte zaak. Daarom wilde
Kosygin hierover niet meer spreken. Daarenboven was er voor het Kremlin op dat
ogenblik iets heel anders dat besproken diende te worden, namelijk de organisatie
van een collectief veiligheidssysteem voor Azië, waarbij met de belangen en de
standpunten van alle staten rekening gehouden moest worden.
De regerende liberaal-democratische partij in Japan maakte in haar
verkiezingscampagne van december 1969 gebruik van het Okinawa-succes van de
regering Sato en begon tevens een nieuw diplomatiek en propagandistisch offensief
om van de Russen de Zuidelijke Koerilen terug te krijgen. De Russen reageerden op
de Japanse eisen scherp. Zij waarschuwden tevens tegen de zich in Japan
manifesterende ‘revanchistische stemming’. Het resultaat van de besprekingen tussen
Nixon en Sato, in casu de Amerikaanse belofte Okinawa in mei 1972 aan Japan terug
te geven, noemden de Russen als bewijs van ‘een nieuw militair-politiek
bondgenootschap tussen twee imperialistische staten, een bondgenootschap met een
openlijk agressieve strekking’. Deze wel zeer felle uitbarsting viel te lezen in een
niet gesigneerd hoofdartikel van de Pravda op 16 december 1969. Formeel was dat
geen officiële verklaring, maar dat dit artikel kort na een bijeenkomst van het
politbureau en een voltallige vergadering van het Centraal Comité van de CPSU was
gepubliceerd, deed toch wel vermoeden, dat men daarin de opvatting van de topleiding
kon terugvinden. Men kon overigens slechts gissen naar de bedoelingen van deze
publikatie. Waarnemers destilleerden er een Russische vrees uit met betrekking tot
de militaire en politieke rol die Japan zou kunnen gaan spelen. En ook een vrees, dat
een groeiend conflict met Japan over de vier Zuid-Koerilische eilanden een
kettingreactie van gebiedseisen tegen de Sovjet-Unie zou kunnen uitlokken3. De
Kremlinleiders voelden zeer goed aan, dat Japan binnen enige jaren een van de
krachtigste mogendheden van Azië zou worden en als zodanig de uitbreiding van de
Russische invloed in het Verre Oosten zou tegengaan. Ook waren de Kremlinleiders
ongerust over toenadering tussen Washington, Tokio en Peking.

Handelsbetrekkingen
Japan neemt een belangrijke plaats in onder de kapitalistische landen en de
Russisch-Japanse handel is sterk gestegen sinds een handelsovereenkomst

3

Wat die kettingreactie betreft: de mogelijkheid daarvan zou de grootste bezorgdheid van de
Russen hebben gewekt. De Volksrepubliek China had met zijn gebiedseisen reeds voor een
ernstige kwestie gezorgd. Maar wat komt er nog van de zijde van Finland, Polen en Roemenië?
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werd gesloten in december 1967. Tokio werd afnemer van Russische grondstoffen
en leverancier van kapitaal- en consumptiegoederen. Voor de ontwikkeling van
Siberië hoopten de Russen steun te krijgen van Japan; niet alleen kapitaal, maar ook
machines en technici.
Moskou verborg zijn teleurstelling niet over het feit dat Japan aarzelde om grote
investeringen in de Sovjet-Unie te doen. Terwijl de Russen zelf grote projecten
opzetten, in het bijzonder op het gebied van de mijnbouw, beperkte Japan zich tot
enkele kleine projecten in de Sovjet-Unie voornamelijk op het gebied van de
houtverwerking. De reden hiervoor was van politieke aard. Tokio wilde druk op
Moskou uitoefenen om tot een oplossing te komen over de toekomst van de
‘noordelijke gebiedsdelen’.
Op 21 september 1971 werd in Tokio een tweede handels- en
betalingsovereenkomst voor een periode van vijf jaar getekend. Daarmee bevestigde
Japan zijn rang van eerste niet-communistische handelspartner van de Sovjet-Unie.
Ook werden toen documenten getekend over de kusthandel in de periode 1971-1975
en over de steun van beide regeringen aan de uitvoering van het algemeen akkoord
van 18 december 1970 over Japanse leveranties aan de Sovjet-Unie ten behoeve van
de aanleg van een zeehaven in de Bocht van Wrangel. Japan leverde hiervoor
machines en materialen en stelde bovendien een krediet ter beschikking van 80
miljoen dollar.
Het handels- en betalingsakkoord van september 1971 voorzag in een
goederenverkeer ter waarde van 5,2 miljard dollar. Japan exporteert vooral machines,
staal en chemicaliën; het importeert hout, olie, steenkool, ertsen en non-ferro metalen.
Aan het akkoord was een lijst projecten betreffende grondstoffenwinning in Siberië
toegevoegd, waarbij in het bijzonder de medewerking van Japan werd voorgesteld
bij de exploitatie van de olievoorraden van Tjoemen.
Inmiddels verbeterde ook het politiek klimaat tussen beide mogendheden. Aan
Russische zijde kon dit toegeschreven worden aan verscherping van de tegenstellingen
tussen de Sovjet-Unie en China alsook aan de Amerikaanse poging een brug te slaan
tussen Washington en Peking. Moskou rekende gedurende de laatste maanden van
1971 op Japanse wederliefde, en de tussen Japan en de Verenigde Staten opgetreden
meningsverschillen werden met opmerkzaamheid genoteerd. Victor Majewski wijdde
daaraan een lang artikel in de Pravda. Volgens hem waren de ‘bijzondere
betrekkingen’ tussen Tokio en Washington - het resultaat van de tweede wereldoorlog
en de daarop volgende Amerikaanse bezetting - langzamerhand aan het afbrokkelen.
President Nixon had Japan een paar vuile steken onder water gegeven door de
aankondiging van zijn bezoek aan Mao Tse-Toeng, de wens tot revaluatie van de
yen en de 10 procent importheffing. Majewski eindigde met het advies aan Japan
om de Amerikaanse politiek
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in het Verre Oosten te doorkruisen en zijn afhankelijke houding ten opzichte van de
Verenigde Staten af te leggen.

Russische belangstelling voor Japan
Jarenlang had Tokio met betrekking tot de buitenlandse politiek geen enkel initiatief
behoeven te nemen. Men conformeerde zich aan Washington. Maar plotseling, door
de Amerikaanse toenadering tot de Chinese Volksrepubliek en de Amerikaanse
protectionistische economische politiek, bleek deze relatie onbetrouwbaar, vielen de
oude zekerheden weg en drong zich de noodzaak op een eigen houding te vinden,
een zelfstandige politiek te formuleren, een die niet meer identiek behoefde te zijn
met de Amerikaanse. Desalniettemin was de toenadering tussen Moskou en Tokio
een uitsluitend Russisch initiatief. De eerste aanwijzing voor een toenadering was
het bezoek van de voorzitter van de Japanse senaat, Kono, aan president Podgorny.
Kono kreeg van het Sovjet staatshoofd te horen dat de Russen zich bezorgd maakten
over de intensivering van de betrekkingen tussen Japan en China. Podgorny stelde
daarom voor zo snel mogelijk een vredesverdrag tussen Moskou en Tokio te sluiten
en de teruggave van de Zuidelijke-Koerilen in latere besprekingen op te lossen. De
teruggave van Okinawa door de Amerikanen was slechts een geste, aldus Podgorny,
want deze behielden er nog belangrijke steunpunten.
Het moment van het diplomatieke Russisch offensief was goed gekozen. Japan
was, zoals reeds vermeld, na de Amerikaans-Russische ontwikkelingen begonnen
zijn buitenlandse politiek te herzien en het was de Kremlinleiders niet ontgaan hoezeer
de Japanners ontstemd waren over Nixons economische maatregelen. Bovendien
werden de herhaalde verzoeken van de toenmalige premier Sato aan Peking om voor
een bezoek te worden uitgenodigd door Tsjoe En-Lai geweigerd.
Het hoofddoel van Moskous politiek in Noordoost-Azië was steeds geweest de
Japanners zoveel mogelijk van de Amerikaanse invloed los te weken. Dit was tot op
heden niet gelukt en bovendien was daar China bijgekomen als tweede invloedssfeer.
De vraag was in hoeverre minister Gromyko deze ontwikkeling bij zijn bezoek aan
Tokio in januari 1972 kon tegenwerken en hoever de toenadering tussen Moskou en
Tokio kon gaan. Niemand verwachtte in politieke kringen te Tokio dat Gromyko de
Zuidelijke-Koerilen als een cadeau voor Japan zou meebrengen. Wat men wel had
verwacht was dat de Sovjet-Unie zich soepeler zou opstellen in de stagnerende
besprekingen over projecten in Siberië. Overigens was het economische aspect van
het verwachte bezoek maar een bijkomstige aangelegenheid. De inzet was hoge
politiek en in regeringskringen wachtte men met spanning op de afloop van Gromyko's
bezoek.
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Russische persstemmen
Intussen was de kritiek in de Sovjet-Unie op het verdrag tussen Japan en de Verenigde
Staten over de teruggave van Okinawa bijna verstomd. In voorbeschouwingen over
Gromyko's bezoek spraken de Sovjetkranten over de constructieve realistische
opvattingen van Japan. Dit land had volgens de Russen begrepen dat het nodig was
om deels ‘objectieve’ deels ‘kunstmatige’ hindernissen te overwinnen om te komen
tot wederzijds voordelige samenwerking met de Sovjet-Unie.
Sinds de aankondiging van Nixons bezoek aan Peking waren de Russische kranten
in deze toonaard gaan schrijven. De mildere toon ten opzichte van het eilandenrijk
hing natuurlijk samen met de toenemende verslechtering van de Russisch-Chinese
betrekkingen en met de toenadering tussen de Verenigde Staten en China. Het
commentaar in de Pravda bevatte ook nog een toespeling op de situatie in het Verre
Oosten. Japan en de Sovjet-Unie hadden beiden belang bij vrede en veiligheid in het
Verre Oosten. Japan koos geen partij in de strijd tussen Moskou en Peking, maar
streefde naar een evenwicht met de Volksrepubliek China. Het meningsverschil
tussen Japan en de Sovjet-Unie over de Zuid-Koerilische eilanden bleef bestaan en
de Japanners konden beter niet proberen uit de zogenaamde territoriale kwestie
politieke munt te slaan. Volledige normalisering van de betrekkingen werd bovendien
verhinderd door de buitenlandse bases in Japan, aldus de Pravda.

Gromyko 's bezoek aan Tokio
Na dergelijke Russische persstemmen beleefde men in Tokio een verrassing toen
minister Gromyko akkoord ging met het aanknopen van onderhandelingen over een
vredesverdrag tussen de beide landen zonder zijn gesprekspartners te vragen af te
zien van hun aanspraken over de ‘noordelijke gebiedsdelen’. Gromyko bestempelde
het onderwerp als een moeilijke kwestie, iets dat in Japanse regeringskringen als een
versoepeling van de Sovjethouding terzake werd opgevat. Daar stond echter tegenover
dat Gromyko geen enkele toezegging deed. Maar het feit dat Moskou sinds de dialoog
tussen Peking en Washington degene was die naar de gunsten van Tokio dong, bracht
Japan in een gunstige positie. Het Russische aanbod om samen te werken bij de
winning van aardolie in Tjoemen (in Siberië) was eveneens zeer aanlokkelijk voor
bepaalde kringen in het zakenleven, hoewel de aanleg van een pijpleiding door de
Japanners de dialoog met China in gevaar kon brengen.
De politieke kringen in Japan waren verdeeld. Enerzijds waren er degenen
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die aan de normalisatie van de betrekkingen met China de hoogste prioriteit
verleenden, anderzijds was er de groep van zgn. Japanse ‘Realpolitiker’ die geneigd
leken te zijn hun natuurlijke antipathie voor de Russen te overwinnen en toenadering
tot hen te zoeken. Zij hoopten hierdoor in de eerste plaats de teruggave van de
‘noordelijke gebiedsdelen’ te kunnen bewerkstelligen en in de tweede plaats Peking
tot een soepeler houding te kunnen dwingen door gebruik te maken van de dreiging
van een ‘samenwerking’ tussen Japan en de Sovjet-Unie.
De regering Sato slaagde er niet in een keus te maken tussen deze beide
mogelijkheden. Daarom uitte Sato de wens de betrekkingen met beide mogendheden
in hetzelfde tempo te verbeteren. Om die reden ook voelde Tokio er niets voor zich
aan te sluiten bij een collectief Aziatisch veiligheidssysteem, zoals door Gromyko
werd voorgesteld, als China daarvan geen deel uitmaakte.

Chinese hulp tegen Moskou
Terwijl Andrej Gromyko de Japanners trachtte te verleiden met kleine concessies,
liet Peking weten dat het bereid was de betrekkingen met Tokio te normaliseren.
Hieraan was wellicht ook debet de aanwezigheid van de meer dan een miljoen man
sterke Russische troepenmacht langs de grens met China. In plaats van bezorgdheid
uit te spreken over de verdubbeling van de Japanse militaire uitgaven in de komende
vijf jaar, verwelkomde Tsjoe En-lai een redelijke groei van de Japanse militaire
kracht als een mogelijk tegenwicht tegen de agressieve bedoelingen van de
Sovjet-Unie in Azië. Tsjoe En-lai vervolgde dat wanneer de Russen hun vloot
regelmatig zouden laten patrouilleren ten zuiden van de Straat van Korea of wanneer
zij directe militaire operaties tegen Japan zouden beginnen, hij zich een situatie kon
voorstellen waarin China Japan te hulp zou komen, zelfs naast Amerikaanse
strijdkrachten. In dit verband leverde premier Tsjoe En-lai in januari 1973 een
opmerkelijk commentaar met betrekking tot het Japans-Amerikaanse
veiligheidsverdrag. Gezien de Russische bedreiging was dit verdrag volgens Tsjoe
En-lai onvermijdelijk, omdat Japan de Amerikaanse nucleaire paraplu nodig had. In
de Chinees-Japanse betrekkingen was daarentegen het verdrag echter overbodig.
Hiermee werden vroegere uitlatingen van Tsjoe En-lai nog verduidelijkt.

De Japanse diplomatie in beweging
De op 20 januari van dit jaar uit China teruggekeerde Japanse minister voor handel
en industrie Nakasone was de eerste Japanse bewindsman die
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Peking heeft bezocht na het aanknopen van de diplomatieke betrekkingen tussen
beide landen in september 1972. In Peking vestigde zich inmiddels een Japanse
zaakgelastigde en de Chinese diplomatieke vertegenwoordiger arriveerde in Tokio
begin februari 1973. Waarschijnlijk in het voorjaar zal tot uitwisseling van
ambassadeurs worden overgegaan. De economische en culturele betrekkingen van
Japan met Taiwan werden door de oprichting van particuliere instellingen geregeld.
De reis van minister Nakasone was bedoeld om de eerste vruchten van de
normalisatie van de staatsbetrekkingen te plukken. Artikel 9 van het Chinees-Japanse
communiqué van september 1972 voorzag in het sluiten van overeenkomsten tussen
beide landen inzake handel, scheep- en luchtvaart, visserij en dergelijke. Met de
uitwerking hiervan maakte men afgelopen januari een begin. Tijdens deze
besprekingen was onder andere duidelijk gebleken dat de Chinezen de kwestie van
de luchtverbinding tussen beide landen niet wilden overhaasten en graag een beperking
zouden willen zien van Japans lucratieve luchtverkeer met Taiwan.
In de betrekkingen met de Sovjet-Unie was door de Japanse Chinapolitiek een
zekere verkoeling opgetreden. De bij het bezoek van Gromyko in het vooruitzicht
gestelde onderhandelingen over het sluiten van een vredesverdrag hadden weliswaar
in oktober 19724 plaatsgevonden en zouden in de tweede helft van dit jaar worden
voortgezet, maar na minister Ohira's bezoek aan de Sovjet-Unie werd de Sovjetpers
duidelijk scherper met betrekking tot de kwestie van de vier Zuidelijke
Koerilen-eilanden. Hier zij vermeld dat ook Ohira's Russische gesprekspartners de
Japanse eis tot teruggave van de eilanden ten noorden van Hokkaido hadden
verworpen. Desalniettemin liet minister Ohira afgelopen januari doorschemeren dat
de territoriale kwestie geen band had met de eventuele Japanse deelneming aan de
exploitatie van Siberië. Een beslissing over deze zaak is niet vóór de zomermaanden
te verwachten, maar de Japanse bereidheid tot deelname in de Siberische projecten
lijkt gestegen, nu ook de Verenigde Staten mee willen doen, waardoor de politieke
springstof van deze kwestie tegenover de Volksrepubliek China verminderd is. Aldus
mag worden verwacht dat de door toenadering tot China op een dood punt belande
betrekkingen tussen Japan en de Sovjet-Unie ook weer in beweging zullen komen.
In de betrekkingen met de Verenigde Staten blijft het handelsverkeer een grote
last vormen. Men rekent voor 1972 met een tekort op de Amerikaanse handelsbalans
met Japan van minstens 4 miljard dollar, wat Washington ertoe brengt met des te
meer klem op maatregelen in Tokio aan te dringen. De tot op heden in dit verband
genomen Japanse maatregelen acht men in Amerikaanse regeringskringen lang niet
voldoende.

4

Tijdens het bezoek van minister van buitenlandse zaken Ohira aan Moskou.
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De wolken van het Japans-Amerikaanse handelsconflict hebben zich eerder verdicht,
terwijl het bondgenootschap met de Verenigde Staten vermoedelijk voor Japan ook
in de huidige periode van beweeglijke Azië-diplomatie het leidend beginsel blijft.
Maar dat ontheft Japan niet van de verplichting in de gewijzigde wereldsituatie
zelfstandiger te handelen. Integendeel, zoals de vroegere Amerikaanse ambassadeur
in Tokio, Reischauer, schreef: Japan kan niet meer als vroeger alleen op krachten
van buitenaf reageren, omdat de wereld nu op Japan reageert en van Tokio initiatieven
verwacht. Ook president Nixon heeft in zijn inaugurale rede van 20 januari 1973 de
Japanse regering opgeroepen meer verantwoordelijkheid op zich te nemen. Nu de
oorlog in Vietnam afgelopen is, en in verband met de grotere verantwoordelijkheid
die Washington van Tokio vraagt en het Japanse handelsoverschot tegenover de
Verenigde Staten, staat de vraag naar de Japanse economische bijdrage aan de
wederopbouw van Indo-China centraal15. In het bijzonder wordt deze vraag gesteld
omdat het eilandenrijk zich politiek niet wil engageren, maar Indo-China vooral
vanuit economisch gezichtspunt blijft bezien. Japanse economische hulp zal niet
alleen naar Zuid-Vietnam gaan. Met Hanoi bestaan vele niet-officiële contacten, ook
al is nog niet duidelijk in hoeverre Hanoi voor Japan in economisch opzicht zal
openstaan. Ook hier blijft de regering Tanaka voorzichtig, al gelooft men in Japanse
zakenkringen dat de Noordvietnamese noot lichter te kraken zal zijn dan de
Noordkoreaanse.

15

Ohira noemde in het parlement een bedrag van 760 miljoen dollar voor het reservefonds op
de begroting van 1973.
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De taaiheid van de religie in de U.S.S.R.
A. De Neve
Bij de opbouw van de nieuwe socialistische maatschappij na de Revolutie van 1917
geloofde men - ook in partijkringen - dat de religie ‘voorlopig’ nog wel stand zou
houden, o.m. vanwege de religieuze opvoeding die op sommigen een diepe invloed
had uitgeoefend. Aan dat ‘voorlopige’ is echter nog steeds geen einde gekomen en
de laatste tijd wordt het voor velen in de Sovjet-Unie duidelijk dat de religie taaier
is dan men had gedacht. Na vijftig jaar atheïstische maatschappij-ontwikkeling en
‘wetenschappelijk’-atheïstische opvoeding en propaganda leeft de religie er onder
verschillende vormen nog altijd voort. Dat blijkt niet alleen uit gegevens die zowel
door kerkelijke kringen en emigranten als door de Russische ondergrondse pers (de
Samizdat) in het Westen worden verspreid, maar ook indirect uit stellingnamen van
Staat en Partij1. Ook in de sociologische literatuur komt dit probleem de laatste tijd
ter sprake. En daarover, over de opvattingen van enkele Russische
godsdienstsociologen, wil dit artikel iets zeggen. Drie thema's komen daarbij ter
sprake: 1) het taaie vasthouden van ouderen aan de hun vertrouwde godsdienst; 2)
de vitale aantrekkingskracht die de godsdienst uitoefent op jongeren; 3) de
vernieuwing in de leiding van de religieuze instellingen. Deze drie elementen vragen
van de godsdienstsociologie een nieuwe bezinning.

Het standhouden van de religie
In een studie over ‘De mens in de baptistengemeente’2 wijst L.N. Mitrochin op wat
hij een bekend feit noemt: ‘De religieuze groepen staan onder sterke druk “van
buiten”. Het zijn immers groepen of verenigingen van mensen die in sterke mate
afwijken van de gezagsdragers in dit land wat betreft hun

1
2

Zie bijvoorbeeld het rapport van Illitchev in Informations Catholiques Internationales, 1964,
nr. 211.
L.N. Mitrochin, Celovek v baptiskoj obstine, in Voprosy Filosofii, 1968/8, p. 42-52.
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opvattingen en morele waarden’. Toch geven de verschillende collectieven van
gelovigen blijk van een verbazingwekkende stevigheid en standvastigheid. Bij de
verklaring van dit verschijnsel, zegt deze socioloog, moet men alle eenzijdigheid
zien te vermijden. Te vaak immers schenkt men vooral aandacht aan de conceptuele
analyse van de religieuze ideologie en beschouwt men de invloed van de religie op
de mensen in het kader van de verhouding ‘religieuze ideologie - individu’. Voor
een wetenschappelijke verklaring van de religie in haar huidige verschijningsvormen
is een dergelijke benadering onvoldoende. Een vergelijking tussen religieuze stellingen
en wetenschappelijke waarheid heeft slechts een beperkte waarde. De religieuze
ideologie wordt beheerst door andere wetten dan de wetenschappelijke theorie, ze
weerspiegelt andere behoeften en legt een andere inhoud vast. ‘Wetenschap streeft
ernaar de objectieve wetten van de werkelijkheid te ontdekken, kennis te verwerven
die gezuiverd is van subjectieve - ideologische en individuele - verdraaiing en inbreng.
Maar de religie verschijnt juist als de vervulling van deze subjectiviteit; het is een
bijzondere uitdrukkingsvorm van een illusoire sociale ervaring, van een waarneming
van de wereld, van een aanvoelen. Het is een manier van innerlijk emotionele,
voluntaristische aanpassing van de mens aan de objectieve voorwaarden van het
bestaan’.
In dat perspectief is de taaiheid van de religie te verklaren door het feit dat hij
beantwoordt aan de behoefte van sommige mensen om hun eigen sociale ervaring
een religieuze zin te verlenen. Zij begrijpen op hun manier de waarheid en de zin
van het leven, dank zij de maatschappelijk betekenisvolle en inhoudrijke symbolen
en beelden die de religie hun biedt via de godsdienstige gemeente.
Onderzoekingen hebben ook aangetoond dat sommige mensen tot religie komen
wanneer zij ‘onverstandig’ worden bejegend. Ruwheid, harteloosheid en
onrechtvaardigheid in de maatschappij drijven sommige mensen naar de sekten, waar
ze waarheid en gerechtigheid hopen te vinden3. Onder de factoren die het religieuze
gevoel van de mensen voeden, zien Suchov en Lopatkin een aantal
sociaal-psychologische factoren, zoals het verlies van het geloof in de mens, het
geloof in de gerechtigheid enz.. Ook in de socialistische landen voeden deze elementen
het religieuze gevoel4.

3
4

Nauka i Religija (Wetenschap en religie), 1967/1, p. 19.
A.D. Suchov, Social 'nye i gnoseologicekie korni religii (Sociale en gnoseologische wortels
van de religie), Moskou, 1961, p. 68.
N.P. Andrianov, R.A. Lopatkin, V.V. Pavljuk, Osobennosti sovremennogo religioznogo
soznanija (Aspecten van het hedendaagse religieus bewustzijn), Moskou, 1966, p. 168.
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Religiositeit bij de jeugd
Ook bij de jeugd constateert men een nieuwsgierige belangstelling voor religie. Er
worden zelfs voorbeelden geciteerd van leden van de communistische
jeugdverenigingen die actief optreden voor de godsdienst, als ze vaststellen dat de
ideeën die hun door school en film ingeprent worden, in het werkelijke leven
onvoldoende worden gerealiseerd5. Deze belangstelling van de jeugd voor de religie
is een groter probleem dan de taaiheid van de religie bij de ouderen. Vooral in het
licht van de atheïstische opvoeding van de jongeren wordt hieraan veel aandacht
besteed, o.m. door I.I. Ogryzko in zijn recent boek, Kinderen en religie6.
Bij de behandeling van de vraag naar de oorsprong van religie bij kinderen wijst
hij in de eerste plaats op de ontvankelijkheid van het kinderlijk gemoed. Dit is wel
niet in staat religie te doen ontstaan, maar het maakt het kind veel kwetsbaarder dan
de volwassene voor religieuze invloed. Die invloed gaat vooral uit van gelovige
familieleden, onder wie, zoals men weet, de grootmoeder vaak een bijzondere plaats
inneemt. De ouder hoeft niet eens altijd bewust religieus te zijn: ook als gelovige
ouders hun kinderen vrij laten op religieus gebied, gaat het kind vaak de ritussen van
de ouderen nabootsen. Zelfs zijn er gevallen bekend waar de familie volledig
ongelovig is, maar het kind of de jonge mens toch religieus wordt onder invloed van
contacten met gelovigen buiten de familie. In dit verband wijst Ogryzko op de
activiteiten van religieuze organisaties onder de jeugd en tevens op de tekorten van
de atheïstische propaganda en opvoeding op school7.
Ogryzko handelt ook over de schade die de religie berokkent aan kinderen. Religie
is een anti-wetenschappelijke instelling, die de verstandelijke ontwikkeling tegenwerkt
en kinderen geestelijk verarmt. De christelijke moraal, die immers gevormd is in een
slavenmaatschappij en zich verder ontwikkeld heeft in feodale en kapitalistische
verhoudingen, verminkt het kind. Zij is individualistisch en gericht op het hiernamaals,
terwijl de communistische moraal collectief ingesteld is en gericht op het leven hier
en nu. Bovendien worden kinderen die thuis religieus en op school atheïstisch worden
opgevoed en zowel hun ouders als hun leraren naar de ogen willen zien, onoprecht.
Zelfs schaadt de religie de gezondheid van de kinderen: er wordt te weinig gedaan
voor hun lichamelijke opvoeding; bij ziekte is de religie oorzaak van
onwetenschappelijk gedrag8. Uitvoerig brengt Ogryzko

5
6
7
8

Nauka i Religija (Wetenschap en religie), 1967/2, p. 10.
I.I. Ogryzko, Deti i religija, Leningrad, 1970.
Ibid., p. 19.
Ibid., hfst. III.
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de atheïstische opvoeding zowel binnen als buiten de school ter sprake. In de vorming
van de nieuwe mens moet plaats ingeruimd worden voor een kritiek van de religie;
deze moet het antiwetenschappelijk karakter van de religie aantonen, haar
klassegebondenheid en haar conservatieve aard9.
Door het grote belang dat Ogryzko aan de religiositeit van de jeugd en meer speciaal
aan de atheïstische opvoeding hecht, bevestigt hij indirect de indruk dat de religie
bij de jeugd in de U.S.S.R. groeit. Een ander werk daarentegen, Jeugd en atheïsme10,
waarin verschillende auteurs aan het woord komen, spreekt uitdrukkelijk de geruchten
tegen als zou ‘het aantal gelovige jongeren toenemen en de religieuze gemeenten
zich verjongen’. De tegenstanders van het atheïsme moeten hun wensen niet voor
werkelijkheid nemen. In een analyse van de ontwikkeling van het atheïsme in de
grote massa van de jongeren en van de oorzaken waarom enkele jongeren zich toch
voor religie blijven interesseren, handelen de auteurs in het bijzonder over de activiteit
van de religieuze organisaties op dit gebied. In de Orthodoxe Kerk b.v. ziet N.S.
Gordienko de volgende manieren om te zoeken naar invloed op de jongeren: het
religieuze onderricht wordt actueel gemaakt; de eisen voor de kerkgangers worden
lager gesteld; er wordt gestreefd naar verjonging van de kerkelijk-theologische
kaders11.
Wat de criteria van de religiositeit betreft, moet men rekening houden zowel met
het bewustzijn als met het gedrag. Ritualisme bijvoorbeeld - alleen de vorm van de
religie zonder de inhoud - is geen criterium van religiositeit12. Toch heeft het objectief
gezien een zekere religieuze betekenis: wie aan religieuze riten meedoet, sluit op een
of andere manier aan bij een religieuze groep; de jonge mens wordt aldus in religieuze
verhoudingen betrokken. En ook subjectief gezien is ritualisme niet helemaal
onschuldig: het laat sporen na in de psychologie van de jonge mens. Over de al dan
niet religieuze betekenis van het bijgeloof van jonge mensen verschillen de auteurs
van mening.
In hetzelfde werk wordt naast de activiteit van de religieuze organisaties onder de
jeugd ook de opleiding van atheïstische kaders besproken13. De sociologen die in dit
werk aan het woord komen, behandelen de religie onder de jeugd als een praktisch
probleem. Minder aandacht besteden zij aan de betekenis van het fenomeen in de
huidige omstandigheden. De

9
10
11

12
13

Ibid., pp. 77-92.
Molodez' i ateizm, Moskou, 1971.
Gordienko N.S., Pravoslavnaja cerkov v poiskach novych sredstv vosdeistvija na molodez'
(De Orthodoxe Kerk op zoek naar nieuwe middelen om invloed te krijgen op de jongeren),
in Molodez' i ateiszm, pp. 48-64.
Arnaut E.K., O kriterijach religioznosti molodezi (Over de criteria van de religiositeit van
de jeugd), in Molodez' i ateizm, p. 46.
Molodez' i ateizm, pp. 6-34 en 108-124.
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hoofdklemtoon ligt op het falen van de opvoeding: vooral daaraan is de belangstelling
van de jeugd voor religie te wijten.

Verjonging van de religieuze kaders
Een aspect van de vitaliteit van de religie is ook de verjonging van de kaders in de
Orthodoxe Kerk, waarover Gordienko vroeger reeds gesproken had in zijn boek De
hedendaagse Orthodoxe Kerk14. In het patriarchaat van Moskou is een
verjongingsproces aan de gang in de kerkelijke leiding en de theologische kaders.
Jonge vertegenwoordigers van het episcopaat met een goede theologische vorming
krijgen belangrijke leidende posten. Velen van hen zijn pas in de tweede helft van
de jaren twintig geboren en waren pas 30 toen ze bisschop werden of een andere
hoge functie kregen. Zo zijn de conservatief denkende, traditionalistisch ingestelde
hiërarchen van de oude stempel vervangen door een nieuwe generatie van
kerkbedienaren. In zijn reeds geciteerde recentere artikel in Jeugd en atheïsme spreekt
Gordienko van 25 bisschoppen die de laatste 10 jaar gewijd zouden zijn en pas 30
waren.
Na de oorlog is een bijzondere inspanning gedaan voor de opleiding van de
geestelijkheid; in betrekkelijk korte tijd werden 8 seminaries en 2 geestelijke
academies geopend. De jongeren die er naar toe gaan, zijn volgens Gordienko
verschillend gemotiveerd: er zijn er die gedreven worden door oprecht geloof, anderen
door koude berekening; weer anderen komen er in terecht door een bijzondere
samenloop van omstandigheden. Deze jongere geestelijken begrijpen beter de geest
van de tijd waarin de gelovigen leven en zijn ook dynamischer. Dit leidt tot een
activering van de kerkelijke en religieuze activiteit, o.m. onder de jeugd.

Hernieuwde bezinning
In de kringen van het wetenschappelijk atheïsme roept deze taaiheid van de religie
op tot een nieuwe bezinning. In een artikel van 1967, Over de oorzaken en
voorwaarden van de levenskracht van de religieuze resten15 verklaren Kapparov en
Cernjak dat men over veel materiaal beschikt in verband met dit probleem, maar dat
het theoretisch niet genoeg doordacht is. De verschillende opvattingen terzake vatten
zij als volgt samen: 1) Sommige auteurs beweren dat met de overwinning van het
socialisme de wortels van de religie in het maatschappelijk leven volledig uitgeroeid
zijn. 2) Volgens anderen zijn deze wortels alleen maar ‘ondermijnd. 3) Een derde
categorie

14
15

Gordienko I.I., Sovremennoe pravoslavie, Moskou, 1968, p. 111.
In Voprosy Filosofii, 1967/6, pp. 65-72.
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is van mening dat religieuze opvattingen nog altijd gevoed worden door sommige
factoren van de socialistische werkelijkheid zelf. 4) Weer anderen beweren dat niet
alleen de maatschappelijke wortels, maar ook de oorzaken van het behoud van de
religie uitgeroeid zijn.
Het artikel zelf wijst erop dat de oorzaken voor de taaiheid van de religie in elk
stadium van de maatschappelijke ontwikkeling concreet en historisch bepaald zijn.
Het bewustzijn van het individu, dat uiteraard sociaal is, wordt bepaald door
verschillende factoren: algemene factoren, die het wezen van een gegeven staat of
stelsel uitdrukken; bijzondere factoren, eigen aan een bepaalde nationaliteit of groep,
die ofwel aangepast zijn aan de socialistische staat ofwel er vreemd aan zijn;
individuele gewoonte- en familie-invloeden, die tengevolge van allerlei
‘overblijfselen’ al dan niet aangepast zijn aan het socialistische bestel. Het specifieke
nu van de sociale aard van de religieuze overleefsels onder het socialisme zou hierin
bestaan, dat ze niet bepaald zijn door de algemene sociaal-economische en politieke
verhoudingen, maar door de bijzondere en individuele factoren. Het afsterven van
de religie zal dus des te effectiever gebeuren, naarmate men erin slaagt die specifieke
levensvoorwaarden van sommige groepen en personen te doen verdwijnen die niet
overeenkomen met de algemene tendensen in de ontwikkeling van de socialistische
maatschappij.
Enigszins in dezelfde lijn ligt de stelling van Suchov, dat de vernietiging van de
maatschappelijke wortels wel een noodzakelijke maar niet een voldoende voorwaarde
is voor het verdwijnen van de religie. Religie kent immers ook een betrekkelijk
zelfstandige ontwikkeling, waarin vooral de religieuze groeperingen en de traditie
een rol spelen. Dit blijkt o.m. uit het feit dat de nieuwe generatie de religie aanneemt
zoals die in een bepaalde maatschappij verspreid is16.
Twee jaar later verscheen in hetzelfde tijdschrift een bezinning over de
‘Maatschappelijke functie en toekomst van de religie’17, waarin Attila Ag een
theoretische verklaring tracht te geven voor het voortleven van de religie in de
socialistische maatschappij. Het sluit aan bij de door ons reeds behandelde ideeën
van Mitrochin, maar verwoordt deze meer theoretisch. In de vroegere gesacraliseerde
maatschappijen had de religie op het niveau van het sociale leven een organiserende,
een regulerende en een communicatieve functie. De socialistische revolutie voerde
de scheiding door van kerk en staat en beroofde de kerk van haar materiële basis,
waardoor ze haar wereldlijke macht en de ermee gepaard gaande organiserende
functie verloor. Door het verlies van haar cultureel monopolie is ook de reguleren-

16
17

Suchov, op. cit., p. 23.
A. Ag, Obscestvennaja funkcija i buduscee religii, in Voprosy Filosofii, 1969/2, pp. 97-106.
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de functie van de religie in de socialistische maatschappij praktisch onbestaande.
Haar communicatieve functie treft men echter nog aan bij bepaalde categorieën van
mensen, die op een of andere manier vreemd zijn aan het algemeen maatschappelijke
leven en in de religie een aangepaste bewustzijnsvorm of populaire logica vinden.
In de huidige socialistische maatschappij is er immers op verschillende plaatsen nog
een duidelijk tekort aan reële gemeenschap en communicatie. Er is de achterstand
van bepaalde bevolkingsgroepen of van bepaalde gebieden. Er is het verschil tussen
stad en platteland, tussen geestelijke en lichamelijke arbeid. In hun persoonlijk leven
dragen sommige mensen nog de littekens van vroegere rampen zoals b.v. de oorlog;
er is ook de angst voor de toekomst. Er zijn de problemen van ziekte en dood. Dit
verklaart waarom sommigen zich vervreemd voelen en de zin van hun leven, de zin
van goed en kwaad niet verstaan in de termen van de communistische moraal. Zij
vinden dan een illusoire compensatie in de logica van de religie, die hun een antwoord
geeft op de fundamentele levensvragen en hen (o.m. in de rite) bruikbare
gedragspatronen aanbiedt.
Ag merkt uitdrukkelijk op, dat hij zich in deze theoretische uiteenzetting heeft
willen beperken tot het aangeven van de grote tendensen en dat voor een vollediger
beeld van de toestand van de religie in de huidige tijd nog veel concreet sociologisch
onderzoek nodig is. Ook aan een duidelijke prognose waagt hij zich niet, al gelooft
hij dat de religie in haar communicatieve functie steeds meer naar het privé leven
teruggedrongen wordt: ze wordt herleid tot een pure religieuze ideologie, die nog
vlugger zal afsterven dan andere wereldlijke ideologische bewustzijnsvormen. De
wereldlijke varianten van de burgerlijke ideologie krijgen immers meer betekenis,
terwijl de religie naar de achtergrond verdwijnt.
Hoe interessant deze bezinning van Ag op het eerste gezicht ook is, toch brengt
zij over de communicatieve functie in de grond alleen maar dezelfde grondgedachte
naar voren in een nieuwe vorm: de communicatieve functie van de religie bestaat er
immers in, een fictieve oplossing te bieden voor de tegenstelling tussen individu en
gemeenschap.
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‘My name is Asher Lev’
M. v. Tijn
Chaim Potok, schrijver van de boeken The Chosen en The Promise - door mij
besproken in Streven van januari '71 - behoort tot de groep van Amerikaans-joodse
schrijvers waartoe we ook Saul Bellow en Bernard Malamud mogen rekenen: eerste
generatie Amerikanen, zonen van joodse immigranten uit Oost-Europa, thans lectoren
of hoogleraren aan Amerikaanse ‘colleges’ of universiteiten. In de moderne
Amerikaanse literatuur nemen de joodse schrijvers een aparte plaats in. Tussen 1880
en 1914 vond een ware volksverhuizing van joden naar Amerika plaats. De bewoners
van het enorme getto, zich uitstrekkend van de Oostzee tot aan de Zwarte Zee, mensen
die de wereld buiten het getto nauwelijks kenden, die doorgaans slechts Jiddisch
spraken en die hun hele leven hadden gesleten in angst voor vervolging en pogroms,
die mensen werden bij honderdduizenden tegelijk losgescheurd uit een verouderd
maatschappelijk bestel in een gebied dat destijds de grens van de westelijke
beschaving vormde. Zij namen hun plunjezak op de schouders en na zware
beproevingen en de meest zonderlinge avonturen te land en te water werden zij
samengeperst op een oppervlakte van 5 à 6 km2 aan weerszijden van de bocht in de
East River, waar de scheidingslijn ligt tussen Manhattan en Brooklyn. Tegen 1924
had Amerika er weer een miljoen joden bij, het waren er nu bijna drie miljoen en de
gevoelens van welwillende tolerantie tegenover de oudtestamentische, ijverige en
sober levende jood, die zichzelf en de zijnen aan zijn eigen schoenveters omhoogtrok,
hupla zomaar de maatschappelijke ladder op - die gevoelens begonnen plaats te
maken voor de vrees overspoeld te worden door deze vloedgolf van ‘a Jewry, that
had burst all bounds... The children swarmed above all - here was multiplication with
a vengeance... There is no swarming like that of Israël when once Israel has got a
start’. (Henry James, in The American Scene, dat reeds dateert van 1907). Zelfs de
in het algemeen heus niet anti-joodse Mark Twain had een wrang commentaar en
schreef: ‘Toen ik (in de Encyclopaedia Brittannica) las, dat de joodse bevolking van
de Verenigde Staten thans 250.000 zielen bedroeg, schreef ik een brief aan
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de hoofdredacteur, waarin ik hem uitlegde, dat ik persoonlijk in ons land al bekend
was met meer dan 250.000 joden en dat dit getal ongetwijfeld een zetfout zou moeten
zijn: 25.000.000’. Tot aan de opkomst van het giftige Duitse fascisme was een zeker,
betrekkelijk mild antisemitisme ‘en vogue’ bij vele Amerikaanse schrijvers van
aanzien, zoals bij Edith Warton, Henry James, T.S. Eliot, Ezra Pound, Hemingway,
E.E. Cumming e.a.. De Tweede Wereldoorlog en het langzaam doorsijpelende nieuws
over de ontzetting der massamoorden in de Nazi-concentratiekampen deden het getij
opnieuw keren. Men werd opnieuw filo-semitisch. In de moderne Amerikaanse
literatuur zijn het de grote na-oorlogse joodse schrijvers, die het eerst en zeer
suggestief de ‘vervreemding’, de ‘atomisering’ van de moderne mens in beeld hebben
gebracht. In de post-industriële, gecomputeriseerde, door en door verbureaucratiseerde
maatschappij is de enkeling een verloren man, hulpeloos en machteloos tegen de
dossiers en de geprogrammeerde machines. Van autobiografieën en persoonlijke
herinneringen (de eerste generatie Joods-Amerikanen, de immigranten) via de
protestschrijvers tegen de onmenselijke arbeidsvoorwaarden in de fabrieken en de
‘sweat shops’ tot aan Saul Bellow's Herzog (1964), Bernard Malamud's Levin (1962)
en Philip Roth's ‘Portnoy’ (Portnoy's Complaint 1969), voeren de hoofdpersonen,
hoe verschillend ook van omstandigheden en karakter, een harde strijd, de oorlog
van het individu tegen een maatschappij waarin geen aanpassing mogelijk blijkt en
waartegen geen ander verweer overblijft dan het spel van de pias, de tragische
komiekeling, de aloude Jiddische ‘schlemiel’ in de ‘setting’ van de ‘States’, ‘all over
again’. Hoe meer deze ‘dramatis personae’ trachten vrede te vinden met hun
gedepersonifiëerde omgeving, hoe treuriger hun dat mislukt en desondanks worden
ze toch nooit werkelijk en voorgoed verslagen. Want - en dat is een treffende joodse
paradox - hij die deze strijd wint, is de verliezer. Hier te verliezen betekent uiteindelijk
te overwinnen. Succes corrumpeert, succes in deze gedemoraliseerde verconcurreerde
rotwereld, waar volkerenmoord aan de orde van de dag is, corrumpeert pas goed en
algeheel succes is hier de oorzaak van algeheel bederf. Of in de woorden van Ivan
Gold, een joodse romanschrijver die in de vijftiger jaren zijn debuut maakte met een
lang en komisch verhaal over joodse dienstplichtigen in Japan (Taub East): ‘There
must be an outgroup. This is the divine order of things. If lucky enough to be one,
rejoice!’ En ik zou hier aan willen toevoegen: ‘You have no choice’.
Terug naar Chaim Potok. Potok is opgegroeid in een zeer rechtzinnig chassidisch
milieu, zo'n milieu waar men het woord van God nog serieus nam, waar de rabbijn
als werkelijk leider van de gemeenschap, naar zijn interpretatie van het woord van
God, de levens van zijn volgelingen bepaalt. De jonge Chaim - zijn naam betekent
‘leven’ - kreeg trouwens zelf een
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rabbijnenopleiding, behaalde later zijn doktersgraad in filosofie aan de universiteit
van Pennsylvanië, zat van 1955-'57 als legerrabbijn bij de strijdkrachten van de
Verenigde Staten in Korea en is thans hoofdredacteur van ‘The Jewish Publication
Society of America’. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen, woont te Philadelphia,
schrijft, schildert, fotografeert en reist.
Na The Chosen en The Promise nu My name is Asher Lev1. Asher Lev betekent
zoiets als ‘Geluk des Harten’ en het kind Asher is net als de kinderen in The Chosen
en in The Promise de beminde enige zoon van een zeer orthodoxe, formidabele vader,
een vader als een toren, een vader die als oprichter van bijbel- en talmoedhogescholen
en als organisator van vluchtwegen voor vervolgde joden in Sovjet-Rusland, - we
schrijven de jaren van Stalins beruchte ‘dokterscomplot’ - zijn sporen heeft verdiend
en die daarenboven nog een goed en integer man is ook. Asher Lev, van vadersen
moederszijde afstammeling van belangrijke chassidische families, toont al als heel
jong kind een talent dat hem uit het nest zal doen vallen: hij tekent. Hij tekent alles
wat hij kent en ziet: zijn ouders, zijn huis, zijn straat, al zijn verwanten en vrienden.
Zijn diep-religieus milieu is veel meer dan een thuis en een school plus de synagoge.
Zijn milieu wordt gevormd door een hechte en warme gemeenschap, waar de mensen
elkaars hoeders en kameraden zijn. Tekenen, schilderen en beeldhouwen echter
behoren niet tot het geheel van de joodse cultuur en al helemaal niet tot het chassidisch
erfdeel. Kunst is een traditie van niet-joden en heidenen. In de gehele geschiedenis
van de Europese kunst vind je praktisch geen godsdienstige jood die ook nog een
groot schilder was. Asher Lev wordt wel een groot schilder en blijft toch een trouwe
en observante jood. En dat houdt in, dat hij op het ogenblik van zijn definitieve
succes, ondanks al zijn pogingen om erbij te blijven behoren, zozeer van zijn
mede-chassidiem vervreemd is geraakt, dat hij het ouderlijk huis, d.w.z. zijn vaders
huis in de heel brede zin, verlaten moet, mogelijk voorgoed. Een religieuze jood,
door vele religieuze joden niet langer als een der hunnen geaccepteerd, voor niet-joden
altijd een jood, een wereldburger, enkel nog maar thuis in de wereld der artiesten en
zelfs dat niet ten volle; en helemaal wordt hij de outsider bij uitstek, het toppunt van
de modern-menselijke leefsituatie van vervreemding en toch Asher Lev, iemand die
het geluk meedraagt waar hij gaat, in zijn eigen hart. En dat spreekt immers vanzelf:
als het koninkrijk Gods niet binnenin U is, waar in Godsnaam zou het dan kunnen
zijn?

1

Chaim Potok, My name is Asher Lev, Heinemann, London, 1972, 369 pp., £ 2,10.
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Terzijde
Na het najaar II
K. Fens
Literaire terugblikken en bloemlezingen hebben iets bedriegelijks: ze ordenen naar
gehelen toe, waarbij niet alleen vaak nuances verloren gaan, maar ook isolatie plaats
heeft; stromingen en generaties komen letterlijk buiten hun context te staan. Toch
bepalen alle richtingen en generaties samen het gezicht van een tijdperk. De vijftiger
jaren zijn heel wat meer dan ‘Vijftig’. Er zou eens een poging gedaan moeten worden,
een bloemlezing samen te stellen uit bijvoorbeeld de poëzie van na de laatste oorlog,
maar dan ook uit het beste van wat door alle generaties, ook door die dichters die al
lang vóór de oorlog schreven, is gemaakt. En de verzen zouden gegroepeerd moeten
worden, niet naar generaties, niet naar stroming, maar naar jaar van verschijnen. Er
zou dan iets van het verleden in het nu gereconstrueerd kunnen worden; het
vertekenende perspectief dat bij terugblikken van geschiedschrijven en bloemlezen
ontstaat, zou ontbreken. Wat vanuit de literatuurgeschiedenis als overheersend wordt
gezien, zou blijken een plaats te hebben temidden van veel andere zaken. En vaak
geen overheersende plaats. Het bijzondere en de eigenheid van het nieuwe zou ook
veel beter zichtbaar worden.
Wie in de vertekening van overzicht of bloemlezing terugkijkt, kan het ontgaan
dat in de vijftiger en zestiger jaren een traditionele poëzie is blijven verschijnen. Zo
was in het begin van de jaren zestig de invloed van bijvoorbeeld Hans Lodeizen,
wiens werk traditioneler is dan de voorlopersfunctie hem toegedicht, doet vermoeden,
op jongere dichters sterker dan het werk van de Vijftigers. In het tijdschrift Tirade
is een traditionele poëzie altijd heel sterk vertegenwoordigd geweest. En dat
traditionele zit hem niet in de vorm - die is sinds Vijftig over het algemeen vrij
geworden - doch veeleer in het sterk particularistisch karakter van de poëzie, die veel
minder dan bij Vijftig niet een wereld-beschouwing maar eerder een bepaalde
gevoeligheid als uitgangspunt èn resultaat heeft. Dat het werk van Judith Herzberg
- die ik met bijvoorbeeld Rutger Kopland tot die traditionelen reken - bij de publikatie
van haar eerste bundel vergeleken werd met dat
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van M. Vasalis, is niet zo verwonderlijk, al werd de onrechtstreeksheid van die poëzie
daarbij wel verwaarloosd, indirectheid die bij Kopland bijna programmatisch is
geworden: personen en dingen worden in relativering van eigen gevoelens ten opzichte
van die mensen en zaken benaderd. De eerbied voor de gewone dingen wordt
ironiserend verwoord. De gevoeligheid in de poëzie is een hartkamer opgeschoven,
doch verder bleef veel bij het oude.
Maak de poëzie iets conventioneler van vorm en het balanceren tussen gevoel en
ironisering ervan iets verfijnder, en ineens blijkt de geschiedenis een pas op de plaats
te hebben gemaakt. Het was louter toeval - voorzover het ongeveer gelijktijdig
verschijnen van beide bundels een toevalligheid is - dat ik de Verzamelde gedichten
van de oudere Han G. Hoekstra en de bundel Gedichten van de jongere Kees Winkler
na elkaar las, - er was nauwelijks een breuk merkbaar. In de bundel Dubbelspoor
van Hoekstra, die in 1933 verscheen, staat het vers ‘Soirée Dansante’. Het luidt zo:
Vanavond heb ik jou en jou alleen
om mijn intense aandacht aan te wijden,
het komt mij voor dat wij nooit kunnen scheiden,
het hart weegt als een donkerrode steen,
dans, lach en drink en maak je om iets druk.
Bols en Coty zijn twee erkende waarden,
volop verkrijgbaar op deze oude aarde,
en duurzaam bijdragend tot ons geluk.
'k Heb een verlangen, dat iets verder gaat
dan op jouw lippen de nacht zoek te maken,
het is niet veel: soms zijn het kleine zaken,
waarmee dit grote leven valt of staat.

Bij Winkler staat het volgende vers dat ‘Oktober’ heet:
Blauw is de herfst, blauw mijn humeur
wij drinken sherry en eten noten
de wilde eenden smaken goed dit jaar
paars bloeien de asters in de voortuin
Herfstzon staat pijnlijk wit voor ogen
de laatste zwaluwen zijn weggevlogen
het lustrum van Homerus is nabij
oude vrienden zien elkaar om 't haardvuur
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Weldra maakt Judy jam van rozenbottels
de vuurdoorns staan vol met rode bessen
chrysanten majesteitelijk in hun vaas
ros dwarrelen de bladen van de kastanje
Blauw en ijl als Mozart in het najaar
met plotselinge vagen van schoonheid
als de boomtoppen walsen in de wind
en wij elkaar lopen te kussen

In een mengsel van confessie en wat relativerende regressie schrijft Winkler
voorvallen uit eigen leven neer, in een taal die veel leent van wat per traditie als
poëzie geldt. Het resultaat is een mooie ‘ik’-poëzie, - mooi in ouderwetse zin en voor
de lezer opleverend een genieten met terugwerkende kracht (hij geniet bij deze
gedichten van poëzie veel vroeger geschreven en van de gevoelens die die poëzie
ooit opriep, ego-centrisch in die mate dat hij (en dat zal wel gevolg zijn van de
ontwikkeling die de poëzie toch ook heeft doorgemaakt) zich soms beschaamd voelt:
hij kijkt naar familiefoto's aan de wand van het Nederlandse binnenhuis. Foto's in
fraaie lijstjes. De poëzie lijkt een reuze-zwaai teruggemaakt te hebben: over Vijftig
heen naar veertig. En er zijn bundels die erop wijzen, dat er sprongen nog verder
terug, in nog gevoelerigere werelden, worden gemaakt. Het huidige klimaat moet
wel als heel koud ondergaan worden. Bijdragen aan de centrale verwarming leveren
m.i. ook de heel bewust archaïserende, wat primitieve poëzie die onder allerlei
schuilnamen verschijnt en waarin zondagskunst vroom gevierd wordt. Tenslotte is
er het verschijnsel van de liedjesmakerij, en dat woord gebruik ik niet denigrerend.
Elders heb ik er vroeger op gewezen dat in Nederland het cabaret de kansen grijpt
die wat heet de officiële kunst laat liggen. Het cabaret- of luisterlied moet het hebben
van traditionele vormen, directe verstaanbaarheid, gevoeligheid, meestal geuit langs
de omweg van ironie, een zeker anekdotisme, herkenbaarheid en ‘hollandsheid’. Niet
verwonderlijk dus, dat auteurs die vroeger als dichters zouden hebben gepubliceerd
of wellicht als wat ‘ouderwetse’ dichters nu niet aan een bod van een uitgever zouden
zijn gekomen, vaak bijzonder geslaagde liedjes maken, die worden uitgevoerd of
ook weer in boekjes gepubliceerd. Poëzie binnen en die buiten het boekje beginnen
elkaar te snijden. En het is niet toevallig dat Han G. Hoekstra veel voor het cabaret
heeft geschreven. Bepaalde soorten poëzie dan, die naar het zich laat aanzien, wind
en muze mee hebben. En de kritiek in nogal wat gevallen ook.
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Toen aan het einde van de vijftiger en in het begin van de zestiger jaren de poëzie onder invloed van die van Lodeizen onder andere - sterk ik-gerichte, wat smalle
lyriek werd, bleef het proza bij die ontwikkeling niet achter. De prozaproduktie in
Nederland van de eerste vijf jaren van de jaren zestig is niet alleen heel rijk aan
verhalen, maar vooral aan ik-verhalen, met alle gevolgen van versmalling van dien.
In het eerste nummer van Merlyn, dat in november 1962 verscheen, kon een artikel
verschijnen, ‘Mijn ei en ik’ en met die versmalling en onderlinge gelijkheid van de
vele verhalen als onderwerp. Daarna is er in het Nederlandse proza heel wat
geëxperimenteerd, gelukkig, al moet gezegd worden, dat de Zuidnederlandse auteurs
met de experimenten voorop gingen en zich er ook het vitaalst bij toonden. Na de
explosie van experimentalisme in de poëzie in de vijftiger jaren kwam de ontwikkeling
in het proza laat op gang. Schrijvers als Van het Reve en Hermans, beide
leeftijdgenoten van de Vijftigers, zijn altijd binnen de traditie gebleven, met voor
Hermans de uitzondering van De God Denkbaar Denkbaar de God. Hermans is zelfs
vrij stabiel gebleven in de soort werk door hem geschreven, zo stabiel dat de vraag
niet onrechtvaardig is of hij in zijn werkwijze niet vastgelopen is, gezien zijn
laatstverschenen roman. Van Van het Reve kan in elk geval gezegd worden, dat hij
zich tot een geheel anders geaarde schrijver heeft ontwikkeld. Of de kwaliteit van
het latere werk hoger ligt dan van het vroegere, die vraag laat ik nu maar
onbeantwoord.
Het lijkt mij niet onmogelijk, dat de ontwikkeling in het proza te laat op gang
gekomen is om zich te kunnen stabiliseren of meer dan voorbijgaande en toevallige
invloed te hebben. In elk geval: het de vorige keer genoemde proza (en daar kunnen
nog namen van andere auteurs bij gevoegd worden) bewijst een parallel-ontwikkeling
met die poëzie; terugkeer naar de herkenbaarheid, naar het realisme al of niet
romantisch, naar het ik-verhaal, naar de jeugdherinnering. We leven weer ruim tien
jaar terug. De verhalenbundel In de bovenkooi van J.M.A. Biesheuvel is in zoverre
een uitzondering, dat het fantastische verhaal daarin een ruime plaats heeft gekregen,
al moet hieraan meteen toegevoegd worden, dat de meer rechtstreekse
autobiografische verhalen de beste van de verzameling zijn geworden. En dat
Biesheuvel in dat genre dan een gelukkige uitzondering is: in een aantal van zijn
verhalen wordt door een groot stylistisch vermogen, een sterke humor, een vermogen
ook het gewone als fantastisch te laten zien, het noteringskarakter, dat zo gebonden
ik-proza eigen, overstegen. En misschien geeft wel juist dit de onweerlegbare spanning
aan Biesheuvels verhalen (en wordt daarmee het notitiekarakter voorkomen): hij is
al schrijvend heel duidelijk bezig te ordenen, de chaos de baas te worden, en de lezer
wordt door de directheid van schrijven in dat scheppingsproces betrokken.
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Het kan overigens een bewijs zijn van de grijze kleur van de Nederlandse literatuur
op het ogenblik, dat Biesheuvel vrijwel meteen na het publiceren van zijn boek zo'n
beetje een nationaal schrijver werd. Op allerlei plaatsen zag je werk van hem
verschijnen. Een nieuwe verhalenbundel is aangekondigd van deze auteur die over
grote voorraden moet kunnen beschikken. En voor dat nieuwe bundeltje houd ik een
beetje m'n hart vast, want binnen de debuutbundel bleven herhalingen al niet uit.
Biesheuvel, die zijn ik-figuren nogal eens tot God laat evolueren of zichzelf voor
God laat houden, had mogen bedenken dat God zelf ook niet twee scheppingen na
elkaar pleegde. Maar goed.
Wie de poëzie van de laatste vijftien jaar overziet - vele soorten, van gemakkelijke
tot heel moeilijke - en ook het recente proza in zijn overzicht betrekt, kan moeilijk
onder de vaststelling uit, dat zowel het vele als het middelmatige in dat vele voor
een belangrijk deel veroorzaakt worden door de afwezigheid van een
wereldbeschouwing van waaruit gewerkt wordt en die het hele karakter van het werk
bepaalt. Bij alle onderlinge verschillen - de Vijftigers bezaten een dergelijke
wereldbeschouwing en een belangrijk dichter als Kouwenaar werkt er nog vanuit.
En een dichter en proza-schrijver als Ten Berge, die tot een latere generatie behoort,
dankt zijn krachten in proza en poëzie naar ik meen juist hieraan dat hij vanuit een
zeer bewuste wereld- en literatuurvisie werkt. Hij werkt van iets uit en naar iets toe.
Dat maakt het volgen van zijn werk soms niet gemakkelijk. Maar wel boeiend. Juist
hierom: dat het werk meer dan een toevalligheid te zien geeft, meer ook is dan een
gemakkelijk terugvallen in vormen van het verleden. En voor de lezer wordt dat werk
daardoor ook meer dan een gelegenheid tot gemakkelijk herkennen van vroeger
verschenen werk en van eigen oude gevoelens, maar veeleer: een lees-experiment.
En dat blijft voor degene die meer is dan liefhebber van literatuur toch het
allerbelangrijkste. Hij raakt in iets betrokken. Hij leest echt en verteert niet alleen.
Voor het overige: geen ontwikkeling laat zich tegenhouden. Wie ontevreden is,
moet maar andere zaken, uit het buitenland bijvoorbeeld, gaan lezen. En dan verder
maar wachten op de klap die toch ooit wel weer eens van een nieuwere generatie zal
komen. Van de tachtigers van deze eeuw bijvoorbeeld. Die klap zou wel eens hard
aan kunnen komen.
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Verraad uitgeboet
Robert Hotz
Toen in 1932 met bereidwillige medewerking van Maxim Gorki de Bond van Sovjet
schrijvers werd gesticht, hebben waarschijnlijk maar heel weinig van de
initiatiefnemers vermoed, welk een instrument ze het regiem in handen gaven om
de Sovjet literatuur in het gareel te houden. Nu de bond dertig jaar bestaat, kunnen
we ons er en duidelijker oordeel over vellen. Hij heeft zich namelijk ontwikkeld helemaal in overeenstemming met de bedoelingen van de communistische leiders tot de enige levensader voor Sovjet schrijvers. Slechts als men lid is van de bond,
kan men hopen zijn werken in een van de (door de staat gecontroleerde) uitgeverijen
gedrukt te krijgen. De bond is het ook die voor de honoraria, ja zelfs voor de vakanties
en de gezondheid van de schrijvers zorgt.
Daarmee is echter de Sovjet literator een dwang opgelegd tot zelfcensuur nog vóór
alle staatscensuur. Hij weet heel goed wat hem te wachten staat, als hij met zijn
werken misnoegen wekt. Een uitsluiten uit de bond staat niet slechts gelijk met een
terdoodveroordeling als schrijver, een uitsluiting ontneemt degene die het treft ook
de materiële basis voor zijn bestaan. Hij zal voortaan alleen maar kunnen schrijven
voor de bureaulade, als hij zich tenminste niet waagt in de ondergrond-literatuur (de
Samisdat), waarin hem op elk ogenblik verbanning, gevangenis en concentratiekamp
bedreigen. Zoals men weet, werd Alexander Solsjenitzyn eind 1969 uit de bond van
Sovjet schrijvers gestoten. In 1971 overkwam de dichters Alexander Galitsj en Jevgeni
Markin, in 1972 de dichter en zanger Boelat Okoedsjava hetzelfde lot. Eigenlijk zou
men het uitsluiten van elk van deze drie nader moeten analyseren, maar de
geschiedenis van Jevgeni Markin verdient in zoverre bijzondere aandacht omdat het
uitgerekend deze dichter was die in 1969 tot de zes leden van de Rjasaanse sectie
van de schrijversbond hoorde, die voor de uitsluiting van Alexander Solsjenitzyn
hadden gestemd. Dat dit overigens niet zonder druk van buiten is gebeurd, blijkt uit
het protocol dat Solsjenitzyn van de zitting van 4 november 1969 gemaakt heeft.

Het dilemma van Jevgeni Markin
Jevgeni Markin kon zich niet, zoals de secretaris van de Rjasaanse sectie
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van de bond, Ernst Safonov, aan de beslissing onttrekken door een blindedarmoperatie.
Het ging daarbij uiteindelijk niet alleen om het blijven van Solsjenitzyn in de bond,
maar ook om zijn eigen blijven daarin. Hij wilde niet dat Solsjenitzyn uitgestoten
werd. Maar hij wist ook welke gevolgen het voor hemzelf zou hebben, als hij niet
boog voor de wensen van de machtigen der partij. Daarom verklaarde hij op bedoelde
zitting: ‘Ik ben in een gedeprimeerde stemming om de volgende reden: de slinger
slaat erg ver door naar de ene èn naar de andere kant. Ik heb aan Literatura i Schisn
meegewerkt, toen Solsjenitzyn buitengewoon veel lof toegezwaaid werd. Intussen
hebben de zaken een keer genomen... Zulke extreme dingen werken later door op
het geweten van de mensen die een besluit nemen. Denk nog maar eens, hoe slecht
men over Jessenin sprak: toen heeft men hem hemelhoog verheven en nu zijn er weer
enkelen die hem zouden willen laten vallen. Denk nog maar eens aan de scherpe
oordelen na 1946. Voor mij is het het allermoeilijkste daarin de juiste weg te vinden.
Als men Solsjenitzyn nu uitstoot, dan weer opneemt, opnieuw uitstoot, opnieuw
opneemt - daar wil ik niets mee van doen hebben. Waar zullen dan degenen die
vandaag niet aan de beraadslaging deelnemen wilden, een tweede blindedarm vandaan
halen om die eruit te laten halen?...’1.
Desniettemin besloot Markin zijn uiteenzettingen tenslotte met het verwijt aan
Solsjenitzyn dat hij zichzelf geïsoleerd had. En de laatste zin van Markin luidde: ‘Ik
sluit me bij de meerderheid aan’. Daarmee had hij zich echter ook voor de uitstoting
van Solsjenitzyn uit de bond uitgesproken. Evenmin als alle andere aanwezigen wilde
ook hij zijn huid niet verkopen voor Solsjenitzyn. Zulk een moedige daad bleef
voorbehouden aan de beroemde cellist Restropovitsj en de hoofdredacteur van Novy
Mir, Alexander Twardovski. De laatste moest dit bekopen met het verlies van al zijn
functies en hij heeft zich later uit vertwijfeling dood gedronken. Ook Restropovitsj
onderging verschillende represailles. Lange tijd mocht hij niet meer op tournee gaan
in het buitenland.

Als het geweten spreekt
Wat Solsjenitzyn en zijn vrienden overkwam als gevolg van de uitstoting uit de bond,
bleef natuurlijk ook voor Jevgeni Markin niet verborgen. Blijkbaar hoorde hij niet
tot die categorie van mensen die de Poolse satyricus Stanislav Jerzy Lec
karakteriseerde met de woorden: ‘Hij had een zuiver geweten, hij heeft het nooit
gebruikt!’ Markin voelde zich medeschuldig aan hetgeen Solsjenitzyn overkwam en
hij begon zijn verraad ten zeerste te betreuren. Dat niet alleen, hij dacht erover na
hoe hij het goed zou kunnen maken.

1

Geciteerd naar Bestraft mit Weltruhm, Possev, Frankfurt/M., 1970, p. 261 s..
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Wat lag voor een dichter meer voor de hand dan dat hij zijn gevoelens in gedichten
zou proberen uit te drukken. En Markin dichtte. Maar hij legde het produkt van zijn
creativiteit niet in de bureaulade en gaf het ook niet aan de Samisdat. Neen. Hij bood
zijn gedichten aan ter publikatie in het tijdschrift Novy Mir (oplage 110.000), waar
intussen de partijgetrouwe Valeri Kosolapov de liberale Alexander Twardowski als
hoofdredacteur was opgevolgd. En... Markins gedichten werden gepubliceerd, hoewel
in een ervan tweemaal met het woord Issaitsj een rechtstreekse toespeling gemaakt
werd op Alexander Issajevitsj Solsjenitzyn:
‘Issaitsj zal je alles vergeven,
alles, behalve je verraad’.

Zo staat het zwart op wit te lezen in het oktobernummer van Novy Mir van 1971.
Hoe de gedichten van Markin tussen de klippen van de censuur doorgeglipt zijn,
blijft een raadsel. Zijn vrienden van Solsjenitzyn in de redactie van Novy Mir daarvoor
verantwoordelijk geweest? Of had men de indruk dat Markin zo weinig verdacht
was, dat een nauwkeurige lectuur van wat hij geschreven had, niet nodig leek? Hoe
het ook zij, Kosolapov moet blind geweest zijn.
De lezers van Novy Mir waren het in ieder geval niet. Niet zonder resultaat hadden
zij al in jarenlange oefening geleerd om tussen de regels door te lezen. Zij merkten
de - overigens nauwelijks verholen - toespeling op Alexander Solsjenitzyn op. En
velen zullen uit de tekst ook wel de oorzaak van Markins gedichten hebben
opgemaakt. In ieder geval bleef de stand van zaken niet verborgen voor degenen die
over de communistische orthodoxie in de literatuur moesten waken. Voor hen
betekende de poging van Markin om zijn verraad goed te maken zonder meer een
schandaal. De sancties bleven dan ook niet lang uit.

Waarom Jevgeni Markin het deed
Bij het lezen van Markins gedichten in Novy Mir no. 10, 1971, pp. 96-98, wordt
direct duidelijk waarom de officiële instanties van de partij boos werden. In het
gedicht ‘Wit baken’ wordt gesproken van een vredige lichtboeibewaker, die zwak
van gezondheid is. Men spreekt achter zijn rug veel kwaad van hem.
‘Waarom kijk je er dan naar, jij die de dans ontsprongen bent?
Blijkbaar weet jij alleen maar zelf
hoe absurd deze verhalen zijn,
hoe zuiver zijn oog is
en hoe weinig diegene geëerd wordt
die langs onveilige wateren palen opricht
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die de schepen de gevaren van hun route aangeven’.

Er is geen twijfel over mogelijk: Solsjenitzyn wordt hier voorgesteld in de gedaante
van een lichtboeibewaker. En werkelijk staat er ook in het gedicht, dat het geen toeval
is dat een groep onbekende vrienden zich over het scheepsboord buigt om naar de
bewaker te wuiven: ‘Gegroet, Issaitsj!’ Maar dan spreekt het gedicht van kwaadaardige
koppelaarsters en van dreigingen door oude huwelijksmakelaarsters, die de schuld
zijn dat de bewaker thans aan andere stranden staat. Markin schrijft:
‘Nergens zul je de knaging van je geweten
en je berouw kunnen begraven,
dat je je door een luxe woning en door het gemakkelijk leven van een luiaard hebt laten
verleiden’.

Tevergeefs roept men nu om de schipper Solsjenitzyn. De schipper hult zich in
zwijgen, want:
‘Issaitsj zal je alles vergeven,
alles, behalve je verraad’.

Dat is duidelijk genoeg. Maar in zijn tweede gedicht, ‘Imponderabilia’, maakt Markin
bekend wat tot dan toe nog niet uitgesproken werd. Allereerst wijst de dichter op de
imponderabiliteit van het noodlot en gaat dan verder:
‘Maar ik ken een andere imponderabiliteit:
je staat daar en een mismoedig mens
ontwart de knopen van een dossier,
neemt een document uit de map.
Het is - een aanklacht!
Het is de verloochening van een vriend.
Wat wil je mij laten ondertekenen, laaghartige?
Wij zullen overwinnen, wat het je vriend ook zal kosten!
Hoe jammer, dat ik intussen geen gewicht heb’.

Er is geen twijfel mogelijk, de beide gedichten, ‘Wit baken’ en ‘Imponderabilia’,
horen bij elkaar, zoals ze in Novy Mir ook werden gepubliceerd, want ze vullen elkaar
aan. En slechts uit deze samenhang kunnen twee van Markins laatste regels verstaan
worden, waar de dichter verkondigt:
‘Wij hebben de grootheid onze plannen gestalte te geven,
doordat we de onwaardigen de kaken verbrijzelen’.
Voorlopig had echter de partij het laatste woord. Jevgeni Markin onderging
hetzelfde lot als Alexander Solsjenitzyn. Hij werd uit de Bond van Sovjet schrijvers
uitgestoten...
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Politiek overzicht de maand maart
● Internationale samenwerking
Verenigde Naties
De Veiligheidsraad der Verenigde Naties heeft een voor zijn doen hoogst ongewoon
besluit genomen: het besluit om eens een keer niet te vergaderen in New York maar
in Ciudad de Panamá. De leden van de Raad gingen zich daar op 15 maart persoonlijk
op de hoogte stellen van de aard der moeilijkheden die tussen de staat Panamá
enerzijds en de Verenigde Staten van Amerika anderzijds zijn gerezen en die, naar
het zeggen van Panamá, door de Verenigde Staten nog tot in de laatste tijd meer met
dreigementen dan met blijken van tegemoetkomendheid te lijf worden gegaan.
Die moeilijkheden dateren niet van vandaag of gisteren. Sedert in januari 1964
ernstige onlusten uitbraken over het hijsen van de Amerikaanse vlag op de campus
van een Amerikaanse school in de kanaal-zône heeft het nooit meer geboterd tussen
Panamá en Washington. Panamá wilde onderhandelingen over een nieuw verdrag
over het Panamakanaal, zulks onder het motief, dat het bestaande verdrag van 1903
onder vernederende omstandigheden en onder pressie tot stand was gekomen en door
de Amerikanen werd toegepast op een wijze die voor Panamá als souvereine staat
ten enen male onaanvaardbaar was. Zowel President Johnson als zijn opvolger
probeerden op verschillende manieren Panamá te verzoenen, voornamelijk door
verhoging van de jaarlijkse ‘huur’ voor de kanaalzône, die momenteel twee miljoen
dollar beloopt. Panamá echter nam daar geen genoegen mee. Het verdrag zelf moest
op de helling, maar Amerika wilde daar niet aan. Een tijd lang dreigde het zelfs met
de aanleg van een heel nieuw kanaal elders in de landengte van Midden-Amerika.
Hoewel dat niet openlijk geschiedde, dreigde Nixon, naar de Panamese staatslieden
beweren, zelfs met geweld. Het kleine Panamá kwam in het grote Washington
eenvoudig geen stap verder.
Toch stelde het naar zijn eigen overtuiging geen onredelijke eisen. Het bleef bereid
de grondslagen van het verdrag van 1903 te aanvaarden. Dat waren er vijf. Ten eerste
de aanleg van het kanaal zou door Amerika ter hand worden genomen. Ten tweede
zou Amerika dit kanaal exploiteren. Ten derde zou Amerika het onderhouden. Ten
vierde zou het zorg dragen voor een gezond leefklimaat in de strook langszij het
kanaal. Ten vijfde zou het met een kleine troepenmacht het kanaal beschermen. De
beweringen van Washington dat Panamá aan deze vijf grondslagen zou willen tornen,
worden door de kleine republiek met de meeste beslistheid van de hand gewezen.
Het gaat er Panamá alleen om, dat de Amerikanen, gebruik makend van enkele
onduidelijke formuleringen in het verdrag van 1903, aan de toepassing daarvan een
uitbreiding hebben gegeven die volkomen in strijd is met haar waardigheid als
souvereine staat. Zij hebben de kanaalzône volkomen tot een Amerikaanse kolonie
omgevormd. Een kolonie met een eigen gouverneur, die door de President der
Verenigde Staten wordt benoemd, met een eigen rechtspraak, met eigen scholen en
eigen sociale voorzieningen, met maar liefst veertien militaire bases over de hele
lengte van het kanaal en met een troepenmacht die in geen enkele verhouding staat
tot het begrensde doel waarvoor Panamá de aanwezigheid ervan aanvankelijk toestond,
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de bescherming van het kanaal, doch die in feite oefende in de guerilla-oorlog en in
paraatheid werd gehouden voor eventualiteiten in Latijns-Amerika.
Panamá neemt dit nu niet langer meer. Inplaats van voort te gaan met het behandelen
van deze aangelegenheid als
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een bilaterale moeilijkheid, heeft het de kwestie voor de Verenigde Naties gebracht
en het besluit van de Veiligheidsraad om er zo veel aandacht aan te besteden dat hij
daarvoor zijn vergadering naar Cuidad de Panamá verlegde, mag als een grote
diplomatieke overwinning voor President Omar Torrijos worden beschouwd. Ter
bijeenkomst hebben zowel Panamá als Amerika hun standpunt uiteengezet. Wat de
resultaten zullen zijn was aan het eind van de maand nog niet bekend.

N.A.T.O.
Denemarken heeft zich de kritiek van de Secretaris Generaal van de Nato, de heer
Luns, op de hals gehaald, omdat het naar diens oordeel zijn defensiepotentieel
aanzienlijk aan het verzwakken is.
Denemarken neemt in het geheel van het NATO-verband een belangrijke
strategische plaats in, omdat het drie doorgangen van de Baltische zee naar de
Noordzee beheerst. De N.A.T.O. verwacht van Denemarken dan ook een extra
inspanning om de verdediging van die drie doorgangen veilig te stellen.
Denemarken doet echter sinds enkele jaren niet anders dan stukje bij beetje van
zijn defensiebegroting afknabbelen. Dat beleid dateert al van vóóórdat in 1971 de
socialisten aan het bewind kwamen. Het kabinet Baunsgaard, dat op de
midden-partijen en op de rechtse groeperingen in het Parlement steunde, begon daar
al in 1970 mee, toen het de dienstplicht van veertien tot twaalf maanden terugbracht
teneinde tot een besparing van 125 miljoen kronen te geraken. De socialistische
minderheidsregering, sinds het aftreden van Krag onder leiding van Anker Joergensen,
heeft het nu met enkele middengroepen op een akkoord gegooid over een nieuwe
inbreuk op de defensieuitgaven. Volgens dit akkoord zullen deze uitgaven in 1973/74
nog 3% van het nationaal inkomen vergen: in 1976/77 zullen zij zijn teruggebracht
tot 2½% van het nationaal inkomen, zulks terwijl dit percentage in de andere
NATO-landen op 4,2% is vastgesteld. De tijd voor de dienstplicht wordt opnieuw
verlaagd, ditmaal van twaalf tot negen maanden. De bekendmaking van deze plannen
was opgehouden om geen moeilijkheden op te roepen bij de toetreding van
Denemarken tot de Europese Gemeenschap, maar nu deze toetreding eenmaal een
feit is, maakt Denemarken er geen geheim meer van dat het in zijn hart verlangt naar
een terugkeer tot zijn oude neutralisme.

Duitsland en het Oostblok
De toenaderingspolitiek van Bondskanselier Willy Brandt tot de landen van het
Oostblok komt op de tocht te staan. Niet omdat Brandts binnenlandse politieke
tegenstanders het hem moeilijk maken, maar omdat de Oostbloklanden zelf die
politieke tegenstanders in de kaart schijnen te gaan spelen. Op allerlei manieren laten
de Oostbloklanden Brandt namelijk merken, dat zij niet van zins zijn ook maar de
geringste politieke consequentie te verbinden aan zijn verdrag en dat het hun
uitsluitend te doen is om de economische voordelen die zij van zijn Oostpolitiek
verwachten. Zowel de Sovjet-Unie als Oost-Duitsland hebben de laatste tijd bij
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herhaling laten merken, dat zij met name ten aanzien van de status van West-Berlijn
hardnekkig een standpunt innemen dat lijnrecht tegenover dat van de Bondsrepubliek
en Willy Brandt staat. Zij wensen West-Berlijn niet te erkennen als een deel van
West-Duitsland. De Sovjet-Unie heeft dat duidelijk tot uiting gebracht door vierkant
te weigeren de Westduitse ambassadeur te betrekken in de voorbereiding van een
bezoek dat de burgemeester van West-Berlijn aan Moskou zou brengen - een bezoek,
dat vanwege deze verwikkelingen is afgelast. Rusland weigerde zijn atleten te laten
meedoen aan een internationaal sportgebeuren, omdat Westberlijnse atleten daarin
meededen in één team met de atleten van de Bondsrepubliek. De hereniging van
Duitse families, waarin Brandts verdrag uitdrukkelijk voorzag, wordt door Polen
eenvoudig tegengewerkt. En Oost-Duitsland doet met deze politiek uiteraard dapper
mee. Brandts basisverdrag heeft in de grond aan de politieke verhoudingen tussen
West en Oost in Europa niets veranderd. Evenmin heeft het verbetering gebracht in
de verhoudingen binnen West-Europa. Er is duidelijk een lichte verkoeling tegenover
West-Duitsland bespeurbaar.
Brandt heeft zich kortom in een wespennest gestoken.

Dollarcrisis
Tweemaal binnen enkele maanden tijds heeft de dollar een aderlating ondergaan
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en de laatste maal, gedurende de maand maart, hebben de topfinanciers van veertien
landen een volle week nodig gehad om zich te beraden over de vraag hoe de
dollarstroom, die zich over de hele wereld uitspreidde, op te vangen en zo goed
mogelijk het evenwicht weer te herstellen en de geldcrisis te overwinnen. Hoe de
dollar in deze crisis kon geraken, blijkt uit een aantal cijfers die door Le Monde
Diplomatique werden gepubliceerd over de ontwikkeling van het Bruto Nationaal
Produkt en van de uitvoer der Verenigde Staten gedurende de jaren 1950 tot 1973
in vergelijking tot die ontwikkeling in enkele andere landen. Die andere landen zijn
Japan, West-Duitsland, Frankrijk, Engeland en Italië. Telt men het nationaal inkomen
van deze vijf landen en dat van Amerika over 1950 bij elkaar op, dan komt men op
405 miljard dollar, waarvan Amerika alleen er 288 miljard voor zijn rekening nam.
Nagenoeg drie kwart dus. Driemaal zoveel als de andere vijf landen tesamen. De op
schattingen gebaseerde cijfers voor 1973 komen tot een totaal van ruim 2500 miljard
dollar, waarvan echter slechts de helft voor rekening van Amerika komt. De vijf
landen samen zijn dus Amerika nabij gekomen. De cijfers over de uitvoer bieden
eenzelfde beeld. Beliep de export van Amerika in 1950 nog evenveel als die van de
vijf andere landen samen (15 miljard); in de schattingen voor 1973 komt Amerika
met minder dan een kwart van het totaal uit de bus. Met 53 miljard dollar, terwijl
West-Duitsland alleen 55 miljard haalt. Ook de betalingsbalans van Amerika
vertoonde een steeds groter deficit. Vooral doordat de handelsbalans van een positief
saldo ad bijna 5 miljard dollar in 1960 omsloeg naar een negatief saldo van 6,4 miljard
dollar in 1972. Amerika is hard aan een herziening van zijn economie toe, wil het in
samenwerking met de andere landen gezond blijven.

● Internationale conflicten
Vietnam
Dreigde er in het begin van de maand nog stagnatie op te treden in de uitwisseling
van krijgsgevangenen en in de afvloeiing van Amerikaanse militairen, de
moeilijkheden die daaromtrent rezen, werden in de loop van de maand opgelost en
tegen 't einde ervan zijn de laatste Amerikaanse krijgsgevangene en de laatste man
van de gevechtstroepen naar patria teruggekeerd. Met uitzondering van een klein
contingent, achtergebleven uitsluitend ter bewaking van de Amerikaanse ambassade.
Intussen echter geen gebrek aan bestandsschendingen. Hoewel die aanvankelijk de
indruk maakten van min of meer incidentele prikacties, namen zij tegen het eind van
de maand meer geconcentreerde vormen aan en begonnen zij tegen de tijd dat de
internationale commissie van toezicht haar werkzaamheden zou gaan beëindigen,
de indruk te wekken dat zij dienden ter voorbereiding van een nieuw offensief van
Noord-Vietnam tegen Zuid-Vietnam. Zo althans begreep President Thieu het en zo
begreep het ook de Amerikaanse President Nixon.
Een dergelijk nieuw offensief zou men echter niet meer als een bestandsschending
kunnen aanmerken; dat zou niets minder zijn dan een hervatting van de oorlog. Het
zou betekenen, dat Hanoi het bestand alleen maar had getekend om de Amerikanen
kwijt te raken, maar niet om vrede te sluiten met Saigon. President Nixon meende
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dat hij dit niet kon aanvaarden en richtte ter gelegenheid van de terugkeer van de
laatste soldaat uit Vietnam in een toespraak tot het Amerikaanse volk een ernstige
waarschuwing aan het adres van Hanoi. Als Hanoi zich niet aan het bestand wilde
houden, zou Amerika hetzelfde kunnen doen en dan zou de hel wel eens opnieuw
kunnen losbranden.
Om deze waarschuwing diplomatiek kracht bij te zetten nodigde hij President Thieu
uit tot een officieel bezoek aan Amerika. Voor Thieu, die aan zijn twee-
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de ambtstermijn bezig is, vormde die uitnodiging als het ware de kroon op zijn
bewind. Een dergelijke uitnodiging heeft hij, zo lang als hij President van
Zuid-Vietnam is, nog nooit gekregen. Noch Johnson noch Nixon voelden er veel
voor om hem officieel te ontvangen. Hij was - en is nog steeds - in Amerika hoogst
impopulair. De Amerikaanse publieke opnie zag en ziet hem nog steeds als de grote
dwarsligger tegen de vrede in Vietnam; als de gladde vogel, die erin is geslaagd
duizenden Amerikaanse jongens voor zijn zaak de dood in te jagen. Hij heeft maar
één keer de gelegenheid gehad President Nixon te ontmoeten op het eiland Guam,
maar in Amerika werd hij niet ontvangen. Nu echter eensklaps wel. Met de nodige
voorzorgen weliswaar. De President ontving hem niet in het Witte Huis, maar in zijn
Californische buitenresidentie in San Clemente, waar geen grote demonstraties tegen
zijn gast verwacht mochten worden. In Washington liet Nixon zich niet zien met
Thieu samen. Thieu toonde zich overigens na zijn besprekingen zeer zelfbewust.
Zuid-Vietnam kon Noord-Vietnam nu zélf wel aan, meende hij - ook zonder steun
van Amerikaanse soldaten of vliegtuigen.
In het Amerikaanse Congres echter wekte de rede van Nixon ernstige
verontwaardiging bij de Democratische meerderheid, die de President voorhield dat
het ondertekende bestand een eind heeft gemaakt aan de oorlogstoestand en dat hij
nu niet meer gerechtigd is om krachtens een machtiging die Johnson indertijd onder
valse voorwendsels het Congres heeft ontfutseld, opnieuw Amerikaanse strijdkrachten
in het vuur te werpen. Openlijk is Nixon ervan beschuldigd in Amerika een
eenmansregering te willen vestigen en het Congres wenst onder geen beding een
nieuw avontuur in het Verre Oosten alleen omdat de President zich gepiqueerd voelt.

Het Midden-Oosten
Op 1 maart gaf de ambassadeur van Saoudi-Arabië in Khartoum een afscheidsreceptie
ter ere van de Amerikaanse zaakgelastigde Curtis Moore. Toen deze receptie ten
einde liep, drong een uit acht man bestaand commando van de Palestijnse
Zwarte-Septemberorganisatie het ambassadegebouw binnen, waar zij de gastheer,
zijn vrouw en kinderen, hun eregast en diens opvolger, de Amerikaanse ambassadeur
Cloe Noel, de Belgische kanselier Guy Eid en de zaakgelastigde van Jordanië
gijzelden. Zij eisten vrijlating van een aantal in Jordanië gevangen genomen
Palestijnen, waaronder de leider van El Fatah, Abou Daoud, alsook de vrijlating van
de moordenaar van Bobby Kennedy plus natuurlijk het gebruikelijke vrijgeleide.
Toen noch Jordanië noch Amerika zich bereid toonden hun eisen in te willigen,
schoten zij de twee Amerikaanse en de Belgische diplomaat dood. Ziende dat zij met
deze daad de zaak van de Palestijnen niet alleen in de Westerse, maar ook in de
Arabische wereld zelf meer kwaad dan goed hadden gedaan, gaven zij zich tenslotte
over onder vrijlating van de drie nog overgebleven gijzelaars. De Palestijnen die zij
uit de Jordaanse gevangenschap hadden willen bevrijden, werden aanvankelijk ter
dood veroordeeld; de Koning veranderde hun straf in levenslang. Soedan toonde zich
weinig zachtzinnig tegenover de acht terroristen. Zij werden gevangen genomen en
zullen voor de rechter moeten komen. Amerika heeft de hoop al uitgesproken, dat
zij ter dood zullen worden veroordeeld en het convenieert Soedan erg slecht Amerika
voor het hoofd te stoten.
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Mocht men dit zien als een eerste wraakoefening na het neerschieten van een
Lybisch vliegtuig door Israël vorige maand, overal in Europa leefde vrees dat
meerdere pogingen tot wraakoefening zouden volgen.
Het bezoek van Hafez Ismael als persoonlijk afgezant van de Egyptische President
Sadat aan Washington verscherpte eveneens de situatie. Ismael bereikte niets en
kwam terug met de boodschap dat Amerika niet alleen geen duimbreed wilde wijken
voor de verlangens van Egypte, maar bovendien nog nieuwe vliegtuigen ging leveren
aan Israël. Aldus deelde Sadat tegen het eind van de maand mee. En uit deze situatie
trok hij de consequentie, dat hij een sterker nationaal bewind zou gaan vormen,
waarin hijzelf niet meer alleen als President zou optreden maar ook als zijn eigen
Minister-President. Met veel nadruk kondigde hij aan, dat nu de voorbereidingen
voor een nieuwe oorlog tegen Israël eerst recht moesten beginnen, omdat Egypte nu
geen andere uitweg meer had, maar de hervormingen die hij in zijn kabinet aanbracht,
wezen nauwelijks in die richting. Waar nieuwe ministers optraden, waren het
gematigde figuren.
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● Nationale politiek
Nederland
- De kabinetsformatie. Wéér verstreek een volle maand zonder dat Nederland zich
op het bezit van een volwaardig kabinet kon ‘verheugen’. Een volle maand zonder
dat Nederland zelfs maar formateur Burger kwijt kon raken. Die man wist eenvoudig
van geen opgeven. Hij moest en zou een kabinet Den Uyl formeren en wrong zich
in allerlei vreemde bochten om de weg daarheen toch vooral open te houden. Grove
bochten, zoals helemaal bij zijn politieke statuur paste. Zijn eerste zet in de maand
maart kwam neer op niets meer of minder dan een inbraak in het huis der
confessionele partijen. Eerst liet hij de Antirevolutionaire minister Boersma uit het
zittende demissionaire kabinet Biesheuvel bij zich komen om hem een ministerszetel
aan te bieden in een extra-parlementair kabinet Den Uyl. Burger wist maar al te goed,
dat hij daarmee een zwakke plek in de wallen van de confessionelen raakte. Boersma
immers is van oorsprong een vakbondsman en als er van iemand voldoende sympathie
voor een links-georienteerd kabinet mocht worden verwacht, was het van hem. Hij
liet zich dan ook inderdaad strikken. Kort daarop volgde een gesprek met de voorzitter
van de Antirevolutionaire kamerfractie in de Senaat, prof. de Gaay Fortman, die
nooit onder stoelen of banken stak, dat hij met het leiderschap van Biesheuvel over
zijn partij weinig ingenomen was. Ook deze zegde zijn medewerking toe.
Geconfronteerd met deze pijnlijke bres in hun gelederen staken de drie confessionele
partijen de koppen nogmaals bij elkaar en zochten zij wederom contact met de
formateur. Zij verklaarden zich bereid aan een extra-parlementair kabinet Den Uyl
deel te nemen, mits hun in dat kabinet zeven zetels werden toebedeeld tegen tien van
de drie progressieve partijen en mits zij een duidelijke inbreng konden leveren in het
regeringsprogram. Burger hield de deur voor hen open doch probeerde opnieuw een
bres te schieten in hun gelederen door botweg te stellen dat hij met één van hen, de
Christelijk-Historische Unie, niets te maken wilde hebben, aangezien de fractieleider
van deze partij, de heer Tilanus, zich scherper dan een der anderen tegen een kabinet
Den Uyl zou hebben opgesteld. De Christelijk-Historische partijraad had zich achter
het beleid der beide andere confessionele partijen geschaard en Tilanus had - in ietwat
andere maar nauwelijks scherpere bewoordingen - in feite hetzelfde gezegd als
Biesheuvel en Andriessen. Burgers poging om de drie confessionele partijen van
elkaar los te weken, berustte dus op een smoes, die hij later onder het motto van
verkeerd te zijn ingelicht, moest intrekken en zachtjes wegwuifde. Aanvankelijk zag
het er toen slecht voor hem uit. De KVP en de Antirevolutionairen verklaarden onder
geen beding de band met de Christelijk-Historische Unie los te willen laten. Eerst
toen naderhand Tilanus inderdaad zijn standpunt verscherpte en meedeelde dat hij
ook zijnerzijds niets meer met Burger te maken wilde hebben, doch daaraan
toevoegde, dat een eventueel meegaan van de beide andere confessionele partijen
de samenwerking tussen de drie niet in de weg hoefde te staan, gingen KVP en AR
toch weer met Burger overleggen. Over enkele punten was men het nu wel eens. Het
kabinet zou extraparlementair heten en er zou ruimte in worden gemaakt voor zes
confessionele ministers. Breekpunt werd nu het program. De confessionelen wilden
daar tevoren in worden gekend, maar Den Uyl wilde van geen wijken weten. Men
had zijn program met huid en haar te slikken. Punt uit!
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Burger echter wroette verder. Hij liet zich nauwkeurig informeren hoe de
verhoudingen lagen binnen de confessionele fracties. Dat er een aantal leden in die
fracties zat, dat bereid was Den Uyl onmiddellijk na zijn optreden weg te stemmen,
was bekend; maar hoeveel zaten erin die niet met deze lijn mee zouden gaan en een
kabinet Den Uyl althans voorlopig zouden ‘gedogen’? Zouden er dat voldoende zijn
om een meerderheid te vormen achter Den Uyl? Wederom: bressen schieten.
Intussen liet Andriessen de formateur weten, dat er nu definitief geen sprake meer
kon zijn, dat de KVP meedeed aan een kabinet Den Uyl en dat zij ook haar daarvoor
in aanmerking komende leden ten stelligste zou ontraden om zich door Burger te
laten lijmen. Of zij een kabinet Den Uyl zou gedogen of niet, zou van de
omstandigheden afhangen. Eerst moest Den Uyl maar eens met zijn program op tafel
komen en eens precies ver-
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tellen wat hij in dat program van zo groot belang achtte dat hij er de
portefeuillekwestie over zou stellen. Maar het was weer aan dovemansoren gepraat.
Den Uyl weigerde vierkant te vertellen waar hij een halszaak voor zijn kabinet van
zou maken.
Zo slingerde de kabinetsformatie heen en weer tussen hoop en vrees. Aan het einde
van de maand stond het nog steeds niet vast of Burger nou zou slagen of niet.
- Sociale onrust. In het proces dat de Hoogovens eind februari tegen de vakbonden
aanspanden en waarin zij de rechter vroegen de bonden een stakingsverbod op te
leggen, viel begin maart de uitspraak, dat de bonden inderdaad niet met de staking
mochten voortgaan. Voornaamste overweging was daarbij, dat de staking voor de
bonden wel een rechtmatig middel is om voor de belangen van hun leden op te komen,
maar niet om daarmee andere groepen werknemers, in casu de hoger gesalarieerden,
ten aanzien waarvan zij eisten dat zij niet naar gelijke mate als de lager-betaalden in
prijscompensatie en inkomensverbetering zouden delen, te benadelen. Prompt werd
het werk bij Hoogovens hervat, doch meteen ging een nieuw stakingsparool door de
hele metaalindustrie. In tal van bedrijven werden korte prikacties georganiseerd,
waar regelmatig duizenden, soms enkele tienduizenden arbeiders bij waren betrokken.
De werkgevers hielden echter het been stijf en maakten bekend, dat zij door een
systeem van onderlinge toezeggingen enkele honderden miljoenen ter beschikking
hadden om de stakingen uit te zingen. De vakbonden, die er nu al zo'n slordige vier
à vijf miljoen - als het niet meer was - tegen aan hadden moeten gooien uit hun
weerstandskassen, zaten er eigenlijk wel verlegen mee. Zij hadden deze weerstand
niet verwacht en grepen tegen het einde van de maand gretig de mogelijkheid aan
om de bemiddeling van Prof. Goudzwaard in te roepen, die inderdaad een formule
wist te vinden waar beide partijen tenminste een grondslag voor een hervat gesprek
in onderkenden. Eind van de maand waren de eigenlijke onderhandelingen over de
nieuwe arbeidsovereenkomst in de metaalindustrie nog niet begonnen. - Intussen
begonnen zich ook de hoger betaalde personeelsleden te weren. Hun eigen vakcentrale,
die al langer bestond, maar in vergelijking tot de drie grote vakcentrales van de
arbeiders slechts een gering aantal leden telde, kwam eensklaps in het centrum van
de belangstelling en eiste een zetel op in de Sociaal Economische Raad. De
vakcentrales waren daar vierkant tegen en dreigden uit de Raad te stappen als dit
verzoek werd ingewilligd, waar een kans op bestond, omdat de kroonleden van de
Raad over de toelating van deze nieuwe vakcentrale zodanig verdeeld waren dat de
kleinst mogelijke meerderheid van de Raad zich vóór toelating zou uitspreken. Deze
crisis werd echter bezworen doordat de Raad uiteindelijk besloot de vakcentrale van
het hogere personeel wél toe te laten, doch slechts met een adviserende stem en alleen
over vraagstukken waar de belangen van het hogere personeel mee zijn gemoeid.
- Het Koninkrijks-statuut. In de loop van de maand maart is de
koninkrijkscommissie, die een herziening moet voorbereiden van het Statuut dat
Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen onderling verbindt, op het eiland
Aruba bijeen geweest. Veel verder dan algemene gedachtenwisselingen schijnt men
niet te zijn gekomen. Vier commissies zullen het probleem der statuutherziening in
zijn verschillende onderdelen bezien. Een van deze commissies zal zich buigen over
de staatsrechtelijke structuur, een tweede over de defensie, een derde over de
diplomatieke vertegenwoordiging en een laatste over de economische problemen.
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Verenigde Staten van Amerika
- De Indianen. Van kolonialisme gesproken: in het begin van de negentiende eeuw
leefden er evenveel Indianen in Amerika als Indonesiërs op Java. Onder het koloniaal
bewind van de Nederlanders groeide het aantal Javanen tot zo'n vijftig miljoen; van
de Indianen in Amerika bleven er nog geen half miljoen over. Hun jachtgebieden
werden bij de trek naar het Westen onder de voet gelopen; hun bisonkudden werden
afgemaakt; zijzelf beurtelings met plechtige verdragen zoet gehouden en uitgemoord,
wanneer het de blanken goeddunkte die verdragen te schenden en hen verder naar
het Westen op te jagen. Tenslotte werden de overblijfselen van hun stammen
opgeborgen in uitgestrekte reservaten, waar zij, wijd verspreid, in hutten leefden,
nauwelijks voorzien van - haast onmogelijk over zo'n spreiding aan
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te brengen - gemakken als elektriciteit, waterleiding en sanitair. Meer dan de helft
van wat er nog van de Sioux en de Oglalas is overgebleven, heeft geen werk;
onderwijs genieten zij maar zeer weinig; hun gemiddeld inkomen ligt op 846 dollar
per jaar; dat is iets meer dan een derde van de ruim 3000 dollar, die in Amerika als
de grens van de armoede wordt aangenomen.
De jonge Indianen zijn hiertegen in verzet gekomen en hebben meer dan een maand
lang in Zuid-Dakota de plaats Wounded Knee bezet. Zij werden daar belegerd en
hebben zich tenslotte moeten overgeven. Maar zij hebben hun doel bereikt: de
aandacht van de wereld is op hun lot gevestigd. Amerika zal er iets aan moeten gaan
doen.
- Strenger recht. Een ander overblijfsel van de strijd tegen de Indianen is de
bepaling in de Grondwet der Verenigde Staten, dat iedere burger het recht heeft
vuurwapens te dragen. Daarvan plukt Amerika nu de wrange vruchten van zijn
criminaliteit, die onvoorstelbare vormen heeft aangenomen. President Nixon heeft
zich vastbesloten verklaard hier iets aan te gaan doen. Hij heeft het Congres
aanbevolen het strafrecht te herzien in die zin, dat meer ernstige delicten aan de
federale rechtspraak worden overgedragen en dat aan de rechters minder speling
wordt gelaten in de bepaling van de strafmaat. Er zal meedogenloos moeten worden
opgetreden, meent hij.

Ierland
Premier Lynch heeft zich misrekend met het vervroegd uitschrijven van verkiezingen
voor de Dail, het Ierse Parlement. De twee partijen die in oppositie tegen hem stonden,
vielen elkaar nog net bijtijds in de armen en hebben tesamen vier zetels meer weten
te winnen dan de Fianna Fail van Lynch. De nederlaag van Lynch wordt algemeen
toegeschreven aan de ontevredenheid, met name onder de boeren, over zijn
sociaal-economisch beleid. Dit was inderdaad niet zijn sterkste kant. Zijn opvolger,
Liam Cosgrave, heeft intussen zijn nieuwe kabinet dan ook gepresenteerd met een
sterk sociaal program. Het is echter een open vraag of hij het lang zal houden. Lynch
heeft zich vóór de verkiezingen al, overrompeld door de slagkracht van zijn
tegenstanders, overhaast op de ontwikkeling van een sociaal program ingesteld en
zal dit, nu hij zelf in de oppositie is gedrukt, ongetwijfeld gaan uitdiepen. Hij geniet
nog steeds een zeer grote populariteit in Ierland; hij staat aan het hoofd van één partij
en hij beseft maar al te goed, dat Cosgrave er wel eens grote moeite mee kan krijgen
de twee partijen die hij in zijn regering samen heeft gebracht, bijeen te houden. Dat
hij zijn nederlaag dan ook niet als definitief beschouwt, blijkt uit het feit dat hij kort
nadien heeft verklaard, niet in aanmerking te willen komen voor een kandidatuur bij
de presidentsverkiezingen, die in mei of juni moeten plaats vinden en waarbij de
langzamerhand legendarisch, maar ook héél oud geworden Eamon de Valera een
opvolger zal moeten krijgen.

Frankrijk
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Het zag er na de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen lelijk uit voor
de drie partijen die tesamen de gaullistisch getinte regering vormden; het liep echter
allemaal zoals voorzien was: bij de tweede ronde wendden zich tal van kiezers weer
van links af. Dit betekende echter niet, dat zij terugkeerden naar het gaullisme. De
regeringspartijen verloren bijna honderd zetels en een sterke regering kunnen zij niet
meer vormen zonder de steun van de ‘réformateurs’, die tussen de twee verkiezingen
in duidelijk te verstaan hebben gegeven dat zij niet voornemens waren met de linkse
groepen in zee te gaan. Een meerderheid zouden zij daarmee trouwens nog nét niet
kunnen vormen.
Aan het einde van de maand was de nieuwe regering nog niet gevormd, maar het
stond wel vast dat Messmer premier zou blijven, dat enkele voormalige ministers
niet zouden terugkeren en dat President Pompidou de nieuwe regering een sterk
sociaal getint program zou aanbevelen.

Noord-Ierland
Ulster blijft worstelen met de terreur. De buitenstaander krijgt de indruk, dat de
Noord-Ieren er langzamerhand aan gewend raken bommen voor hun deur te vinden
zoals de Nederlander melkflessen. Iedere maand, iedere week, bijna iedere dag is
het weer raak.
Intussen hebben de Noord-Ieren in het begin van de maand gelegenheid gekregen
zich bij referendum uit te spreken over de vraag of zij bij Engeland willen blijven
dan wel zich willen aansluiten bij
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de Ierse Republiek. Aan de uitslag van dit referendum kon geen twijfel bestaan. De
katholieken saboteerden het referendum, omdat de protestantse meerderheid tóch
unaniem voor Engeland zou kiezen. Kort nadat aldus was komen vast te staan dat
Ulster bij Engeland wilde blijven, publiceerde de Britse minister Whitelaw, die sedert
een jaar in feite het bewind over Noord-Ierland heeft overgenomen, zijn reeds lang
aangekondigde Witboek, waarin hij bekend maakte hoe Engeland zich voorstelt het
Ierse probleem op te lossen. In grote trekken komt dit voorstel hierop neer, dat het
Ierse Parlement wordt vervangen door een nieuw vertegenwoordigend lichaam,
waarin de katholieken, anders dan in het oude parlement, naar evenredigheid zitting
hebben. In dit lichaam zullen vijf afdelingen worden gevormd en het voorzitterschap
daarvan zal worden gegeven aan protestanten zowel als katholieken. Die voorzitters
vormen in feite de regering. Er zal geen minister-president meer optreden, doch een
van de vijf afdelingsvoorzitters zal aan het hoofd van de ‘regering’ staan. Engeland
blijft voorlopig de touwtjes in handen houden en met de Ierse Republiek zullen
intensieve besprekingen plaats vinden met name over nauwere economische
samenwerking. Uiteraard staan de militante protestanten over deze voorstellen op
hun achterste benen, maar Whitelaw speculeert op de gematigde middengroepen,
die alles liever aanvaarden dan voort te gaan met het terrorisme.

Chili
De verkiezingen in Chili hebben President Allende weliswaar geen meerderheid
verschaft in het Parlement, maar zijn aanhang in het wetgevend college toch
aanzienlijk versterkt. In het lagerhuis, bestaande uit 150 leden, hadden de
samenwerkende linkse partijen in 1969 57 zetels verworven; thans wonnen zij er 63.
In de uit 50 leden bestaande Senaat, die voor de helft werd herkozen, wonnen zij
twee zetels. Allende heeft bekend gemaakt, dat hij op grond van deze uitslag voort
zal gaan op de weg naar het socialisme.

Argentinië
Officieel hebben de verkiezingen in Argentinië nog geen President opgeleverd, omdat
nog geen van de kandidaten de absolute meerderheid heeft verworven. De Grondwet
schrijft in dat geval een tweede verkiezing voor, maar eigenlijk heeft dat nauwelijks
meer enige zin omdat tot ieders verrassing - tot pijnlijke verrassing het meest van de
militairen - de kandidaat van de Peronisten, Hector José Campora, op 11 maart 49%
van de stemmen op zich verenigde. Generaal Lanusse, de zittende President, erkende
reeds 's anderendaags, dat Campora in feite de overwinning reeds had behaald.
Campora, van huis uit tandarts en chirurg, behoort tot de oude garde van Perón. Van
hem gaat het verhaal, dat toen Péron hem eens vroeg hoe laat het was, hij antwoordde:
elke tijd, die U belieft, mijnheer de President. Hij heeft de verkiezingen gewonnen
onder de leus: Stem Campora, stem Perón. Tegen het eind van de maand is hij naar
Rome gereisd om zijn idool te ontmoeten en met hem te overleggen wat er nu in

Streven. Jaargang 26

Argentinië gaat gebeuren als de nieuw-gekozen President op 25 mei zijn ambt moet
aanvaarden. Komt Perón vóór die tijd naar Argentinië terug? Zekerheid daaromtrent
bestaat niet. De kans is groot, dat Perón pas zal terugkeren als Campora goed en wel
als President is geïnstalleerd. Of hij inderdaad zal worden geïnstalleerd, moet nog
worden afgewacht. De militairen hebben wel ruimschoots vóór de verkiezingen
verzekerd dat zij de uitspraak van de kiezers zouden eerbiedigen, maar zij verbonden
daaraan wel bepaalde voorwaarden. De voorwaarde o.a. dat zij de regering zouden
blijven bijstaan in ieder geval in de strijd tegen ultra-links. Over die voorwaarde
hebben Campora en Perón geen woord losgelaten. Het blijft dus heel goed mogelijk,
dat de militairen toch nog een stokje voor de terugkeer van Perón zullen steken. En
als zij dat niet doen, wordt het de vraag welke rol Perón nu precies in het Argentijnse
staatsbestel zal gaan spelen. Die van super-President? Die van ‘grand old man’ achter
de schermen?
De overwinning van de Peronisten vormt overigens een nieuwe schakel in de keten
van een duidelijk anti-Amerikaanse stemming in Latijns-Amerika. Chili, Mexico en
Peru beginnen steeds meer neiging te vertonen om ondanks alle pressie van Amerika
contacten te zoeken niet alleen met Europa maar ook met de communistische wereld.
Perón voerde tijdens de Tweede Wereldoorlog al een duidelijk anti-Amerikaans en
pro-Hitleriaans be-
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wind en heeft zich de laatste tijd een groot bewonderaar genoemd van Mao Tse
Toeng, die hij beslist wil gaan bezoeken. Amerika krijgt het moeilijk in wat het tot
voor kort als zijn achterland beschouwde.

Paraguay
Generaal Alfredo Stroessner is voor de vierde maal gekozen tot President van
Paraguay, dat hij reeds vanaf 1954 met niets ontziende terreur regeert zonder ook
maar iets te doen om de meer dan ellendige sociale toestanden te verbeteren of orde
te scheppen in de staatsfinanciën. Zijn ambtstermijn loopt nu tot 1978; hij zal dan
tot de kleine groep der langst-regerende dictatoren van Latijns-Amerika behoren.
Alleen Porfirio Diaz van Mexico hield het langer uit. Geruchten willen, dat hij in
1978 het presidentschap wil overdragen aan zijn zoon, die nu nog luitenant is bij de
luchtmacht. Daarmee zou hij - na Papa Doc van Haïti - de tweede zijn, die in deze
tijd een soort familieregering tracht te stichten.
Stroessner leeft nu reeds enkele jaren in verklaarde vijandschap met de kerk. Hij
heeft al ettelijke priesters - acht jezuïeten o.a. - het land uitgezet en een Paraguaans
priester door de politie laten arresteren en door de mangel halen op een wijze zoals
Latijns-Amerikaanse dictatoren dat kunnen. Het orgaan van de bisschoppen is
verboden. De hulpbisschop van Montevideo, die een bemiddelingspoging wilde
doen, werd bij zijn aankomst in Paraguay bekogeld met eieren en tomaten - in
opdracht van de politie.
Arm Paraguay.

België
De kredieturen zijn gestemd
Begin april werd de wet op de ‘kredieturen’ gestemd. Deze eis werd reeds veertig
jaar geleden door de vakbonden geformuleerd en kreeg nu voor het eerst erkenning,
zij het in een beperkte vorm. Werknemers onder de veertig jaar die cursus lopen in
avond- en weekendonderwijs, krijgen deels op kosten van de gemeenschap, deels
op kosten van hun werkgever, recht op een aantal vrije dagen zonder loonverlies.
Vanwege de budgettaire moeilijkheden van het ogenblik (het voor 1973 voorziene
deficit van 12 à 16 miljard op de begroting, waarvoor een ‘hakbijlcomité’ eventjes
8 miljard zoekt te besparen) werd de groep studenten-arbeiders die voor die
kredieturen in aanmerking komen, voorlopig beperkt tot de derdejaarsstudenten
1972-1973 van de cursus ‘sociale promotie’, d.i. het voortgezet beroepsonderwijs
door de Staat georganiseerd. Hun aantal wordt geschat op 'n 40.000. Dit jaar zou de
vergoeding zowat 20.000 F. per man ten laste van het Rijk bedragen (wat 400 miljoen
betekent) en nog eens zoveel ten laste van de werkgevers. Volgend jaar wordt de
toepassing van de wet uitgebreid tot de tweedejaars.
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De discussie werd vooral gevoerd rond de optiek van de wet, die de
beroepsopleiding promoveerde daar waar ook algemeen vormende cursussen in
aanmerking zouden moeten komen. Ook over de beperking van de rechthebbende
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groep werd gediscussieerd. Als tegemoetkoming aan de eis van de CVP werd een
bijkomend ontwerp beloofd ten voordele van de zelfstandigen die een
patroonsopleiding volgen. Bovendien lijkt de tekst van de gestemde wet vatbaar voor
uitbreiding.
Voor wie aan de rechtvaardigheid van deze eis zou twijfelen, nog deze
overwegingen. Het budget voor onderwijs zal dit jaar vermoedelijk 100 miljard BFr
bedragen. Maar nog steeds blijven arbeiderskinderen helemaal onderaan de
onderwijsladder hangen. Zij hebben nog steeds vier keer minder kans op hogere
studies dan hun rechtmatig zou toekomen. Wie het reeds beter heeft van bij de
aanvang, wordt via het onderwijs nog eens meer gesubsidieerd en krijgt gemakkelijker
toegang tot de beter betaalde beroepen. Terwijl de langere studies van hun
leeftijdgenoten betaald worden door de gemeenschap, brengen jonge arbeiders, door
hun produktie en de belasting die zij op hun loon afdragen, reeds geld op voor de
gemeenschap. Het water stroomt nog steeds naar de zee!

Sociaal akkoord en mistevredenheid bij Ford-Genk
In de week van 12-17 maart was er opnieuw herrie in de Fordfabrieken te Genk. De
aanleiding was de nieuwe collectieve overeenkomst, die met een zeer nipte
meerderheid van 50,38% door de arbeiders was aanvaard. Er ontstond een spontane
staking, die opnieuw de aandacht vestigde op de onoplosbare problemen die een
modern reuzebedrijf kan doen ontstaan.
Ford-Genk vertoont drie specifieke kenmerken: 1) Het bedrijf werd praktisch
integraal met gelden van de gemeenschap ingeplant. De infrastructuur kostte miljarden
aan Staat, provincie en gemeente. Er worden honderden miljoenen intrestsubsidies
gegeven op de goedkope leningen waarmee dit wereldbedrijf zijn investeringen
financierde. 2) De bedrijfsorganisatie is er tot het uiterste doorgedreven.
Arbeidssplitsing en arbeidstempo laten geen voldoening meer toe over het uitgevoerde
werk. De maximumproduktie wordt met kadaverdiscipline afgedwongen.
Herhaaldelijk hebben de arbeidersorganisaties Ford-Genk vergeleken met een
concentratiekamp. 3) De voornaamste reden voor de inplanting te Genk was de hoge
werkloosheid en dus de lage lonen in de streek. De dreiging van de mijnsluitingen
was de uitverkozen sfeer voor de Fordmensen om economisch voordeel te behalen.
Aanvankelijk lagen de lonen tot 20 F. per uur lager dan bij gelijkaardige bedrijven
te Antwerpen. Ford eiste - als voorwaarde voor de vestiging - dat de vakbonden een
overeenkomst zouden sluiten waarin ze deze situatie van lagere lonen gedurende vijf
jaar zouden aanvaarden. Wat ook gebeurde. Nu dit akkoord afgelopen is, wordt
gestreefd naar dezelfde lonen als in Antwerpen.
De onderhandelingen die dit voorjaar werden gevoerd voor een nieuw collectief
akkoord, leken op een staking te zullen uitlopen. Een eerste ontwerp-overeenkomst
werd door de arbeiders verworpen. De voornaamste reden lag bij het zaterdagwerk
dat in het akkoord nog was voorzien en niet gewild wordt door de arbeiders. Een
tweede ontwerp werd dus wel aanvaard. Het voornaamste punt hierin is een
loonsverhoging van 14 F. per uur, gespreid over twee jaar.
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Op 13 maart werden er echter optochten gehouden in de fabriek, en 's anderendaags
wist een sterk stakerspiket het grootste gedeelte van de arbeiders buiten te houden.
De vakbonden besloten een referendum te houden per brief over het al of niet
voortzetten van de staking. Indien 66% van de arbeiders zich voor de staking
uitspraken, zouden de vakbonden de staking erkennen. Het referendum gaf als uitslag
een meerderheid van 60% voor de staking - onvoldoende dus volgens de syndicale
normen - en het werk werd hervat. Een meerderheid van 60% voor het verder staken,
na een akkoord dat financieel gezien zeker goed te noemen is, is toch wel een
bijzonder verschijnsel.
In vakbondskringen werd de herrie grotendeels toegeschreven aan het optreden van
de gauchistische beweging Amada (Alle Macht Aan de Arbeiders). Naar onze mening
is dit onjuist. Deze maoïsten duiken overal op waar er herrie is, maar ze veroorzaken
die niet. Ze zijn een post factum verschijnsel. Intelligenter was de verklaring dat de
ontevredenheid in zulk een modern bedrijf niet meer te verdoezelen is. De
voortdurende onrust in auto-assemblagebedrijven is een internationaal verschijnsel.
Er is zonder twijfel een coïncidentie tussen die ourust en de aard van de
bedrijfsorganisatie, die tot het meest onmenselijke behoort wat de welvaartsstaat te
bieden heeft.
De Volksunie deed ook haar duit in het zakje en verklaarde de malaise ‘doordat
de zg. representatieve syndicaten het contact met hun eigen basis hebben verloren
en aan de arbeiders sociale programmaties en werkvoorwaarden opleggen zonder
hen daarbij enige inspraak te verlenen’. De V.U. doelde hiermee niet alleen op de
Fordstaking maar op de nieuwe keten van spontane stakingen die België nu kent. De
uitleg van de V.U. over de tegenstelling tussen sociale programmatie en spontane
stakingen lijkt ons echter nogal oppervlakkig. Het is een feit dat de vakbonden steeds
meer een leidende rol spelen in de politieke gemeenschap. Ze onderhandelen
rechtstreeks met de regering en nemen a.h.w. samen met de regering een reeks
beslissingen. Met de holdings en de partijbureaus vormen ze een geconcentreerd
beslissingscentrum van de staat. Wanneer je die staat ‘kapitalistisch’ noemt, dan is
de consequentie, dat de vakbonden hetzelfde adjectief opgeplakt krijgen.
De spontane stakingen mogen o.i. echter niet alleen gezien worden als een verzet
tegen deze situatie, maar als de noodzakelijke en welgekomen correctie op het hele
systeem. Juist die spontane stakingen laten toe sociale programmatie en de integratie
in de besluitvorming over de staat als globale politiek vooruit te brengen. De
werkgevers hebben dit allang begrepen. Het verschijnsel van de spontane stakingen
zit in feite reeds verwerkt in de collectieve akkoorden, en wordt dan ook geduldig
verdragen.
8-4-'73
Ward Bosmans en Rita Jolie-Mulier
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Forum
Het denken van G.H. ter Schegget
‘Mij houdt bezig een paar precieze, niet mis te verstane, politieke konsekwenties te
trekken uit Barths levenswerk. Ik wil theologie als maatschappijkritiek geven, zonder
te zeggen dat zij daarin opgaat’. Dit schreef G.H. ter Schegget in de verantwoording
voor zijn boek Partijgangers der armen. In die doelstelling past ook het boek, Het
geheim van de mens...1. Onder die titel wordt een zevental opstellen verenigd, waarvan
het eerste de titel draagt en gaat over ‘het offer van Abraham’. S. waarschuwt voor
bedenkingen die wij tegen dat verhaal zouden willen inbrengen. Het verbrijzelt ons
beeld van God en zegt ons, dat wij pas daar ter zake kunnen komen waar wij ons
onze eigengemaakte Godsvoorstellingen uit handen laten slaan. Het geheim van de
mens ligt buiten hemzelf. Dat is wat in Genesis 22 op ons afkomt. Abraham gaat op
weg, open voor nieuwe daden van Jhwh: het geloof is de zekerheid der dingen die
men hoopt en het bewijs der dingen die men (nog) niet ziet. De Heer zal erin voorzien.
‘Jezus revolutionair?’ is de titel van het tweede opstel. Het is zeker niet de
bedoeling van S. - zoals zo vaak gebeurt - Jezus in te delen in een categorie van
apriori aangegeven inhoud en grenzen. Wel loopt hij hier het gevaar misverstaan te
worden. God is, zo stelt de auteur, de Gans Andere, die al ons menselijk ondernemen,
al onze humane waarden en de vormgevingen ervan, alle menselijke macht en gezag,
alle moraal, alle ‘objectieve geest’, die wij tot stand hebben gebracht, in de crisis
brengt, die er ‘neen’ tegen zegt, omdat Hij onze zelfvervreemding niet wil. God is zo kunnen wij ook zeggen - de grote Revolutionair tegen onze vervreemding. Karl
Barth zegt er het volgende over: ‘De christelijke gemeente kan en moet ook wel voor
deze of gene gestalte van de sociale vooruitgang of ook van het socialisme opkomen.
Haar beslissend woord kan niet in de verkondiging van de sociale vooruitgang of
van het socialisme, het kan alleen in de verkondiging van Gods revolutie tegen alle
goddeloosheid en ongerechtigheid van de mens, d.w.z. alleen maar in de verkondiging
van zijn gekomen en komende Rijk bestaan’. (K.D. III, 4, p. 626).
Als wij uitgaan van de geschiedenis der grote revoluties, kan revolutie gedefinieerd
worden als de fundamentele en omvattende omwenteling van een bestaande
maatschappelijke en politieke orde, die zich niet geleidelijk, maar sprongsgewijs in
een breuk met het verleden voltrekt en die door een brede laag van het volk bewust
wordt gewild en nagestreefd. De auteur verwijst hierbij naar Karl Barth, Kirchliche
Dogmatik, IV, 2: ‘Het absoluut gestelde bezit, de absoluut gestelde eer van de mens,
het tot beider verdediging absoluut gestelde geweld, het absoluut gestelde gezin met
haar aanspraken, maar ook de absoluut gestelde voorschriften van een religie zijn
door de mens eerst opgerichte, dan praktisch aangebeden, dan hem beheersende
afgoden, die tussen God en hem, hem en zijn medemensen ingeschoven zijn en zich
nu in deze middelaarspositie handhaven.

1

Dr. G.H. ter Schegget, Het geheim van de mens..., Wereldvenster, Baarn, 1972, 146 pp., f
12,50.
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Niet de mensen, niet welk mens ook, voltrekt de breuk met deze gegevenheden,
levensordeningen, geschiedenis-machten. Wat de mens zelf doet, ook wat hij in
verzet ertegen wil ondernemen, loopt altijd weer uit op hun bevestiging en versterking,
roept altijd weer nieuwe vormen van hun heerschappij op. De kleine revoluties en
aanvallen, waardoor ze van tijd tot tijd meer aan het wankelen schijnen te worden
gebracht dan dat ze werkelijk wankelen, hebben aan hun macht nog nooit ook maar
werkelijke grenzen gesteld, laat staan dat ze ze gebroken zouden hebben. Het Rijk,
de revolutie van God breekt ze, heeft ze reeds gebroken. Jesus is hun overwinnaar’.
De auteur verwijst op p. 46 naar het K.D.-citaat hierboven.
We kunnen het geheel eens zijn met de schrijver dat Barth daarmee niet wil zeggen
dat de ‘voorlaatste’ voorlopige politieke strijd los zou staan van het Komende Rijk.
Integendeel: ‘Juist omdat de mens op het eeuwige en definitieve hoopt, hoopt hij
ook op het tijdelijke en voorlopige’ (K.D. IV, 3 b, p. 1077).
Vanuit de kennis van Gods wereldrevolutie in de Messias kunnen wij, aldus S.,
bezig zijn met het opstellen van richtlijnen voor het politieke handelen, niet door
deze af te leiden uit zogenaamde evangelische princiepen, maar door in dialoog en
in overleg met de revolutionairen de politieke werkelijkheid en haar dynamiek, de
sociaal-economische structuur en haar ontwikkelingen te bezien in het licht van de
absolute utopie, om daardoor tot richtlijnen te komen voor de praxis die moet voeren
naar de voorlopige, relatieve utopie in haar momenten van menselijk geluk (materieel)
en waardigheid (vrijheid).
Het derde, centrale, hoofdstuk heeft tot titel: zachtmoedigheid - voorwaarde voor
revolutie. De overweging die hiervan de grondslag vormt, luidt: een werkelijke
revolutie is ten diepste alleen met zachtmoedigheid gediend en waar zij geweld niet
vermijden kan, omdat het uit noodweer geboden is, oefent zij het uit in het krachtveld
van de zachtmoedigheid, anders zou de revolutie haar doel voorbijschieten en in
regressie raken. Zachtmoedigheid is de conditio sine qua non van alle revolutie, die
bestaan kan in wat Gollwitzer de ‘absolute utopie’ noemt.
Vervolgens komt aan de orde het verzet tegen de tiran. Die mag men zelfs doden
(leer van Thomas van Aquino). Luther is ertegen; hij wil van geen recht op verzet
weten en is gekant tegen iedere revolutie. Calvijn is nog wat voorzichtiger dan
Thomas. Het jus resistentiae komt aan privé-personen niet toe, behoudens
uitzonderingen. Na de Bartholomeüsnacht wordt de houding van de Calvinisten
radicaler. Barth, zich in de traditie stellende, riep in 1938 op tot gewapend verzet
tegen Hitler en zijn trawanten. Dit alles is nog geen revolutie in de moderne zin,
maar ook die is theologisch te funderen. De Schotse geloofsbelijdenis wordt genoemd
als verbinding tussen het recht van verzet tegen de tirannie en de plicht onschuldigen
en verdrukten te beschermen en bij te staan. Die belijdenis heeft een stap gedaan in
de richting van het recht op verzet naar het jus revolutionis.
Revolutie kan niet met een eenvoudig beroep op het geweten worden
gerechtvaardigd. Maar vanuit zijn geweten doet de mens een beroep op de stad der
toekomst, omdat deze eschatologische kwaliteit in hem gewekt is door de belofte
van recht en vrede en door het gebod der solidariteit. Toch moet volgens de auteur
een leer van de rechtvaardige revolutie worden afgewezen; zo'n leer zou zelfs een
ramp betekenen. Revolutie is een ethisch waagstuk.
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Voor de revolutie zijn andere middelen dan geweld bruikbaar: o.a. opvoeding,
voorlichting, studie, analyse, agitatie, overleg, demonstratie, verzet, staking, etc..
Zeer nadrukkelijk waarschuwt S. tegen het gebruiken van geweld, dat op zijn hoogst
een ultima ratio zou kunnen zijn.
Het geweld der rijken is geweldenarij. Het geweld der armen is altijd en per se
verweer, noodweer, soms noodweer-exces, maar ook dan vergefelijk.
Er volgen nog vier prachtige hoofdstukken:
- ‘Tot vrijheid geschapen’, waarin de

Streven. Jaargang 26

804
mogelijkheden worden gepeild voor de veranderbaarheid van de mens. Conclusie:
we kunnen beter in de veranderbaarheid geloven, al ware het ten onrechte, dan in
onveranderbaarheid, al zou dat terecht zijn. Omdat wij mogen geloven in Gods
omwenteling, omdat wij mogen hopen op het openbaar worden van de godskinderen,
is er een perspectief gegeven waarin het zinvol is zich te richten op de wisselwerking
van de mens met zijn wereld. Men moet de oude wereld achter zich laten en in een
experiment gestalte geven aan een nieuwe wereld.
- ‘Tweeërlei anarchisme’, waarin de opvattingen van Bakoenin, Tolstoj en Marx
worden vergeleken.
- ‘Denken met Ernst Bloch’, waarin uitvoerig wordt ingegaan op diens denken.
- ‘Politiek en Politiekers’, waarin de grondslagen en contouren worden getekend
van een verantwoorde, goede, evangelische politiek; ‘evangelische’, want
onevangelische, niet-messiaanse politiek is wanpolitiek.
Het lijkt me, dat ter Schegget in dit boek heel duidelijk zijn opzet, die wij in het
begin citeerden, heeft waargemaakt.
E. Nieuwenhuis

Literaire bannelingen
Zowat 40 jaar geleden, vooral aansluitend bij de brand van de Rijksdag, toen de
repressieve greep van het nazisme de notoire tegenstanders massaal trachtte uit te
schakelen, ging het kruim van de Duitse literatuur de grens over. Daarmee begon
een uitlandigheid die aanvankelijk door nagenoeg iedereen vol vertrouwen en
optimisme als heel voorlopig werd opgevat, maar die voor de meesten, indien ze het
althans overleefden, tot in de buurt van 1950 heeft geduurd, terwijl sommigen
voorgoed in vreemde contreien bleven hangen. Tijdens hun afwezigheid van huis
(daarom verdient deze periode niet de benaming van emigratie; niemand wou weg,
hun afreis was een bewust oponthoud tot de dingen zich ten goede gekeerd zouden
hebben) hebben ze zoveel als mogelijk geprobeerd te schrijven, gewoon door te gaan
met wat hun vak en hun bestemming was: getuigen als literator. Momenteel is het
bestaan geattesteerd van nagenoeg 2500 produktieve literaire auteurs en van zowat
350 periodieken van alle slag. De meesten zijn vertrokken om politieke en/of
ideologische motieven, en dit in tegenstelling tot de economische bannelingen, die
daarom ook vlugger emigranten konden worden. Hun lot, hun bestaan, hun produktie,
hun betekenis vormen een volkomen aparte episode binnen de Duitstalige
literatuurgeschiedenis. Zij wachten nog altijd op hun historiografie en hun evaluatie.
Het is niet het fraaiste resultaat van de Germanistische vlijt na 1945.
Bij gelegenheid is aan deze academische lacune toch iets gedaan. De nestor van de
bannelingen, Prof. W.A. Berendsohn (eerst Hamburg, dan Stockholm), liet al in 1947
Die humanistische Front (te Zürich, ook al zo typisch, en bovendien vond hij geen
uitgever meer voor een tweede deel) verschijnen. Daarna zijn voor de Bondsrepubliek
het biobibliografische lexicon van Sternfeld-Tiedemann en een poging tot auscultatie
van M. Wegner aan te stippen. En dat is eigenlijk alles, als je de memoires van de
teruggekeerden even verwaarloost. In de DDR is de inventaris van K. Jarmatz te
vermelden, die niet eens zo kwaad uitvalt, als je althans incalculeren wilt dat de
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auteurs die ondertussen niet meer tot het communistische kamp behoorden, ook
historisch uit het overzicht waren weggeschrapt. De schuld staat dus nog altijd breed
uit. Nu er stilaan een internationale aandacht ontstaat voor precies deze materie, is
het tekenend dat de eerste twee symposia die totnogtoe werden georganiseerd, telkens
in Scandinavische landen werden gehouden. Omdat eindelijk nu ook de Duitse
wetenschap voor de dag is gekomen met een uitstekend relaas, dienen we ons te
verheugen. Naast het fundamenteel-rechtvaardige van de bewerking van een fragment
literaire geschiedenis, is het tevens een ontroerend getuigenis van eerherstel en hulde1.

1

Hans-Albert Walter, Deutsche Exilliteratur 1933-1950. Bd. 1, Bedrohung und Verfolgung
bis 1933, 318., DM. 9,80. Bd. 2, Asylpraxis und Lebensbedingungen in Europa, 420 pp.,
DM. 9,80, Luchterhand, Neuwied (Sammlung Luchterhand Bd. 76 en 77).
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Deze twee delen zijn de eerste afleveringen van een geschiedenis die op 9 delen is
berekend. Sedert 1962 over deze stof gebogen, sedert 1968 met een stipendium
ondersteund, heeft Hans-Albert Walter zich voorgenomen elk jaar met twee delen
voor de dag te komen. De zelfopgelegde taak ziet er zondermeer enorm uit. De
versnippering en diversiteit van de aanwezige politieke en literaire instellingen zijn
reusachtig; de aardrijkskundige verspreiding is wereldomvattend; de activiteit is
bijzonder intens gebleven; het opspeuren van vaak in ellendige omstandigheden
geschreven en gedrukte bewijzen van arbeid is tijdrovend en vaak ondankbaar. Maar
er is één verbindende factor die het selectiecriterium van deze historiografie uitmaakt:
het anti-nazisme. Het eerste deel wil de voorgeschiedenis van de massale exodus
schetsen. 1933 is het einde van een periode waarin het gebrek aan in- en vooruitzicht
bij vele auteurs de meesten onvoorbereid (mentaal en economisch) verrast; de
omstandigheden van hun ontsnapping en de toestand in de eerste bannelingenoorden
worden uitvoerig voor elk onthaalof gastland geregistreerd. Het tweede deel zet
uiteen welke voorwaarden de bannelingen in hun respectieve gastlanden hebben
aangetroffen; in het beste geval (Tsjechoslovakije) een juridisch dulden met
privé-filantropie, in het slechtste geval (Zwitserland) een officieuze vervolging, in
de doorsnee gevallen officiële stilte, lippendienst en onverschilligheid.
Rechtsonzekerheid, arbeidsverbod, verblijfsweigering als constanten. België en
Nederland horen bij de doorsnee, soms uitschietend door onverwachte interventie
in de wereldorganen (E. Vandervelde in de Volkenbond), soms lokaal economisch
en ideologisch bevorderend (de uitgeverijen A. de Lange en Querido in Amsterdam).
Walter legt terecht in deze voorbereidende delen het accent op de historische, meer
bepaald de maatschappelijke outsider-situatie van deze Duits-schrijvende auteurs,
hun discriminatie als rustverstoorders en lastige heertjes. Wij hebben veel goed te
maken. Het esthetische belang van deze literaire produktie komt in deze twee delen
nog niet ter sprake. Hier zijn hun literaire betekenis en aanzien slechts primair
materiaal, indien ze relevant zijn voor hun toestand als banneling. Als de volgende
zeven delen inlossen wat deze twee nu al aan kennis en inzicht aanbieden, dan is
weer hoop te putten voor een zinvolle beoefening van de literatuurgeschiedenis,
zowel de literatuur als de geschiedenis. Walter presenteert bewust niets als definitief;
hij beperkt zich tot een gedynamiseerd overzicht, tot een landschapsverkenning
waarbij geen individueel noch groepsreliëf wordt aangegeven, maar de sociologische
merkwaardigheden geodetische punten vormen.
Gelijktijdig met Walters baanbrekend werk is ook de tekst van twee symposia
verschenen die in de U.S.A. werden gehouden op initiatief van enkele Germanisten
die in de brain drain overzee werden gezogen2. Vooruitlopend op de evaluatie die
Walter ongetwijfeld gaat aandurven, bevat het symposium van Wisconsin reeds
enkele belangrijke detail-analyses. B.v. het expressionisme-debat in het Moskouse
bannelingen-tijdschrift Das Wort (dit tijdschrift werd overigens onlangs erg uitvoerig
gesynthetiseerd door alweer H.-A. Walter3 en ook comparatist U. Weisstein heeft de
2

3

Reinhold Grimm und Jost Hermand (Herausgeber), Exil und innere Emigration, Third
Wisconsin Workshop, Athenäum, Frankfurt, 1972, 210 pp., DM. 28. Peter Uwe Hohendahl
und Egon Schwarz (Herausgeber), Exil und innere Emigration II, Internationale Tagung in
St. Louis, Athenäum, Frankfurt, 1973, 470 pp., DM. 28.
Basis. Jahrbuch für deutsche Gegenwartsliteratur, 3 (1972), herausgegeben von Reinhold
Grimm und Jost Hermand, Athenäum, Frankfurt, 304 pp., DM. 28, pp. 7-60.
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interne normen van de redactie blootgelegd4, de thematiek en de dualiteit van de
historische roman door bannelingen geschreven, de bewuste manipulatie van literaire
woordconventies als een protestforum waarin o.m. het sonnet een mini-monument
van individuele subversiviteit kon

4

Exil und innere Emigration II, pp. 19-46.
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worden, de continuïteit van het banne-lingentrauma en -bewustzijn in de naoorlogse
Duitse literatuur, enz..
In dit symposium zit ook de zgn. ‘innere Emigration’ erg kritisch vertegenwoordigd:
als levensvorm en als confrontatie. Autoriteiten als W. Berendsohn en F. Schonauer
hebben vroeger al polemisch de ethische aanvaardbaarheid geloochend van dit
inderdaad frequent als zelfontlasting gepresenteerde fenomeen. Mythisering van een
verlegenheidsverhouding? Sussen van een kwaad geweten? Menselijk kun je veel
begrip hebben voor de vele radeloze lieden die, terwijl ze zich intiem in grenzeloze
oprechtheid tegenstanders van het regiem konden voelen en achten, door het blote
feit hun (hoe onnazistische ook) literaire produkten te publiceren, hand- en
spandiensten voor de machthebbers hebben verricht. Literair echter vallen ze in
zelfgekozen schuld uit de tijd weg; ze demonstreren een houding die, omdat ze
menselijk begrijpelijk en politiek onomkeerbaar is, hen maatschappelijk (door als
literaire galjoensfiguren onder te duiken in massale grauwheid) en esthetisch (omdat
de esthetica ook een categorie van existentie uitmaakt die zonder relaties met
vigerende tijdsideeën onecht en artificieel werkt) disqualificeert.
Ook op het symposium van St. Louis werden pogingen tot een detaillerend
schematiseren ondernomen. B.v. de juridisch-sociale voorwaarden van de ballingschap
in Frankrijk (door dezelfde H.-A. Walter), de uitlandigheid als menselijke grenssituatie
(met Joseph Roth als analytisch type), de manier van financieel overleven (met Ernst
Toller als tragisch model), een poging tot systematische synthese van het exiel als
existentieel fenomeen (met vérstrekkende implicaties, voortreffelijk door E. Krispyn
aangebracht). In enkele methodologische bijdragen graaft dit symposium veel dieper
naar de fundamentele normen bij de studie van de exielliteratuur. Het komt er immers
op aan koste wat kost alle sentimentele inventarisering te voorkomen, elke schijn
van bagatellisering te vermijden en integendeel de tijd en de mensen-in-die-tijd zo
te plaatsen en te rangschikken in hun ervaring en hun literaire creativiteit, dat ze de
uitzonderlijkheid-als-lot ontlopen en zich als gedragstypologische eenheden van
literatuur en leven laten onderzoeken en ontleden. Dit symposium tracht elk
ressentiment te onderdrukken en tegelijk een ruime openheid te postuleren voor de
tijdsgewrichten van voorwaarden, vermogen en resultaat; op deze wijze slaagt het
er nu reeds in, een dreigende vak-modieuze chaotisering te schrappen en de
wetenschappelijke aandacht volledig te concentreren op de domeinen waar die
wezenlijk nodig is: de classificatie, de interpretatie, de evaluatie.
Is dit allemaal uitsluitend een Duitse aangelegenheid? In eerste instantie natuurlijk
wel. Ook de gastlanden echter hebben hier een historische opdracht. De meeste landen
hebben er zich tot vandaag nauwelijks voor geïnteresseerd. Daar komt langzaam
enige verandering in. Zweden heeft het fraaie voorbeeld gegeven en het standaardwerk
van Dr. H. Müssner5 heeft maatstaven en onderzoeksmethoden naar voren geschoven.
Of in België iets in deze zin gebeurt, is me totnogtoe onbekend gebleven. Op het
tweede Europese symposium (Kopenhagen, augustus 1972) heeft U. Langkau-Alex
een referaat gehouden waarin zij meedeelt wat ze zelf op het getouw heeft en wat
elders in Nederland gebeurt. Zij vernoemt vorsers als G. Harmsen, L.
Couvée-Jampoller en zelfs S. Carmiggelt als bij speurwerk betrokken, terwijl het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam) over vele indicaties
zou beschikken. Vreemd genoeg vermeldt zij niet Dr. Hans Würzner (Rijnenburg
5

Uitvoerig en voortreffelijk gerecenseerd door J.B. Bilke, in Basis, 3, (1972), pp. 263-266.
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20, Leiderdorp) die het Nederlandse aandeel in dit wereldcomplex onderzoekt en
aan wie elke beschikbare informatie kan worden gericht. Het valt te hopen en te
wensen dat ook in België en Nederland vervuld wordt wat Prof. Dr. W.A. Berendsohn
als vaderlijke schutsfiguur van beide Europese symposia in Kopenhagen meedeelde:
‘In der Mehr-
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zahl der Aufnahmeländer (wird) überhaupt keine Grundforschung betrieben. Jedes
Jahr wird viel Material vernichtet. Die Arbeit H. Müsseners von 800 Seiten (Die
deutschsprachige Emigration in Schweden), obwohl gewiss nicht erschöpfend, zeigt
ja, wieviel in einem einzigen Lande ans Licht zu bringen ist. Es wäre sehr
wünschenswert, dass sie ähnliche Arbeiten in andern Aufnahmeläandern anregt’.
C. Tindemans

Naar een nieuwe internationale orde of terug naar Metternich?
Het tijdperk van de supermogendheden was reeds voor Nixons ambtsaanvaarding in
januari 1969 voorbij*. Niet alleen kon de militaire bipolariteit het ontstaan van een
politieke multi-polariteit niet voorkomen; in feite had hij die zelfs bevorderd. In de
jaren vijftig en zestig hadden de Westeuropese landen goede redenen om aan te
nemen dat hun defensie van overwegend belang was voor hun machtige bondgenoot
en daarom zagen zij niet de noodzaak in om de steun van de Amerikanen te kopen
door te berusten in hun Vietnam-politiek.
De door het toenemende emancipatiestreven van de geïndustrialiseerde
kapitalistische landen veroorzaakte permanente dollar-crises, de actieve deelneming
van de Chinese Volksrepubliek in de wereldpolitiek en het latente nationalisme van
de Oosteuropese landen waren voor Moskou in 1966 en drie jaar later voor
Washington aanleiding de internationale orde een nieuwe conceptie te geven. In dit
verband werd door de auteurs Kissinger, Lichtheim en Palme, weliswaar in
verschillende samenhang en op grond van uiteenlopende doelstellingen de bevordering
van de creativiteit van een pluralistische wereld en het vestigen van orde in een
politiek multipolaire wereld als een van de grootste uitdagingen van de Amerikanen
in de jaren zeventig genoemd.
In tegenstelling tot de periode van Metternich en Bismarck en de
machtsevenwichtpolitiek gedurende de eerste helft van onze eeuw kunnen de
Sovjet-Unie en Verenigde Staten nu elkaar militair vernietigen, maar zij hebben de
grootste moeite deze capaciteit om te zetten in een constructieve politiek. De
‘supermogendheden’ van anno 1814, te weten: Groot-Brittannië en Rusland, slaagden
er relatief gemakkelijk in, dankzij Metternichs diplomatieke talenten, een
internationale orde te vestigen die de proef tot het uitbreken van de Krimoorlog goed
kon doorstaan.
De auteurs waren het erover eens dat na de beëindiging van de Vietnamese oorlog
de Amerikanen zich voor elk gebruik van hun militaire macht tweemaal zullen
bezinnen, voordat deze nogmaals in Azië (en wellicht in Europa) toegepast zal
worden. Door de Vietnamese oorlog werd niet alleen de dialoog in het Amerikaans
*

Enkele opmerkingen naar aanleiding van de publikaties: Alan Palmer, Metternich, Weidenfeld
& Nicholson, London, 1972, 405 pp., £ 4,75; Henry Kissinger, Central Issues of American
Foreign Policy, in Agenda for the Nation, New York, 1968; Georde Lichtheim, Europe in
the Twentieth Century, (History of Civilisation), Weidenfeld & Nicholson, London, 1972,
409 pp., ill., £ 4,50; Roger Williams, Politics and Technology, Macmillan, London, 1971,
1972, 80 pp., / 60.; W.J.M. Mackenzie, The Study of political science today, Macmillan,
London, 1971, 96 pp., / 60.; en Leslie J. Macfarlane, Political Disobedience, Macmillan,
London, 1972, 95 pp., / 60.
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politiek bestel verstoord, maar werd ook lange tijd een politiek vergelijk met Peking
onmogelijk gemaakt. Sinds 1969 bemerkte men in Washington dat het vrijwel
onmogelijk was te bepalen wat de Amerikaanse regering onder een overwinning in
Vietnam verstond.
President Johnson bood onderhandelingen aan zonder prealabele voorwaarden,
maar de Amerikaanse troepen bleven in actie alsof niets was aangeboden, en wel om
zuiver militaire overwegingen. Hieruit concludeerde Kissinger dat het onmogelijk
was gebleken om de strategie te scheiden van de buitenlandse politiek. In Duitse
regeringskringen rees hetzelfde dilemma omstreeks 1870, toen men ge-
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confronteerd werd met de verzwakking van Turkije en Ruslands pan-slavistische
ambities op de Balkan. Op het congres van Berlijn werd met betrekking tot de
Balkan-problematiek op basis van het herstel van de status quo een provisorische
regeling bereikt, terwijl de grote mogendheden niet in staat waren de voortzetting
van Ruslands expansieve Balkan-politiek tegen te houden. Eerst na de oorlog tussen
Japan en Rusland in 1905 waren de Britse, Duitse en Oostenrijks-Hongaarse
regeringen in staat de door de Russische Balkanpolitiek veroorzaakte instabiliteit in
de Europese politiek tot minimale proporties te beperken. De direct na de
Japans-Russische oorlog ondernomen pogingen om de dan acuut geworden
Brits-Duits-Franse geschillen uit de wereld te helpen mislukten echter als gevolg
van de maritieme wedloop tussen Duitsland en Groot-Brittannië.
De snelle ontwikkeling in de jaren zestig naar een multi-polaire internationale orde,
maar vooral de Vietnamese tragedie maakten een herziening van de buitenlandse
politiek van de Verenigde Staten in 1969 noodzakelijk. Het onderzoek van Kissinger
strekte zich tot enige van de volgende vraagstukken uit: bepaling van het nationaal
belang en de nationale veiligheid in de jaren zeventig; het karakter van de militaire
macht; de relatie tussen militaire macht en politieke invloed; de implicaties en
mogelijkheden van militaire, respectievelijk politieke superioriteit en het perspectief
van wapenwedloop. Reeds in 1969, na de afkondiging van de Nixon-doctrine, werden
door de Amerikanen twee regionale militaire organisaties, SEATO en CENTO, als
instrumenten van een collectieve militaire actie afgeschreven. Maar met de NATO
stond het anders, al verkeerde deze organisatie toen al in grote moeilijkheden, omdat
zij zich onder andere nog moest aanpassen aan de politieke multipolariteit van de
jaren zestig. In die jaren nam de vrees voor de Sovjet-Unie af, een ontwikkeling die
zich ook na augustus 1968 voortzette. Tegelijkertijd hadden twintig jaren Amerikaanse
militaire presentie in Europa en een overwicht van de Verenigde Staten bij de
strategische planning van de NATO de vrees van de Westeuropese landen voor de
Russen sterk beperkt. Deze voogdij was zowel voor de Amerikanen als voor de
Westeuropese landen gemakkelijk, maar op den duur werkte zij uitermate
demoraliserend. Zij kweekte bovendien bij de Amerikanen de houding van
alwetendheid en bij de minder belangrijke bondgenoten (zoals na 1830 door
Metternich ook werd betreurd) een gevoel van onmachtige verantwoordelijkheid
en/of onverantwoordelijkheid.
Indien Europa op den duur een belangrijke rol in de wereldpolitiek zou willen spelen,
dan zouden de Westeuropese landen zich moeten verenigen, aldus stelden Kissinger,
Williams, Mackenzie en Macfarlane vast. Kissinger voegde echter hieraan nog toe
dat de militaire verdedigingsplanning van de Westeuropese landen zelfs bij benadering
niet haalde waartoe deze landen eigenlijk in staat waren. Dat kwam omdat de
binnenlandse politiek van de Europese staten de veiligheidspolitiek beheerste. Daarom
zouden de Amerikanen in de jaren zeventig niet kunnen streven naar een nieuwe
transatlantische militaire en politieke samenwerking als doel-in-zichzelf. Deze
samenwerking zou moeten voortkomen uit een gemeenschappelijke conceptie en via
nieuwe structuren. Volgens Kissinger kon ‘het verdelen van de last’ tussen Amerika
en Europa niet de benodigde aansporing geven, want landen aanvaarden over het
algemeen geen lasten omdat zij redelijk zijn, maar omdat zij noodzakelijk zijn. Met
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hetzelfde probleem werd Bismarck in de zeventiger jaren van de vorige eeuw
geconfronteerd, toen de Oostenrijks-Hongaarse monarchie zich op de Balkan-politiek
concentreerde zonder voldoende rekening te houden met het feit dat het slagen van
zo'n tegen de Russische expansie gerichte ‘containment-policy’ in hoge mate
afhankelijk was van de handhaving van het Europees machtsevenwicht.
Kissinger achtte in 1968 meer dan genoeg redenen aanwezig om te pleiten voor
een transatlantische samenwerking en voor Europese eenheid. Maar dit betekende
volgens hem niet, dat men Eu-
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ropa in staat moest stellen een wereldrol te spelen. De samenwerking tussen Amerika
en de Westeuropese landen moest zich eerder concentreren op kwesties binnen de
NATO dan op een ‘global partnership’. Geen enkel land deed er verstandig aan,
overal en steeds in ieder deel van de wereld op te treden. Een meer pluralistische
wereld was in hoge mate een belang op lange termijn.
Wat de hereniging van West-Europa betreft hebben de Amerikanen echter in het
verleden remmend gewerkt door te duidelijk hun voorkeur voor een Europese federatie
te laten blijken, aldus Lichtheim. De betrekkingenvan Amerika met West-Europa
zullen hechter zijn, zo formuleerden zeer terecht Kissinger en Palme, als de EEG
eerder op gemeenchappelijke belangen van de Europese staten dan op formele
verplichtingen zou worden gebaseerd.
Samenvattend waren niet alleen Kissinger, maar ook de overige auteurs het erover
eens dat in de zeventiger jaren de grootste uitdaging aan de Amerikaanse politiek
van wijsgerige aard zal zijn. Washington zou een visie over de orde in de wereld
moeten ontwikkelen die militair twee of drie polen, doch politiek vele centra zou
tellen. De Verenigde Staten dienen daarbij naar hun mening te streven naar de vorming
van een gemeenschappelijke moraal, welke een pluralistische wereld eerder creatief
dan destructief zal maken. Indien de Amerikanen afzijdig zouden blijven staan ten
opzichte van de grote militaire, politieke en sociale veranderingen van onze tijd,
zullen zij overspoeld worden door deze veranderingen zelf.
L.L.S. Bartalits

De achttiende eeuw
Iedere eeuw verwerpt de voorgaande als ouderwets en vereert de daaraan
voorafgaande. De 20e eeuw ziet in de 19e eeuw niet veel opwindends. De 18e
daarentegen lijkt interessanter met zijn verlichting, Franse revolutie en industriële
omwenteling. Toen werden de rechten van alle mensen - men denke aan de
Amerikaanse vrijheidsstrijd - vastgelegd. Series namen schieten te binnen: Benjamin
Franklin, George Washington, Rousseau - vader van de psychologie -, Voltaire,
Montesquieu - grondlegger van de politieke sociologie -, Quesnay en Adam Smith
als wegbereiders van de economie, en voorts vele anderen. De 18e eeuw betekende
een breuk in de westerse ontwikkeling, zo houden velen met Crane Brinton en Peter
Gay vol. Het was het definitieve afscheid van de middeleeuwse beschavingsidealen.
Het onderzoek van de laatste twintig jaar - door George Rudé tesamengebracht in
Europe in the Eighteenth Century1 - heeft de nodige adstructie opgeleverd voor de
lof die de 18e eeuw wordt toegezwaaid. Door een nieuwe oriëntatie in het historisch
onderzoek - naast het lezen en ontdekken van documenten hebben onderzoekers zich
geworpen op statistieken, economische en sociale analyse - is houvast verkregen.
Rudé heeft het verhaal - zoals het doorgaans wordt opgezet - bewaard, maar bijkans
iedere alinea bevat gegevens uit recent, meestal quantitatief, onderzoek.

1

George Rudé, Europe in the Eighteenth Century - Aristocracy and the Bourgeois Challenge
-, Weidenfeld and Nicholson, London, 1972, 291 pp., £ 4,50. Het vormt een onderdeel van
een uit 25 delen bestaande ‘History of Civilisation’ onder redactie van Sir Ronald Syme.
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Er bestaat thans weinig twijfel meer over het feit dat de ononderbroken
bevolkingsgroei begon in de 18e eeuw. Onder kenners is de uitdrukking demografische
revolutie even veelzeggend geworden als de - overigens eerst in 1883 gemunte uitdrukking industriële revolutie. Nader onderzoek leerde dat diverse 18e eeuwers
die explosie zagen. Malthus (1798) en een voorganger, Robert Wallace (1761) hielden
hun hart vast: de Rus Possochkov (1724) legde daarentegen een verband tussen
welvaart en groeiende bevolking. Interessant is ook dat de Franse neergang - als de
belangrijkste politieke mogendheid - die in de 18e eeuw
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begon, tot uitdrukking kwam in minder snelle groei van de bevolking. Was ook hier
‘normale’ groei geweest dan was de huidige bevolking op een 100 miljoen
uitgekomen. Het huidige Frankrijk zou dan ongetwijfeld zijn geweest wat de Gaulle
in zijn dromen voor zich zag. Het heeft niet zo mogen zijn en we danken er de
ontzagwekkende leegte van Frankrijk aan: oud, verlaten, traditioneel, cultuurbewust,
anti-modern en arm.
Een tweede terrein waar het onderzoek belangrijke vorderingen heeft gemaakt, is
dat van de agrarische ontwikkeling. Betere landbouwtechniek, verkaveling van woeste
grond, nieuwe voedingsgewassen, wegen en kanalen: dat alles vat men thans samen
onder de ‘agrarische revolutie’. Het inzicht in dit proces heeft een deel van de huidige
ontwikkelingseconomen op de gedachte gebracht om de industriële revolutie in de
‘buiten’ - wereld te laten voorafgaan door agrarische hervormingen. Op het land is
veel winst te boeken door produktiever arbeid; de investeringen zijn betrekkelijk
gering; de mensen blijven bij huis en zwalken niet door de toch al overvolle steden;
de zeden hoeven niet zo snel te veranderen.
Hoe dit ook zij, de 18e eeuw is over dit pad gewandeld. Aandacht geeft Rudé aan
de vraag in hoeverre de agrarische revolutie er toe leidde dat ondernemende boeren
en landheren zich gingen verheffen boven dagloners en keuters. En in hoeverre
daardoor sociale spanningen ontstonden. Het merkwaardige feit heeft zich voorgedaan
dat niet in Frankrijk maar juist in Engeland de ‘kapitalistische landbouw’ het verst
gevorderd was. Het is een eerste waarschuwing aan het adres van zovelen, die menen
dat juist bij grote economische verschillen sociale klasse-conflicten optreden. Eerder
lijkt het er op, dat de broeikas voor sociale eruptie gedijt waar de verschillen te
overzien waren. Hoe zouden deze anders als achteruitstelling gevoeld kunnen zijn?
Op de tweede plaats betekent dit dat de sociale conflicten niet ontstonden uit de
tegenstelling tussen aristocratie en volk, doch tussen aristocratie en burgerij.
Het was met name de burgerij - de zelfstandig-wordende grote boer, de advocaten,
de kooplieden, eerste fabrikanten, intellectuelen - die de wind in de zeilen kreeg.
Daarbij ging de grootste impuls uit van de handel op West-Indië - slavenvaart,
suikerplantages - en de Verenigde Staten. Het was juist op dit punt dat de Republiek,
die in de 17e eeuw al Brazilië en Nieuw Nederland verspeelde, de boot miste. De
18e eeuw betekende voor Bordeaux, Nantes, Le Havre, Liverpool, Hamburg en
Bremen een tijd van bloei. De Hollandse havens gingen de mist in. De kooplieden
beperkten zich tot financiering van de internationale handel. In de 19e eeuw
overvleugelde Londen Amsterdam ook in dit aspect. Eerst toen kwam Java in het
vizier als de gordel van smaragd; via die ‘omweg’ wist Nederland aansluiting te
vinden. Deze ontwikkeling werd weer begunstigd door de schakelrol die de
Nederlandse markt ging vervullen in de Engels-Duitse ontwikkeling.
In het kielzog van de 18e eeuwse Westindische kooplieden, klommen fabrikanten gesteund door technisch vindingrijke mannen als Hargreaves, Crompton, Watt - naar
de top. Engeland - gunstig gelegen en sinds 1763 onmiskenbaar de onbetwiste heerser
in de wereld (iets wat in de 19e eeuw zijn voltooiing zou vinden) - verenigde in zich
de gunstige mixture aan omstandigheden. Vooruitstrevende landbouw; wereldwijde
handel; technisch-vindingrijk; samenwerking van landadel, kooplieden en
ondernemers; goede verbindingen (kanalen en wegen) en niet gehinderd door al te
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stringente gilde-bepalingen en tolheffingen. De neergang sinds 1914 kan de
Nederlander tot troost zijn - de Amerikaan van het moment echter te denken geven.
De 18e eeuw - alweer niet in de Republiek - was een periode van groeiende steden.
Als octupussen - het achterland naar zich toetrekkend - verrezen Londen, Parijs,
Berlijn boven de horizon. In die steden zetelde de bourgeois, in Nederland de sfeer
oproepend van gezapig couponknipper, elders synoniem met organisator, veroveraar,
ondernemer. Het was de bourgeois, naar Marx in zijn ‘Manifest’ met Friedrich Engels
(1848)

Streven. Jaargang 26

811
vaststelde, die de ‘feodale’ verhoudingen onderste boven had geworpen.
Daarmee komt geleidelijk het schouwtoneel in het vizier waarop de verlichte
denkers, maatschappij-hervormers, politieke vernieuwers en revolutionairen
opereerden. Een paar aspecten van het huidige onderzoek mogen daarbij worden
aangestipt. Op de eerste plaats was de adel zelf verdeeld tussen gezeten adel en een
groep van jongere datum: gentry in Engeland genaamd, noblesse de l'épée in Frankrijk
geheten. In de Republiek zou men - flauwe afspiegeling van wat er elders gebeurde
(Thorbecke achtte dat überhaupt kenmerkend voor Nederland) - kunnen denken aan
de adel rond de stadhouder en de landadel. Tot die laatste groep hoorde iemand als
J.D. van der Capellen, die de Amerikaanse vrijheidsstrijd warm begroette en in 1781
het volk opriep tot democratisch herstel. Bij de kooplieden was deze scheiding tussen
gezeten en machtige groepen naast nieuwkomers eveneens aanwijsbaar. Om kort te
gaan: niet de strijd tussen aristocratie en burgerij ging voorop; binnen die groepen
bestond conflict van belangen en aspiraties. In de dagelijkse praktijk leidde dit tot
voortdurend van samenstelling wisselende bondgenootschappen. Vier partijen kunnen
heel wat meer strijdformaties opleveren dan twee. De 18e eeuw begon als eerste met
het kwadraat te goochelen.
Het kwadraat begon iets van een voortdurend rollende kubus te krijgen - de ware
liefhebbers spreken van een flonkerend prisma - door de maatschappelijke aspiraties
van de intelligentsia. Intellectuelen begonnen zichzelf te zien als priesters van de
nieuwe mens en maatschappij. Zij hadden in principe geen voorkeur voor een of
andere groep. Zij wilden de vooruitgang dienen. In de praktijk waren zij echter
aangewezen op verdienste en appreciatie. In het algemeen leek de rol van volkstribuun,
mensen-weldoener, politicus of technisch ontwerper voor hen weggelegd. Het gaf
aan de economisch met schokken voortgaande ontwikkeling en aan de sociaal door
conflicten getekende praktijk een soort face-lifting: op naar geestelijk nieuwe
dimensies. Naar een moraal die van meer openheid en vrijheid zou getuigen dan de
middeleeuwse.
Maar zoals bijkans alles op dit ondermaanse, duurt de begoocheling maar kort.
De werkende en strijdende groepen hielden de intelligentsia in een soort vergulde
kooi. Om uit deze cirkel te geraken bewandelde de intelligentsia een aantal wegen:
die van het droevige pessimisme; die van aanvoerder van de nieuwe technische orde;
die van de radicale maatschappelijke omwenteling. Deze laatste groep ging op zoek
naar het sociale moeras van de burgerlijke maatschappij om aldaar een mijnenveld
te scheppen.
Het huidige onderzoek is ongeveer tot deze grens genaderd. De komende tientallen
van jaren zal het beeld van elites, sub-elites en intern verdeelde klassen
complementeren. Dan kan worden begonnen met een beschrijving van de economische
en sociale synthese. En als dat achter de rug is, kan worden nagegaan wat er te
ontdekken valt aan de mens zelf. Wat levert het sociale en economische experiment
op aan inzicht: hoe vanaf 1750 het oude vraagstuk werd beproefd van eenzaamheid,
hunkering, achterdocht en verlangen naar een wereld waar het niet allemaal zo
moeilijk gaat. Wie die 18e-eeuwse afzet naar een moderner wereld over een breed
terrein wil leren kennen, vindt in Rudé een betrouwbare en stimulerende gids.
Th. de Jong
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Sociale Wetenschappen
Deichsel, Wolfgang - Frankenstein. Aus dem Leben der Angestellten. - Klaus
Wagenbach, Berlin, 1972, 70 pp..
Entwicklung durch Bildung. - (Kirch und dritte Welt), Pesch-Haus Verlag,
Mannheim-Ludwigshafen, 1973, 112 pp., DM. 4,80.
Huyse, Luc, e.a. - Machtsgroepen in de samenleving. - Davidsfonds, Leuven,
1973, 85 pp., BF. 80.
Kreykamp, Toine - Toekomst tussen oernevel en direktiekamer. - Katernen 2000,
Tjeenk Willink, Groningen, 1973, n. 1, 22 pp., f 3, -, abb. f 23,50.
Moore, Wilbert E. - Strukturwandel der Gesellschaft. - Juventa Verlag, München,
1968, 208 pp., Ln. DM. 16,-, br. DM. 12,-.
Tumin, Melvin M. - Schichtung und Mobilitat. - Juventa Verlag, München, 1970,
173 pp., Ln. DM. 16,-, br. DM. 12,-.

Bas de Gaay Fortman
Derde Wereld in beweging. Bericht uit Zambia, 1972
(Anatomie van de toekomst), Wereldvenster, Baarn, 1972, 110 pp., f 12,50.
In zijn boek behandelt de in het Nederlandse politieke leven niet onbekende auteur
de problemen van de ‘natievorming’ en de ‘strijd tegen armoede en
onderontwikkeling’. Vervolgens worden onderwerpen als ‘ontwikkelingshulp in de
praktijk’, ‘ontworsteling aan het Westerse Christendom’, ‘speerpunt van het vrije
Afrika’ en ‘steun van het wereldgeweten’ met grote deskundigheid en engagement
onderzocht.
Zambia noemt de auteur zeer juist als de speerpunt van het vrije Afrika. Deze
speerpunt steekt in het door blanke minderheids-regeringen geregeerde zuiden van
Afrika. Na het uiteenvallen van de Federatie van Rhodesië en Nyassaland in 1963
begon voor Zambia het proces van losmaking van de economische banden met
Rhodesië.
Zambia wordt, zoals praktisch alle andere Afrikaanse ontwikkelingslanden,
geconfronteerd met het probleem: hoe moeten verschillende rassen en stammen leren
vreedzaam samen te leven. Het streven van de politici naar persoonlijke macht
belemmert tevens het moeilijke proces van natievorming. Op economisch gebied
heeft Zambia te maken met de problemen van grote armoede, ondervoeding op het
platteland en werkloosheid in de steden. Al met al kan de lezer uit dit boek een goede
indruk krijgen van de wijze waarop een ontwikkelingsland zelf bezig is met de
oplossing van zijn problemen.
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L. Bartalits

Teresa Hayter
Het imperialisme van de ontwikkelingshulp
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 158 pp., f 12,50.
Velen die gedesillusioneerd zijn omdat zij hebben ingezien voor welke doeleinden
ontwikkelingshulp kan worden gebruikt, vestigen hun hoop thans op een
heroriëntering van de ontwikkelingshulp door internationale instellingen zoals de
wereldbank, waardoor de hulp haar banden met de buitenlandse politiek van de naties
zou verliezen. Wie een dergelijke hoop koestert, zal een onaangename verrassing
voelen bij het lezen van dit boek. De wereldbank groeit snel, vooral gevoed door
fondsen van de westerse kapitaalmarkten. De meeste van haar leningen worden tegen
commerciële rente verstrekt. In de komende jaren zal de wereldbank meer geld aan
de ontwikkelingslanden lenen dan de Verenigde Staten. Een volledige aflossing van
de leningen is evenwel van vitaal belang voor het voort-
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bestaan van de wereldbank. Daarom heeft zij, aldus concludeert de auteur, belang
bij de bestrijding van socialistische en nationalistische politiek die zou kunnen leiden
tot nationaliseringen en wanbetalingen. De westelijke mogendheden bezitten de
macht in de wereldbank, zo vervolgt Hayter, en daarom loopt de politiek van deze
bank onvermijdelijk parallel met de buitenlandse politiek van de westelijke landen.
Hieruit volgt als logische consequentie dat de wereldbank haar economische en
financiële macht zal gebruiken op een manier die gunstig is voor het kapitalisme, de
vrije handel en tegen het socialisme en het economisch nationalisme. Zij tenslotte
aan het einde van deze beschouwing vermeld, dat de auteur deze stellingen niet aan
de hand van cijfermateriaal in jaarverslagen of andere rapporten kan bewijzen.
L. Bartalits

Onderzoek naar de bestuurlijke organisatie.
Deel 1. Literatuurrapport
Instituut voor Bestuurswetenschappen, Rijswijk, 1972, 586 pp., f 37,75.
In november 1970 ontving het Instituut voor Bestuurswetenschappen te Rijswijk van
de Raad voor de Territoriale Decentralisatie de opdracht een onderzoek te verrichten
naar de toekomstige positie van provincie, gemeente en gewest, zowel onderling als
ten opzichte van het Rijk en ten opzichte van de burgers. Een en ander was een
uitvloeisel van de regeringsnota Bestuurlijke Organisatie.
In de onderzoeksopzet van het IBW werden een drietal fasen gepland
(inventarisatie, evaluatie, aanbeveling). Het hier besproken boek betekent de afsluiting
van de eerste fase. ‘Het betreft hier een onderzoek naar de literatuur welke over de
problematiek met betrekking tot de organisatie van het overheidsbestuur op lokaal,
provinciaal, gewestelijk en waterschapsniveau in de loop der jaren is verschenen...’.
Een team van 11 medewerkers van het IBW is bij de samenstelling van het rapport
betrokken geweest.
Het boek valt in een 10-tal hoofdstukken uiteen. In een aantal hoofdstukken wordt
telkens een bestuurlijke territoriale eenheid besproken aan de hand van een
toetsingsschema waarin de voornaamste punten van de bestuurlijke organisatie zijn
vervat. In de inleiding worden deze punten gegroepeerd in drie categorieën, te weten
doeleinden en eigenschappen, knelpunten en fricties en de wijze waarop aan de
bestuurlijke organisatie gestalte kan worden gegeven. Op deze wijze werden in dit
boek ongeveer 475 publikaties verwerkt.
Naast hoofdstukken over de gemeente, de provincie, het waterschap en het gewest,
zijn er een aantal, welke niet specifiek territoriaal gebonden ontwikkelingen c.q.
vraagstukken behandelen. Dit betreft dan een overzicht van de historische
ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie en vervolgens het laatste weer gezien
tegen de achtergrond van de verschijnselen decentralisatie en deconcentratie. Verder
wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop het toezicht op de gemeentebesturen
gestructureerd is en welke in het algemeen de bestuurstaken zijn ten aanzien van het
vraagstuk van de milieuhygiëne. Het laatste hoofdstuk draagt als titel ‘Een blik over
de grenzen’, waarin (noodgedwongen) summier enig inzicht wordt gegeven in de
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bestuurlijke organisatie in de Scandinavische landen, de Bondsrepubliek Duitsland,
België, Frankrijk en Engeland.
Het boek voorziet in meer dan een opzicht in een duidelijke behoefte, nu er ten
aanzien van de bestuurlijke organisatie nogal wat veranderingen op til zijn. De
problematiek rond de gewestvorming heeft een vloed van literatuur losgeslagen.
Doch niet alleen de hoeveelheid, ook de grote mate van verscheidenheid en het
verspreid zijn over (disciplinair) geheel verschillende periodieken, maakten tot voor
kort het verkrijgen van een totaalbeeld tot een moeilijke zaak. Het literatuurrapport
geeft nu van de na 1960 verschenen literatuur een vrijwel compleet overzicht van de
belangrijkste en meest relevante publikaties. Daar de auteurs zich in hoofdzaak
beperken tot een weergave van de vaak zeer uiteenlopende standpunten is het lezen
hier en daar wel wat vermoeiend. Het geheel heeft mede daardoor naar mijn mening
meer het karakter van een naslagwerk gekregen. Als zodanig is het onmisbaar voor
ieder die zich met de problemen rond de bestuurlijke organisatie bezig houdt.
Het is overigens een goede gedachte geweest om in een apart gedeelte van het
boek de samenvattende conclusies van de 10 voorafgaande hoofdstukken op te nemen.
Bondig geformuleerd vindt de haastige lezer hier op een voortreffelijke wijze de
essentie van de hoofdstukken weergegeven. De pragmatische inslag van de
samenstellers is voorts te herkennen uit het grote aantal bijlagen, waarin een aantal
verhelderende (geschematiseerde) overzichten worden gegeven van o.a. de activiteiten
van provincies en de
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ontwikkeling van de gewesten. Een uitvoerig register vergemakkelijkt het naslaan
van bepaalde begrippen. Een aanbevolen boek.
A.G.J. Dietvorst

Hans-Jürgen Benedict
Het nieuwe protestantisme.
Kerkelijk verzet in de Verenigde
Staten tegen de oorlogvoering (Oekumene), Bosch en Keunig, Baarn, 1973,
95 pp., f 6,90, BF. 110.
Een uitvoerig gedocumenteerde inventarisatie van de vormen en een minder uitvoerige
beschrijving van de motieven die hebben geleid tot het verzet vanuit kerkelijke
kringen tegen de Vietnamoorlog, zijn hier bij elkaar gezet. Protestant en protestantisme
worden in dit verslag gebruikt in de zin waarin de psychiater Mitscherlich dit verstaat:
‘verdediging van een nieuw verworven stuk kritische vrijheid tegen konformisme
van buiten en angst van binnen. Onder deze omstandigheden is de zaak zelf en het
woord in de geschiedenis gekomen; er is geen reden om het niet te blijven gebruiken
als aanduiding van de verdere stadia in het bewustwordingsproces’.
Wanneer deze korte verhandeling minder een verslagboek zou zijn geworden en
meer theologische en geloofskrachtlijnen in dit ‘bewustwordingsproces’ naar voren
had gebracht, dan zou dit beschreven protestantisme minder de schijn hebben niet
meer nieuw te zijn bij het einde van de Vietnamoorlog, en meer hebben kunnen laten
zien dat bekering niet zo oud is.
G. Wilkens

Dieter Senghaas
Rüstung und Militarismus
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 1972, 373 pp..
In tegenstelling tot het optimisme dat vooruitgang van de beschaving leidt tot een
verder terugdringen van de militaire sector in de samenleving, blijken samenleving
en oorlogsmachine zich steeds hechter te verbinden. Militaire research wordt niet
alleen geaccepteerd als iets noodzakelijks, maar zelfs bevorderd op grond van de
overweging dat van dergelijke projecten de technologische vooruitgang verwacht
kan worden - zeker nu ook op de universiteiten in toenemende mate de natuurkundigen
en de artsen zich verzetten tegen een band met de militaire technologie op grond van
het ‘Oppenheimer-syndroom’ of doordat enkele artsen de morele bodem onder hun
werk zien uitgeslagen door oorlogen als in Vietnam. Senghaas citeert, wanneer hij
de mentaliteit van de militaire sector analyseert, met instemming William James die
in 1910 het equivalent van vrede omschreef als ‘de verwachte oorlog’. Deze
‘verwachte oorlog’ vindt haar maatschappelijke uitdrukkingsvorm in een hechte
verstrengeling van de economische, sociale en politieke sectoren van de samenleving,
met als doel: bewapening. Senghaas wijst erop dat het spreken over een zgn.
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militair-industrieel complex volstrekt onvoldoende is - ook de specifiek civiele sector
is, alleen al door haar stellingname ten opzichte van bewapening, betrokken bij de
‘verwachte oorlog’. Zo verwordt de vredeseconomie tot een ‘economy of death’.
Senghaas' analyse is een belangrijke bijdrage tot inzicht in wat hij zelf de ‘organisierte
Friedlosigkeit’ noemt.
F. Nieuwenhof

Paul Fustire
L'Identité de l'Educateur
(Psychothèque), Editions Universitaires, Paris, 1972, 135 pp..
De auteur bespreekt het, volgens hem, wezenlijk dubbelznnige statuut van de
gespecialiseerde opvoeder (de opvoeder die zich voornamelijk bezighoudt met
probleemkinderen of -jongeren). Voortdurend heen en weer geslingerd tussen de
professionele eisen en die van zijn ‘roeping’, moet hij op zoek blijven naar zijn
identiteit en deze niet willen vastleggen in een patroon. Komend uit een
crisismentaliteit, gaat deze argumentatie ook de verdere crisismomenten niet uit de
weg: blijft hij op zoek naar zijn identiteit, dan loopt de opvoeder het gevaar
voortdurend kwetsbaar te staan. Deze kwetsbaarheid - die ook psychoanalytische
bijkleuren kan krijgen - is te verkiezen boven de professionele en persoonlijke
zelfzekerheid, die de opvoedende relatie nog sterker vastwerkt dan nu reeds het geval
is. Een bijzonder lucide analyse, die m.i. een grondslag zou kunnen vormen voor een
anti-pedagogie. Jammer genoeg wordt over de werkbaarheid van deze dubbelzinnige
pedagogie (of pedagogie van de dubbelzinnigheid) slechts terloops in de slotparagraaf
iets gezegd. Verheugend is echter vooral dat het idealisme (het ‘charismatische’)
niet genegeerd wordt ten voordele van een meer pragmatische aanpak, maar nu eens
op een meer pragmatische manier benaderd wordt dan gewoonlijk het geval is.
Eric De Kuyper
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Gedragswetenschappen
Benjamin, Alfred - Het helpende gesprek.- De Toorts, Haarlem, 1973, 175 pp.,
f 17,50.
Ott, Ernst - Eveillez l'intelligence de votre enfant. - Casterman, Tournai, 1973,
132 pp., BF. 165.

Anthony Allison, red.
Biologie van de seksualiteit
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 302 pp., f 6,50.
Vijftien auteurs hebben ieder een hoofdstuk verzorgd van deze bundel, waarin het
verschijnsel der seksualiteit vanuit even zovele gezichtspunten benaderd wordt
Vergelijking van de voortplanting bij bacteriën, protozoën, planten, insecten en
zoogdieren doet de vraag rijzen, hoe geslachtelijke voortplanting - in tegenstelling
tot eenvoudige vermeerderingsprocessen door celdeling - ooit in de evolutie ontstaan
en zo algemeen geworden kan zijn. De vraag, waartoe en waardoor verschillen in
sekse bepaald en morfologisch en fysiologisch uitgewerkt worden, ligt in het verlengde
hiervan. Beide vragen worden populair, maar gefundeerd op experimentele gegevens
behandeld.
Een vijftal hoofdstukken analyseert het seksuele gedrag waarbij chemische en
fysische prikkels een rol spelen. Interessante zijpaden hierbij zijn: insectenbestrijding
door sterilisatie; interactie van de voortplanting van de konijnenvlo en de
hormoonspiegel van zijn gastheer; de seksuele gedragselementen van zoogdieren
die verwantschap vertonen met gedragspatronen van agressie en moeder-kind-relatie.
De laatste hoofdstukken geven naast een psychoanalytische en antropologische
benadering een analyse van seksuele afwijkingen. Het uitgebreide terrein van de
seksualiteit wordt hier op veelzijdige wijze populairwetenschappelijk belicht en kan
door de niet-biologisch-geschoolde lezer zonder al te veel inspanning betreden
worden.
G. Verschuuren

J. Raboch
Kunstmatige bevruchting en adoptie
(Seksologie) Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 131 pp., f 4,50,
BF. 93.
Binnen de opzet van de Aula-serie ‘Seksologie’ - informatie geven voor de
oordeelsvorming inzake vele aspecten van de seksualiteit - neemt het onderhavige
boek een passende positie in: aan echtparen voor wie de kinderloosheid van hun
huwelijk als een gemis ervaren wordt, de voor- en nadelen van adoptie en de
mogelijkheid van kunstmatige inseminatie uiteenzetten. S. heeft als gynaecoloog 25
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jaar ervaring met deze mogelijkheden. Aangezien tien tot vijftien procent van de
huwelijken steriel blijft, is het belangrijk dit vraagstuk voor betrokkenen en
niet-betrokkenen te analyseren.
Allereerst komen de mogelijke oorzaken van steriliteit ter sprake. In geval de man
steriel is, kan k.i. overwogen worden. De eerste helft van het boek is daaraan gewijd:
eisen betreffende de donor, technische voorbereidingen, resultaten, complicaties;
sociale, psychologische en morele overwegingen. In geval de vrouw onvruchtbaar
is, verdient adoptie de voorkeur. Kort maar zakelijk komen de problematische aspecten
hiervan aan bod.
Gezien het goede en vrij unieke cijfermateriaal, evenals het objectieve karakter
van de voorlichting, verdient dit boek aanbeveling.
G. Verschuuren

Dr. W. Wickler
De aard van het beestje
Ploegsma, Amsterdam, 1971, 256 pp., f 19,50.
Dr. W. Wickler
Die Biologie der Zehn Gebote
Piper Verlag, München, 1971, 224 pp., leinen DM. 18,-.
Het boek ‘Sind wir Sünder?’ (1969) van de etholoog Wickler, leerling van Konrad
Lorenz, werd in het Nederlands vertaald door de bioloog Dick Hillenius. Evenals in
zijn latere boek ‘Die Biologie der Zehn Gebote’ (1971) wil de S. ethologische
gegevens toetsen op hun relevantie voor menselijke of maatschappelijke gedragingen.
Wickler is wetenschappelijk veel gedegener en betrouwbaarder dan Desmond Morris
(‘Naakte aap’ e.a.). In zijn latere boek probeert Wickler het sociale blok van de Tien
Geboden ethologisch te funderen. In het onderhavige boek wil hij vooral ethologische
gegevens aandragen voor een nieuwe moraaltheologie, waarin paring en partnerschap
niet meer als identiek met voortplanting worden beschouwd - alle waarnemingen in
de dierenwereld acht hij met de oude visie in strijd.
Met vele experimentele gegevens uit de die-
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renwereld wordt aangetoond dat gedragingen uit de seksuele sfeer betekenis kunnen
krijgen in verband met andere gedragssystemen, zoals sociale contacten bij begroeting,
bedreiging en onderwerping. Maar als seksuele gedragselementen multifunctioneel
kunnen worden, dan zijn paring, voortplanting en partnerschap in de natuur zeker
niet intrinsiek met elkaar verbonden. In de wereld der eencelligen vinden we veelal
voortplanting zonder paring. Paring kan de variatierijkdom van de erfelijkheid
verhogen, doch contact tussen de organismen is daartoe niet vereist. Paring kan
overigens zo'n belangrijke contact-functie krijgen dat voortplanting pas mogelijk is
na vele copulaties. Partnerschap, tenslotte, lijkt primair belangrijk voor het bewaren
van de soort-eigenschappen; zo stoten vlindervissen hun geslachtscellen
‘onpersoonlijk’ uit, hoezeer ook hun monogame levenswijze anders zou doen
verwachten.
Dergelijke waarnemingen komen in dit boek in grote aantallen voor. De
voorgeschiedenis van Wickler biedt voldoende garantie tegen te verregaande
gevolgtrekkingen. De actualiteit die de ethologie momenteel heeft in de massamedia,
krijgt in dit boek op verantwoorde wijze gestalte.
G. Verschuuren

Donald S. Marshall & Robert C. Suggs
Human Sexual Behavior
Basic Books, New York / London, 1971, 302 pp., $ 10,-.
Een publikatie van het Institute for Sex Research. Het bevat een verzameling opstellen
van verscheidene auteurs, die allen samen een cross-cultural studie uitvoeren van
het seksuele gedrag. Telkens wordt dat gedrag gesitueerd in de culturele, sociale,
biologische, ecologische en psychologische context van een bepaalde maatschappij.
Zo krijgen we achtereenvolgens een mooie analyse van de seksuele repressie in een
Ierse communauteit vóór 1960, dus voordat er televisie was!) door John C. Messenger;
de seksuele motivaties bij de Cayapa, een Zuid-Amerikaanse volksgroep, door Milton
Altschuler; aspecten van het seksuele gedrag van de Bala-stam (Kongo) door A.B.
Merriam; een uitvoerige studie gewijd aan de Mangaia (Polynesië) door D.S. Marshall;
verder een vergelijking tussen de laagste bevolkingsklasse in de US, Mexico, Puerto
Rico en Engeland door Lee Rainwater. In verschillende hoofdstukken wordt gepleit
voor een meer wetenschappelijk gefundeerde aanpak van de antropologie en meer
bepaald van de studie van de seksualiteit. Maatstaven, methoden, definities,
field-research-voorbeelden worden voorgesteld en bediscussieerd. Een boeiend opstel
van Robert C. Suggs toont overtuigend aan dat de beschrijving van de
Marquesas-cultuur door Ralph Linton in 1939, die door Kardiner werd gebruikt om
zijn theorieën over de basispersoonlijkheid te ontwikkelen, waardeloos is.
Voortdurend wordt gewaarschuwd voor onvolledig, onwetenschappelijk en/of
tendentieus werk. Het bizarre is echter dat de auteurs zelf daaraan toegeven. Ze
benaderen alles vanuit een Westers standpunt; dat is misschien onvermijdelijk, maar
ze zouden zich ervan bewust moeten zijn. Verder schijnen ze altijd iets te moeten
bewijzen, eigenlijk een ander facet van die onvermijdelijke Westerse aanpak. Dat er
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hypothesen geformuleerd worden aan de hand van zulk een boeiend basismateriaal,
is vanzelfsprekend. Maar waar dient zo'n vergelijkende studie voor? Een verbloemd
antwoord op die vraag krijgt de lezer in het laatste hoofdstuk: ‘Anthropological
Perspectives on Human Sexual Behavior’. Het (Amerikaans) Westerse gedragspatroon
wordt gedeeltelijk aangevallen, gedeeltelijk bijgevallen aan de hand van gegevens
uit andere culturen. De auteurs geven dit niet zo nadrukkelijk toe natuurlijk, al ligt
b.v. de vergelijkende studie van de verschillende ‘cultures of poverty’ principieel al
heel dicht bij een soort programmatorische waardebepaling. De lezer wordt dan toch
wat achterdochtig: waarom b.v. wordt (kwantitatief) zoveel aandacht besteed aan de
Mangaia cultuur waar, volgens Marshall, het orgasme centraal staat in het seksuele
gedrag? Omdat dat op het ogenblik ook zo is in de bekomnissen van de Amerikaanse
seksuologen? De kwalitatief weer eens niet in verhouding staande aandacht die in
het slothoofdstuk besteed wordt aan de homoseksualiteit, heeft een sterk-moraliserende
boventoon. Waarom juist hier? Zou het voor de antropologie niet beter (eerlijker)
zijn, als zij in plaats van ‘ex-centrisch’ een beetje meer ‘con-centrisch’ of
‘auto-centrisch’ te werk zou gaan, als zij m.a.w. ten opzichte van eigen culturele en
ideologische gebondenheid niet zo'n dubbele houding zou aannemen, maar van deze
culturele en ideologische beperkingen ook start- en eindpunt zou maken. Met open
vizier de ‘wetenschap’ van het onbetrouwbare, onvolledige, ideologisch- en
cultuurgebondene, spelen. Doen zoals in de anti-psychiatrie, de beperkingen
overschrijden in een dialectische beweging; de tekortkomingen in je systeem bewust
inbouwen. Dan hoef je niet meer te bekennen
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dat je wetenschap zo moeilijk is, omdat de methoden zo onbetrouwbaar zijn (Robert
C. Suggs), dan hoeft niet meer de ene contradictie op de andere gestapeld om je
beperkingen te verdoezelen. De anti-antropologie dient nog geboren te worden! Heb
ik hiermee ook voldoende doen uitschijnen welk een boeiende publikatie dit is?
Eric De Kuyper

Hannsferdinand Döbler
Eros - Sexus - Sitte
Kultur- und Sittengeschichte der Welt Bertelsmann Verlag, Gütersloh,
1971, 360 pp., geïll., DM. 24,-.
Dit prettige kijkboek bevat een zevental (minder geestdrift wekkende)
leeshoofdstukken. De titels ervan zeggen reeds veel over de ‘draagwijdte’ van de
aangesneden thematiek: ‘Adam und Eva’, ‘Liebe und Eheformen in antiken
Hochkulturen’, ‘Erotik im Nahen und Fernen Osten’, ‘Kaufliche Liebe und sexuelle
Ausschweifungen’, ‘Gleichgeschlechtliche Liebe’, ‘Eheformen und
Hochzeitszeremonien in der Geschichte’, ‘Bürgerliche Moralvorstellungen im 19.
Jh.’ Tot een overzichtelijk, sluitend en gefundeerd geheel kan men bezwaarlijk komen
met zo'n uiteenlopende programmatische aanpak. Maar het was er de auteur blijkbaar
alleen om te doen enkele anekdootjes en feitjes te vertellen die iets of wat met zeden,
eros en seks te maken hebben.
Eric De Kuyper

Bernard Jeu
Le Sport, la Mort et la Violence (Encyclopédie Universitaire), Editions
Universitaires, Paris, 1972, 204 pp..
De auteur ziet de sport als een schakel tussen de oergodsdiensten en het ontstaan van
de westerse filosofie; verder is de sport parallel gaan lopen met die westerse filosofie.
S. is erg bekommerd om de filosofische fundering van de sport en doet daar in zijn
eerste hoofdstuk heel gewichtig over: ‘of het wel allemaal kan? of het wel allemaal
mag?’ Deze bekommernis werkt blijkbaar als een rem op een meer omvattende
benadering van het fenomeen: te veel facetten blijven onbesproken (o.a. al diegene
die iets met de lichamelijkheid, de erotiek, de sensualiteit te maken hebben), te veel
facetten worden scheef getrokken. Wel komt het fenomeen uit deze studie te
voorschijn als een eminent verschijnsel en betekenisvolle drager van de Westerse
beschaving: de sport is ‘vertolker van de eeuwige strijd tegen en overwinning op de
dood, vertolker van het begrip vrijheid, een rationele benadering van het begrip
overwinning, en een passionele benadering van een rationele esthetica (?)’. Hetgeen
niet altijd even duidelijk of overtuigend is. Overduidelijk echter zijn de themata
waardoor de Westerse filosofie geobsedeerd is, vooral haar pogingen om b.v.
energieën als agressie om te zetten in hun meer idealistische componenten die dan
‘Prometeïsch’ worden genoemd, en te beschouwen in functie van een alles
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vergoelijkend ‘humanisme’. Boeken als deze zijn onkritisch, vooral tegenover het
eigen ingenomen standpunt; ze leren meer over de schrijvers en hun opvattingen en
de wereld die hen draagt, dan over het behandelde thema. Dat geldt misschien ook
van deze recensent, zijn ‘viscerale’ bezwaren tegen zowel de sport als de filosofie
als ‘typisch Westerse’ leitmotieven worden nog maar eens verscherpt, en dat zegt
meer over de recensent dan over het te recenseren boek! Maar ik tracht me dat
tenminste bewust te maken.
Eric De Kuyper

Albert Cohen
La Déviance
(Sociologies nouvelles-théories), Editions Duculot, Gembloux, 1971, 238
pp..
Cohen schrijft ergens over de belangrijkheid van de onaangepastheid voor de
maatschappij als een soort pleidooi om de onaangepastheid niet al te negatief
beoordeeld te zien, en er aldus meer ‘maatschappelijk’ begrip voor op te brengen.
Opvallend is hoe sterk moraliserend een ‘zuiver, strikt sociologisch’ werk te
voorschijn treedt, wanneer je beseft hoe alles bij de schrijver van tevoren oervast
geankerd staat in zijn onveranderlijk systeem. Het ‘nut’ van de onaangepastheid voor
de aangepastheid suggereert zo'n morele bekommernis. Wie een ‘klassieke’
uiteenzetting wenst over de onaangepastheid (of zoals ik het zou willen stellen: over
de zeer belangrijke rol van het zwarte schaap in de maatschappij der schapen, wat
men op p. 28 tenslotte kan lezen in een nauwelijks andere formulering), kan met nut
dit helder en goed-gedocumenteerde boek lezen. Wie echter iets wil vernemen over
en zelf wil deelnemen aan de dynamiek en kritiek van de
onaangepastheid/aangepastheid kan nog altijd meer vinden in het werk van
Milikowski, Lof der Onaangepastheid.
Eric De Kuyper
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Politiek
Karol, K.S. - Cuba sinds de revolutie. - (Kritiese Biblioteek), Van Gennep,
Amsterdam, 1973, 531 pp., f 28,50.
Stalin, J.W. - Over dialektisch en historisch materialisme. - Pegasus, Amsterdam,
1972, 51 pp..

Kontroversiële Polemologie
Samengesteld door de Polemologische studiegroep Amsterdam
Stichting Uitgeverij Lynx, Amsterdam, 1972, 216 pp., f 9,75.
Deze bundel opstellen is het resultaat van een polemologie-project dat begin 1970
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam startte en waaraan studenten van
verschillende studierichtingen deelnamen. Kritische polemologie is de in ogen van
de samenstellers: het hanteren van het wetenschappelijke instrumentarium ten dienste
van politieke doeleinden. Want, zo redeneren zij, wetenschap zonder band met een
stellingname ten opzichte van de sociale en politieke problematiek is zinloos, is
onkritisch. In deze zin opgevat staat de wetenschap in dienst van politieke
doelstellingen. Maar ook de wetenschappelijke methode zelf wordt gekritiseerd deze kritiek vormt de zwakste schakel in het betoog - zij stijgt niet uit boven een
eerste kennismaking met de ‘dialectische methode’. Deze publikatie is niet in de
eerste plaats een belangrijke bijdrage in het denken over de vraagstukken van oorlog
en vrede, maar is wel belangrijk omdat in het eerste deel een inzicht wordt geboden
in de motieven en argumenten die het collectief voerden tot politiek engagement.
F. Nieuwenhof

Peter Brückner und Alfred Krovoza Staatsfeinde.
Innerstaatliche Feindeiklärung in der BRD
Wagenbach, Berlin, 1972, 116 pp., DM. 4,50.
De Baader-Meinhoff-zaak heeft in Duitsland een paniek veroorzaakt, die zeker
opzettelijk door sommige elementen is aangewakkert. Sindsdien voelen vele Duitse
vooruitstrevenden zich vervolgd. Ook die vervolging wordt vaak weer in een
overdreven toestand voorgesteld en wat vooral ernstig is, beide partijen zien bij de
tegenpartij grote alles omvattende complotten. Dit boekje, dat vooral feiten geeft,
geeft de mogelijkheid van een analyse van de vervolging.
C.J. Boschheurne

Geschiedenis
Christoph Stölz
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Die Aera Bach in Böhmen
Sozialgeschichtliche Studien zum Neoabsolutismus 1849-1859
Oldenbourg, München/Wien, 1971, 360 pp., Ln., DM. 38,-.
In het eerste deel van zijn boek behandelt de auteur de problematiek voortvloeiend
uit de economische en sociale dynamiek in de vijftiger jaren van de vorige eeuw.
Dat waren onder meer de sociale veranderingen op het platteland na 1848; de
versterking van het ‘bäuerliche’ Tsjechische nationalisme; bourgeoisie en absolutisme,
de industriële revolutie in Bohemen en de sociale en nationale gevolgen daarvan.
Vervolgens heeft de auteur in het tweede deel van zijn boek het vraagstuk ‘Die
Gesellschaft und die soziale Frage’ in Bohemen - onder andere Bachs
contrarevolutionaire politiek en zijn negatieve en positieve sociaal-politiek van het
neoabsolutistische systeem - onderzocht.
De schrijver probeert in de eerste plaats een antwoord te vinden op de vraag,
waarom in de periode van het Oostenrijkse neo-absolutisme (1849-1859) de ideologie
van het Tsjechische nationalisme in Bohemen een massabeweging was geworden.
Dit fenomeen te verklaren als de uitwerking van het revolutiejaar 1848, acht de auteur
zeer terecht onjuist. In de tweede plaats beantwoordt de auteur de vraag waarom na
1860 de ‘nationale positie’ van de Duitsers in Bohemen verzwakte. In dit verband
meent hij dat dit verschijnsel niet door het numerieke overwicht van het Tsjechische
bevolkingsdeel verklaard kan worden. Hij zoekt de oorzaak daarvan meer in de
sociale structuur van de Duitse samenleving in Bohemen. Tenslotte wordt de vraag
onderzocht waarom de parlementaire regeringen na 1860 de centrifugale krachten
in Bohemen niet meer konden binden.
L. Bartalits
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Jürg Stuker
Die grosse Parade
Glanz und Untergang der Fürsten Europas
Nach den geheimen Akten und Berichten des Königlichen Kammerherrn
Robert Stuker
Walter Verlag, Olten / Freiburg i.B., 1971, 544 pp., ill., SF. 36,-.
De schrijver is gaan zitten bij de grote verzameling souvernirs en aantekeningen van
zijn oom en adoptief-vader, de Zwitser Robert Stuker, om diens carrière te beschrijven.
Een merkwaardige loopbaan is dat zeker geweest: in 1890 begonnen als gouverneur
aan het hof van Athene, wordt hij weldra de vertrouwensman van zowat alle regerende
vorsten van Europa en hun uitgebreide families. Zijn talenkennis (hij spreekt er 18)
en zijn neutrale nationaliteit zijn daarbij van grote betekenis. Hij moet zich soms
zelfs op het terrein van de diplomatie begeven; vóór 1914 zijn vorstelijke initiatieven
op dit gebied nog een beetje mogelijk en Stuker blijkt dan een goed instrument.
Wanneer in de twintiger jaren het Griekse koningshuis weer eens in verbanning te
Rome woont en hij het daar dient, wordt hem - hoewel hij protestant is - de
nevenfunctie van pauselijk ceremoniemeester aangeboden. In 1940 sterft hij als de
meestgedecoreerde Zwitser van alle tijden.
De auteur heeft er een gezellig geheel van gemaakt, voegt nogal eens eigentijdse
beschouwingen toe aan de belevenissen van de hoofdpersoon en heeft een ruime
keus gemaakt uit het ter beschikking staande illustratiemateriaal. Robert Stuker heeft
door zijn inderdaad bijzondere positie zeer unieke foto's kunnen maken en voorts
onthullende observaties. Ook al wordt ons vooral ‘petite histoire’ geboden, deze is
niet zonder belang voor de tijd van vóór 1918, toen koningen nog wel een beetje te
vertellen hadden. Over onze eigen dynastie wordt maar zeer weinig meegedeeld.
Marcel Chappin

J.A. Hellwing
Der konfessionelle Antisemitismus im 19. Jahrhundert in Österreich
Verlag Herder, Wien/Freiburg/Basel, 1972, 311 pp., DM. 27,-, ÖS. 168.
In Hellwing's ‘konfessionelle Antisemitismus’ in het negentiende-eeuwse Oostenrijk,
staan twee vooraanstaande theologen, professor August Rohlung en pastor Josef
Deckert, in het middelpunt. Hun antisemitisme was een emotioneel antwoord op de
met snelle emancipatie gepaard gaande verrijking van de Joden. In de jaren zestig
van de vorige eeuw braken tal van economische crises uit in Centraal Europa en in
de geassimileerde Joden werd een zondebok gevonden voor de heersende
mistoestanden. In tegenstelling tot datgene wat door de auteur wordt beweerd, was
de Kerk niet uitgesproken anti-semitisch; doch haar steun aan de gerechtvaardigde
eisen van de door het liberaal-kapitalistische systeem onderdrukte werknemers kwam
als ‘anti-semitisme’ over, aangezien het kapitaal voor een groot deel in handen van
de joden was. Door dit sociale engagement van de Kerk in Oostenrijk verwierf de
katholieke partij een blijvende invloed. Indien men meer wil weten over de sociale
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problemen in Oostenrijk in de jaren achttienhonderdzestig en vooral over het
fenomeen antisemitisme, moet men het boek zeker lezen.
L. Bartalits

Francis Rapp
L'Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen Âge
Presses Universitaires de France, Paris, 1971, 381 pp., FF. 30.
Francis Rapp, verbonden aan de universiteit van Straatsburg, heeft het aangedurfd
opnieuw de twee moeilijk vatbare, aan de reformatie voorafgaande eeuwen van het
leven der Kerk in al haar geledingen te beschrijven, waarvan zo moeilijk een synthese
te geven valt, gezien juist de verscheidenheid als wezenskenmerk van deze periode:
‘conservatorium’ en ‘laboratorium’ tevens van Kerk en maatschappij. Tegenover
elkaar staan op hun achterste benen centralistische monarchie en op volkssoevereiniteit
gebaseerd conciliarisme; van intellectuele speculaties warse mystiek en systematisch
rationalisme; uiterlijke praktijken in veelvoud en intense cultivering van de innerlijke
mens. Niettemin waagde Schr. het enige kenmerken aan te geven voor de verschillende
tijdvakken.
De veertiende eeuw ziet Rapp gekenmerkt door een voorkeur voor radicale
oplossingen. Daarna was men meer erop uit om de tegenstellingen tussen de
verschillende theorieën met elkaar te verzoenen, en om door middel van
vereenvoudiging en unificatie in organisatie en geloofsbeleving de kracht van beide
te doen toenemen. In die verwachting kwam men bedrogen uit: de vijftiende-eeuwse
mens kon van een dergelijke ‘wereldorde’ niet anders dan dromen. En een eeuw later
bleek het christelijk leven in het westen te bestaan uit talloze losse onderdelen, die
evenwel een schat aan materiaal betekenden voor wie er uit putten en mee opbouwen
wilde, zij het voor reformator of voor contrareformator.
Het gaat hier om een boeiend geschreven boek, zowel qua optie als qua stijl:
inzichtelijk, mooi van taal, en niet gebukt onder een overdaad aan onverwerkte
gegevens. Zeer bijzonder is de 25 bladzijden tellende ‘bibliografische oriëntatie’,
waarin men gaarne het gehaspel met Nederlandse titels op de koop toe neemt. Een
uitvoerige index besluit het werk.
P. Begheyn
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Theologie
Bacht, Heinrich - Das Vermächtnis des Ursprungs. - (Studiën zur Theologie
des geistlichen Lebens), Echter Verlag, Würzburg, 1972, 291 pp., DM. 42,-.
Kopperschmidt, Josef - Der fragliche Gott. - Patmos Verlag, Düsseldorf, 1973,
136 pp., Paperback DM. 14,-.
Switek, Günter - In Armut predigen. - Echter Verlag, Würzburg, 1972, 308 pp.,
DM. 42,-.

Drs. J.T. Nelis
I Makkabeeën
(De boeken van het Oude Testament), Romen en Zn, Roermond, 1972,
255 pp., f 42,-, bij int. f 37,50.
Makkabeeën noemt men de leden van het geslacht Matthathias, die in 167 v. Chr.
het sein gaf tot de opstand tegen de Syrische vorst Antiochus IV, die de Joodse
bevolking wilde dwingen tot aanname van de heidense cultuur. Een zoon van
Matthathias, Judas, leidde de opstand toen Antiochus de tempel in Jeruzalem had
ontwijd. Hij slaagde erin de vreemdelingen uit de tempel te verdrijven en ter
herinnering aan de inwijding werd het Chanukkafeest ingesteld. Judas, broer Simon
aanvaardde de waardigheid van hogepriester, opperbevelhebber en vorst voor altijd.
Aldus stichtte hij de dynastie der Makkabeeën, ook wel Hasmoneeën genoemd.
De auteur van het boek I Makkabeeën presenteert zijn werk als een soortgelijk
boek als Jozua, Richteren, Samuel en Koningen. Daarom wordt zijn verhaal
gekenmerkt door objectiviteit en betrouwbaarheid, hetgeen blijkt uit de vele brieven,
documenten en historische feiten die worden genoemd. Hij wil aantonen dat God
(een woord dat in I Makkabeeën nergens voorkomt) de leiding van het volk aan de
Hasmoneeën heeft toevertrouwd in deze tijd van vreemde overheersing. Het boek is
dus geschreven vanuit de Joodse liefde voor Israël, het volk Gods. De boeken I en
II Makkabeeën zijn ons uitsluitend in het Grieks overgeleverd, niet in hun
oorspronkelijke Hebreeuwse taal, hoewel iemand als Hieronymus (gest. 420) nog
wel een Hebreeuwse versie van het geschrift in handen heeft gehad. De R.K. Kerk
erkent beide boeken als behorend tot de Bijbel, de Reformatie wijst ze af.
Het commentaar geeft (te) veel informatie over geschiedenis, archeologie en
gebruiken ten tijde van de Makkabeeën. Hoewel wij - zoals gezegd - slechts een
Griekse tekst bezitten, durft de commentator het aan van veel Griekse woorden het
Hebreeuwse origineel te noemen (bijv. bij 8:1, 9:7, 10:19, 10:30). Een m.i. gevaarlijke
zaak; vooral wanneer hij dit onbekende Hebreeuwse woord in verband gaat brengen
met andere bijbelplaatsen waar dit woord voorkomt.
Het m.i. belangrijke vraagstuk waarom I en II Makkabeeën door de Rabbijnen
werd verworpen, maar door de vroege christenheid wel in de Bijbel werd opgenomen,
wordt nauwelijks behandeld. Met deze vraag blijft de lezer zitten, terwijl het een
uiterst belangrijk probleem is. De commentator had zich deze ‘theologische’ kans
niet mogen laten ontglippen. Biedt het commentaar een schat van geschiedkundige
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en archeologische gegevens, het mist de theologische diepgang die men bij een zo
omstreden bijbelboek mag verlangen.
Panc Beentjes

Dietmar Mieth
Christus - das Soziale im Menschen
(Topos-Taschenbücher), Matthias Grünewald, Mainz / Patmos-Verlag
Düsseldorf, 1972, 144 pp., DM. 5,80.
Meester Eckhart's middeleeuwse mystieke geschriften hebben nog steeds een
aantrekkingskracht die velen intrigeert. Dat illustreert de auteur overtuigend aan de
hand van een verzameling preken van deze mysticus door diens teksten uitvoerig
steeds van een inleiding te voorzien teneinde het belang van Eckharts denken voor
onze tijd aan te tonen. De opzet van de auteur is geslaagd om vanuit Eckhart actuele
‘Denkanstösse’ te geven.
De beschouwingen van de auteur volgen, in de stijl van de meester, een speculatieve
benadering aan de hand van het evangelie. De titel alleen al laat reeds zien hoe
Christus meer als een ontologische werkelijkheid van het mens-zijn wordt gezien
als Degene die men in de persoon van Jezus van Nazareth belijdt. De preken van de
meester en de inleidingen van de commentator vormen zo eerder een denkboek over
de ‘Sache Jesu’ dan dat het ontsluitingen zijn voor een persoonlijke ontmoeting met
de persoon van Christus. Een gerechtvaardigde aanpak, die uiteraard haar grenzen
vindt waar de vraag naar Jezus verder reikt dan datgene wat men met zijn boodschap
wil doen. Of anders: Waar Christus meer is dan het sociale in de mens en God groter
is dan het menselijk hart.
G. Wilkens
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Godsdienst
Becquet, Gilles - Lecture d'évangiles pour les dimanches et fêtes. Année B. Ed. du Seuil, Paris, 1972, 506 pp..
Bevrijding. - Ned. Bijbel Gen., A'dam - Haarlem / K.B.S. Boxtel, 1972.
Bijbelkatalogus. - (Van Exegese tot verkondiging 8), Katholieke Bijbel Stichting,
Boxtel / Emmäus, Brugge, 1972, 62 pp..
Licht Het Evangelie van Johannes. - N.B.G., Haarlem, 1973, 90 pp., f 2,75.
Musaph,-Andriesse, Drs. R.C. - Wat na de Tora kwam. - Ten Have, Baarn, 1973,
96 pp., f 8,50.
Verstoep, W.C. - Praten met Bijbelteksten. - Ned. Bijbel Gen., A'dam-Haarlem,
1972, 32 pp..
Verstoep, W.C. - Genesis 2. - Ned. Bijbel Gen., A'dam - Haarlem, 1971, 31 pp..
Waar! Het Evangelie van Matteüs. - N.B. G., Haarlem, 1973, 112 pp..
Woordkeus. - Tjeenk Willink-Noorduijn, Culemborg, 1972, 373 pp..

Ramón González de Mendoza
Stimmung und Trancendenz.
Die Antizipation der existentialanalytischen Stimmungsproblematik bei
Ignatius von Loyola
Duncker & Humblot, Berlin, 1970, 335 pp., DM. 56,-.
Stemmingen zijn doorslaggevend bij fundamentele levenskeuzes. In de existentiële
filosofie worden stemmingen thematisch bereflecteerd, zoals de angst bij Heidegger
en de walging bij Sartre. Van O. Bollnow kennen we ‘Dat Wesen der Stimmungen’
terwijl de schrijver laat zien dat het filosofisch denken over stemmingen reeds een
lange, zij het onopvallende, voorgeschiedenis heeft. Al snel komt bij de reflectie
over de ‘Stimmung’ ter sprake wat in de godsdienst-fenomenologische sector door
mensen als R. Otto, en C. Albrecht onder mystiek naar voren wordt gebracht. De
hoofdaandacht van deze studie gaat uit naar de analyse van de Ignatiaanse
troostervaring, waar de existentiële relevantie van de stemmingen met betrekking
tot de levenskeuzen voor de eerste maal in alle duidelijkheid naar voren komt. Vooral
betrekt de schrijver de ‘troost zonder voorafgaande oorzaak’ in zijn analyses. Met
Rahner wil hij deze zien als de ‘thematisch geworden Transcendenzerfahrung’, zij
het met dien verstande dat hij Rahner niet volgt in diens intellectualistische visie op
stemmingen. Troostervaring, laat de schrijver in het spoor van Heidegger zien, heeft
een ‘Erschliessungsfunktion’ die constituerend is voor de ‘Entschliessungsfunktion’
met betrekking tot de vrije beslissing van de mens. Andere resultaten van deze studie
zijn te boeken, als: het verband tussen angst en dood, het Ignatiaanse getroost worden
van de ervaren ‘liefdevolle eerbied en genegenheid’ met betrekking tot de van God
uit ontworpen levenskeuzes, de existentiële voorrang van de vréugde-stemming, als
de stemming van de vrije mens, boven die van de Angst.
Voor de wetenschappelijk geïnteresseerde in spiritualiteit, antropologie en
godsdienstfilosofie een onmisbaar boek, dat met evenveel spanning als vrucht kan
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worden gelezen, terwijl op heldere wijze in de discussie over de invloed van de
godservaring op de concrete levensordening intelligent rekenschap wordt gegeven
van die beslissingen, die genomen worden uit een afgestemd zijn op de gestemdheid
die er is in God.
G. Wilkens

‘En zij herkenden Hem’
De Emmausganger, nr. 7.
Speciaalnummer voor ouders van eerste communicanten, 1973, 38 pp.,
besteladres: giro 148970 t.n.v. dekenaat 's-Gravenhage, f 3,-; 10 of meer
f 2,50.
Dé vraag bij de eerste-communie-katechese is niet: ‘Hoe vertel ik het mijn kinderen?’,
maar ‘Wat geloof ik eigenlijk zelf: ik, als vader, moeder, katecheet, onderwijzer(es)?’
Moeilijkheden genoeg. Kun je er nog over vertellen op de manier zoals wij het als
kind hebben gehoord? Er is zoveel veranderd. Ik heb het allemaal niet zo kunnen
volgen. Eigenlijk voel ik meer van mijn geloof dan dat ik nu precies kan uitleggen,
waarom de Eucharistie voor mij toch wel belangrijk is. Enz. Welnu, voor volwassenen
in die situatie (en wie kan zeggen, dat hij of zij er aan ontkomt?) is deze brochure
een welkome handreiking. Zij bevat een overweging over ‘brood en wijn’ (een naar
mijn smaak verrukkelijke bladzijde, waar terloops een stukje katechese wordt
aangereikt over sterven en verrijzen), ‘communicatie’ (in de meest brede zin van het
woord), ‘Jezus van Nazareth, één van ons’, en over ‘geloofsgetuigen; niet “zien” en
toch geloven’. Bij wijze van adempauze en ontnuchtering worden de gedachten na
elke overweging teruggeleid naar de kinderen, om wie het immers gaat (‘zij zijn nog
maar pas acht jaar...’, drie heel goede stukjes!). Tot slot enkele vragen uit de praktijk
(‘We doen er zelf niets meer aan! Heeft het dan nog zin ons kind de eerste communie
te
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laten doen?’) met uiterst beknopte beantwoording. Ook vindt men een heel korte
boekenlijst.
Volgens de inleiding is het boekje in grote haast geschreven. Dat is ook te merken.
De overwegingen reiken niet zo ver als je zou willen. Dat heeft een nadeel: misschien
blijf je onvoldaan achter. Maar het voordeel is groter: met het boekje als vertrekpunt
kun je zelf je eigen gedachtengangen volgen. En bovendien: je wilt meer; de honger
is groter geworden. Daarom hopen wij, dat de redactie zich aan haar woord houdt:
‘Misschien moeten we het later nog eens rustig herschrijven’. Eén wenk voor die
herschrijving veroorloof ik mij: hopelijk geeft men dan ook de uitleg van de
Eucharistie uit onze kindertijd een plaats; en vergeet men niet te verwijzen naar de
Nieuwe Katechismus. Dries van den Akker

Dr. R. Bijlsma
Aan de basis
(Handboek voor de bijbelles op de basisschool)
Deel I: Didactiek van de bijbelles
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971, 159 pp., f 13,90.
Deze didactiek is het eerste deel uit een serie van 3 handboeken ten dienste van vooral
studenten op pedagogische academies. Deel 2 behandelt het O.T., deel 3 het N.T..
Het wezen van de bijbel bestaat uit vertellen. De bijbel zoals wij die nu kennen, is
resultaat van een eeuwenlange mondelinge overlevering. Dit moet degene die in de
klas een bijbelverhaal te berde brengt, goed beseffen. Het verhaal is door de eeuwen
heen al bewerkt, ingekort, gelouterd van overdadigheid, enz.; het beste dat men dan
ook kan doen is het verhaal vertellen zoals het er staat. Daarom heeft m.i. een
kinderbijbel zoals die van Ds. Klink de beste papieren. Het spreekt daarom voor
zichzelf dat ‘het steeds moet begonnen zijn om wat de bijbel zélf wil zeggen en niet
om wat wíj graag in de bijbel willen lezen’ (pp. 31-32). Dit eist van de verteller dat
hij het verhaal dat hij in de klas gaat gebruiken, van tevoren uitvoerig heeft bestudeerd
(en daaraan schijnt het nogal eens te ontbreken!). Het boek somt voorts een aantal
grondregels voor het bijbelgebruik op (pp. 45-51) en tevens ook de gevaren die zich
in de bijbelles kunnen voordoen (pp. 52-59).
Het boek als geheel biedt weinig nieuws, wanneer men de gangbare
didactieekboeken enigermate kent. Vrij ernstige bezwaren heb ik tegen het leerplan
(pp. 135-153), niet zozeer tegen de uitwerking, als wel tegen de uitgangspunten van
de auteur. Hij meent namelijk dat men het O.T. en het N.T. naast elkaar kan zetten
en dan gebeurtenissen uit het O.T. kan plaatsen naast die uit het N.T.. Het lijdt geen
twijfel dat dit voor bepaalde verhalen opgaat; zo kan men de schepping (O.T.) en de
geboorte van Jezus (N.T.) nog wel aanvaarden. Maar hoe de auteur bijv. de aartsvaders
in Egypte parallel durft plaatsen met Jezus' leven en dood, de wetgeving bij de Sinaï
met de Hemelvaart, de intocht in Israël met Pinksteren blijft een volslagen raadsel.
Dit alles is des te vreemder omdat Bijlsma tegen een dergelijk bijbelgebruik
waarschuwt. Ieder die dit boek bestudeert of moet bestuderen - er staan waardevolle
tips en ideeën in - hoede zich voor een aantal ‘vanzelfsprekendheden’ van de auteur
die dit m.i. niet zijn.
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Panc Beentjes

Heinz Schürmann
Der Geist macht lebendig, Hilfen für Betrachtung und Gebet
Herder Verlag, Freiburg/Basel/Wien, 1972, 163 pp., DM. 8,80.
Veertien beknopte commentaren op evenzovele pericopen van het Johannesevangelie
worden in deze uitgave als een hulp voor het verstaan van de H. Schrift en tot het
smaken van het biddend overwegen aangeboden. De korte punten die de schrijver
aangeeft bij deze pericopen, gerangschikt naar de structuur van de Geestelijke
Oefeningen van Ignatius van Loyola, laten een bekendheid zien met de traditie van
het geestelijk leven en een doorzichtige vertrouwdheid in het ontvouwen van de H.
Schrift.
Zelf geeft de schrijver aan in zijn inleiding over verschillende manieren zich het
woord van God eigen te maken, hoe er commentaren zijn geschreven door vaklieden
voor andere vaklieden, maar dat een geestelijke commentaar vaak ontbreekt waar
het Woord Gods in de mensenwoorden tot zijn recht komt, de tekst zonder teveel
detail-beschouwing toegankelijk wordt gemaakt en tegelijk van eigen bescheidenheid
getuigt om de lezende bidder zelf tot een antwoord te kunnen laten komen op het
geproefde woord van God.
De schrijver voorziet in dit ontbreken van dergelijke hulp op een bijzonder
gelukkige wijze. Een aanbevolen geleide en hulp voor het lezen van de H. Schrift,
dat tegelijk het algemene gebrek van dergelijke commentaren nog dringender aan
de orde stelt.
G. Wilkens
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Wetenschappelijk Allerlei
Essler, W.K. - Analytische Philosophie I. - Alfred Kröner Verlag, Stuttgart,
1972, 328 pp., kart. DM. 15,-.
Foucault, Michel - De woorden en de dingen. - Ambo, Bilthoven, 1973, 435
pp..
Hare, M.R. - Freiheit und Vernunft. - Patmos Verlag, Düsseldorf, 1973, 254
pp., Paperback DM. 25,-.
Koestler, Arthur - De wortels van het toeval. - Lemniscaat, Rotterdam, 1973,
142 pp., f 13,50.
Rotenstreich, Natan - Philosophy. - D. Reidel, Dordrecht, 1972, 258 pp., f 29,-.
Toussaint, J.D. - Ziekte als lot en kans. - Ankh-Hermes, Deventer, 1972, 254
pp., f 19,50.
Verbrugh, H.S. - Geneeskunde op dood spoor. - Lemniscaat, Rotterdam / Denis,
Borgerhout, 1972, 157 pp., BF. 205.
Williams, I.P. - Matrices for scientists. - Hutchinson, London / Denis,
Borgerhout, 1972, 144 pp., BF. 150.

Dr. J.D. Pienter en Eimert Pruim, red.
Mensen over de Mens
Ten Have, Baarn, 1973, 127 pp., f 9,50, BF. 152.
Een heterogeen samengestelde groep van 30 Nederlanders geeft hier antwoord op
een aan hun gestuurde brief met de vraag persoonlijk hun kijk te geven op wat de
Mens is.
Men hoeft niet op zoek te gaan naar theorieën of verhandelingen in deze
antwoorden, eerder zijn het persoonlijke getuigenissen, eigen positiebepalingen en
korte reacties. De eenvoudige opzet met de nogal pretentieuze vraag is geheel geslaagd
in de opzet om een materialenboek samen te stellen met een bont aanbod. Voor welke
mens is dit boek bedoeld? Naar de samenstellers bedoeling voor ‘een medemens,
waarschijnlijk op middelbaar of hoger niveau ontwikkeld en in zichzelf en in anderen
geïnteresseerd’. Wellicht aanlokkelijk genoeg om een lezer van Streven te trekken,
waarbij de verschillende typeringen van de Mens zo verschillend en veelvoudig zijn
dat het geheim van de Mens toch overeind blijft.
G. Wilkens

Hannes Alfvén
Atoom, mens, heelal
Wereldvenster, Baarn, 1971, 130 pp., f 11,90.
Nobelprijswinnaars schijnen aan deze onderscheiding verplicht te zijn te laten zien
dat ze dieper hebben nagedacht over de dingen van deze wereld dan hun
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‘oppervlakkige’ werk doet vermoeden. Veelal komen deze pogingen niet uit boven
het niveau van enkele dogmatische uitspraken over de beperktheid van
niet-natuurwetenschappelijke beschouwingen, of van een synthetische visie die
functioneert als bovenbouw van een natuurwetenschappelijke infrastructuur. S. zoekt
vooral in de laatstgenoemde richting. De mens wordt geschetst als eindpunt in een
lange keten van steeds gecompliceerdere atomaire, moleculaire en biologische
structuren. De vraag is of het zoveelste boek in dit genre nog aan een behoefte voldoet.
Het laatste hoofdstuk geeft de ‘onvermijdelijke’ astronomische visie op mens en
heelal. Voor wie soortgelijke werkjes nog niet gelezen heeft, mag dit boek misschien
als een representatieve steekproef gelden.
G. Verschuuren

Dr. R. Hooykaas
Geschiedenis der Natuurwetenschappen
A. Oosthoek, Utrecht, 1971, 289 pp., f 27,50.
Prof. Hooykaas heeft vele publikaties op het gebied van de geschiedenis der
natuurwetenschappen op zijn naam staan. In dit boek wordt de periode ‘van Babel
tot Bohr’ bestreken. Uiteraard zal in een dergelijk bestek de onvolledigheid toenemen
met het verstrijken van de eeuwen - erfelijkheidsleer, thermodynamica, geluidsleer
en stereochemie komen nauwelijks ter sprake - en moet aan bepaalde vakgebieden
tekort gedaan worden - wat de biologie betreft komen alleen ter sprake: botanische
classificatie als specimen van het classificerend empirisme, eenheidscheppende
theorieën in de classificatie zoals de evolutietheorieën; daarentegen blijven problemen
van de celbiologie, van de embryologie en van de abiogenese onbehandeld.
De grote lijnen van het boek, welke temidden van de vele details te onderkennen
zijn, betreffen de ontwikkeling van een nieuwe zienswijze op de methode van de
natuurwetenschappen (hypothese, experiment), de ontwikkeling van denken en
kennen, de ontwikkeling van een aantal begrippen (kracht, element enz.). De
filosofische vooronderstellingen van de natuurwetenschappen in de verschillende
tijdperken krijgen de nodige aandacht. In zoverre is het boek voor iedereen leesbaar
en boeiend. Om de specifieke achtergronden van bepaalde vraagstukken te begrijpen
is toch wel enige kennis van zaken vereist.
G. Verschuuren
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Ballard, J.G., e.a. - Espaces inhabitables. Tome 1. - Casterman, Tournai, 1973,
326 pp., BF. 180.
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Tintenfisch 5
Jahrbuch für Literatur
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1972, 118 pp..
Een bundel zeer verschillende werken uit het lattste jaar van de door velen zo
verafschuwde uitgeverij. Men beschuldigt hen er van nauw contact te houden met
de Baader Meinhoff-groep. Vanzelfsprekend is dan ook in deze bundel het opstel
van Böll opgenomen waarin gewaarschuwd wordt tegen de Baader-Meinhoff-hysterie
die in de afgelopen tijd zo een grote rol speelde in de BRD. We vinden verder
bijdragen van Marcuse, Hochhuth en Enzensberger. Politieke gedichten en aforismen
vindt men door het hele werkje heen, terwijl er dan als bladvulling nog talrijke citaten
zijn opgenomen.
C.J. Boschheurne

Heinz Ludwig Arnold, Hrsg.
Geschichte der deutschen Literatur aus Methoden Westdeutsche Literatur
von 1945-1971
Band 1, 333 pp., Band 2, 362 pp., Band 3, 337 pp..
Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt, 1972.
Deze drie deeltjes kondigen een Duitse literatuurgeschiedenis (in 18 delen) aan
met een eigenaardige opzet en uitwerking; hier draaft niet de alwetende eenling op
die vele eeuwen literatuur met meesterlijke hand bedwingt of de groepsleider die
veelbelovende alumni hun gespecialiseerde zegje gunt in een collectieve synthese,
maar de nuchtere en tegelijk geëngageerde bloemlezer. H.L. Arnold wil niet zijn
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eigen opinie kwijt maar een geschakeerd en veelzijdig overzicht bieden van wat
bedaagde of dagsnelle chroniqueurs over personen, bewegingen, strekkingen en
periodes hebben geschreven; uit de diversiteit van standpunten en visies, behoeften
en evaluaties moet een geheel eigensoortig panorama groeien waaruit de rijpe lezer
dan het min of meer rechtvaardige eindoordeel zelf kan opmaken. Deze drie delen,
met na-oorlogse Westduitse teksten als object, liggen toch innerlijk geclassificeerd:
de politieke katerperiode, de eerste nieuwe lichting rond vooral de Gruppe 47, het
terug uiteenvallen in formalistische en politieke behoeften. De lectuur van deze
bundels is niet geschikt voor volkomen groene lezers; de informatie is er alvast een
die moet geschraagd zijn op grote voorkennis. Stimulerend maar inspannend.
C. Tindemans

Friedrich Sengle
Biedermeierzeit.
Deutsche Literatur im Spanungsfeld zwischen Restauration und Revolution
1815-1848
Band II. Die Formenwelt
J.B. Metzler, Stuttgart, 1972, 1172 pp., DM. 94,-.
Wat reeds op overtuigende wijze zichtbaar was in het 1e deel van deze fundamentele
studie (cfr. Streven, maart 1972, p. 635), wordt in dit dikke 2e deel bevestigd: ‘Sengle’
zal voortaan een vast begrip zijn voor wie over deze tot nog toe in de
literatuurgeschiedenis te sterk geminachte periode wil werken. De principes die S.
in zijn 1e deel uitvoerig heeft uiteengezet, krijgen in dit 2e deel hun concrete
toepassing. Hij stapt van het triadische genresysteem (lyriek, epiek, dramatiek) beslist
af, niet alleen om methodische inzichten maar vooral om de historische werkelijkheid;
dit tijdvak karakteriseert zich meer door zijn behoefte aan variatie en veelvoud, zowel
formeel als structureel en thematisch. Deze gedifferentieerde schrijfintentie heeft
niet alleen een lectuurberg opgeleverd; het resultaat, de classificeerbaarheid, maakt
S.'s eerste probleem uit. Scharen onbekende auteurs worden hier doorgenomen, niet
om hun zelf-
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standige waarde alleen, vooral echter omdat ze een klimaat aangeven waaruit de
koryfeeën te begrijpen vallen. Zo beheerst dit ruime boek de causale verbinding
tussen de gedesinteresseerde schone letteren en de nutsvormen (van vertaling en
memoires over redevoering en kritiekverzameling naar almanak en album). Kan bij
deze massa de evaluatie nog aangedurfd? S. doet het, bijna geraffineerd, door de
produktiekenmerken geleidelijk te concentreren op de knapste vertegenwoordigers,
ons dwingend tot het aanvaarden van het vroeg-19e-eeuwse lees-perspectief.
Ondertussen ruimt hij op met talloze taaie geloofspunten: de begrenzing van de
novelle, de vertelling en de roman, de hegemonie van de Bildungsroman, de
discontinuïteit van de Duitse literaire traditie, de doorstroming van het leespubliek,
de posse als ideologisch vorminstrument e.a., De vele ontdekkingen, re-interpretaties,
revelaties doen je vermoeden dat in wezen elke historiografische periode ligt te
wachten op haar Sengle.
C. Tindemans

Hans-Dietrich Sander
Geschichte der Schönen Literatur in der DDR.
Ein Grundriss
Rombach, Freiburg, 1972, 354 pp., DM. 20,-.
S. poogt niet alleen nationale constanten op te vangen, maar concentreert zich
bovendien ook nog op de bellettristische basis van zijn object. Dat gebeurt bewust
en bijgevolg vaak polemisch. Vertrouwd met de marxistische esthetica, ervaren in
de DDR-partij-intriges en het moeilijke dagleven van een gedreven literator in een
genormde samenleving, kan hij zijn thesis zorgvuldig uitbouwen: met een oog voor
de doctrinaire maximes en met een oog op de esthetische schrijfpraktijk. Deze stelling
luidt dat de Duitse auteur als fenomeen altijd al een van de samenleving losstaande
literatuur-kluizenaar is geweest, die niet op ontwikkelingen vooruitliep, maar ze, als
ze een sociaal-maatschappelijke realiteit hadden verworven, vlijtig optekende. Vandaar
de slaafsheid van de communistische colportage na 1945, vandaar de argeloosheid
waarmee on-persoonlijke belijdenissen worden ingekleed, vandaar de onechtheid
van deze tijdsgetrouwe thematiek, vandaar de talrijke misverstanden wanneer de
ideologie vooruit bleek te lopen op de literaire vlijt. Radicalisme als on-Duits kenmerk
ook in de DDR; illoyaliteit als oer-Duitse behoefte, ook in een totalitaristische
omgeving. Het hele boek is dan ook een noodzakelijke weerlegging van het sprookje
van een SED-literatuur. Toch blijft het te sterk een poging tot anderszien, het willen
ontdekken van spanningen tussen individualistisch auteur en collectivistisch regiem.
Dat ontneemt dit boek zijn waarde niet, maar dwingt de lezer wel meermaals tot
correctie of relativering.
C. Tindemans

Horst Krüger
Fremde Vaterländer
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Reiseerfahrungen eines Deutschen
Piper Verlag, München, 1971, 255 pp., DM. 22,-.
Na zijn boeken Stadtpläne (1967) en Deutsche Augenblicke (1969), waarin hij op
hoogst persoonlijke wijze zijn indrukken van enkele Duitse en buitenlandse steden
neerlegde en ‘beelden uit het vaderland’ schetste, vervolgt Krüger nu zijn
reisbeschrijvingen met notities over zijn verblijf in Joegoslavië, Zweden, Normandië,
Zwitserland, Israël (tweemaal) en de DDR. In afwijking van de meeste andere
reisbeschrijvingen schildert Krüger geen landschapsschoon of pittoreske
stadsgezichten; hij interesseert zich voor de mensen, vooral in hun sociale contacten,
vooral inzover zij een maatschappij opbouwen. Het is daarom wel geen toeval, dat
socialistische landen in dit boek de boventoon voeren. Dat Krüger echter niet blind
is voor de zwakke plekken in de maatschappelijke stelsels van deze landen, bewijst
de niet zuinige kritiek die hij daarop direct en indirect uitoefent. - Krüger ontving in
1970 voor zijn vroegere werken de Thomas-Dehler-Literaturpreis. Ook dit nieuwe
werk mag men zeker tot de Duitse belles-lettres rekenen, want niet alleen door zijn
belangstelling voor het humane, maar ook door zijn vlotte, puntige en bondige stijl
overtreft het verre de doorsnee-reisbeschrijving. Des te onbegrijpelijker zijn daarom
enkele stijlbreuken die in een literair werk eigenlijk niet mogen voorkomen. Zo de
volkomen ongemotiveerde en onnodige overgang van het perspectief van de
ik-verteller naar dat van de objectieve verteller (pp. 129-1952), en de passage over
Lapland (p. 77 v.) die men met een Duitse woordspeling alleen maar ‘läppisch’
(flauw) kan noemen. Tegenover de onbekookte, cynische uitvallen tegen alles wat
religie is, is slechts een verbaasd zwijgen op zijn plaats. Hier zou Krüger nog wel
iets van bv. een Heinrich Heine kunnen leren.
Th. van Oorschot
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Auswahl 72
Neue Lyrik Neue Namen
Verlag Neues Leben, Berlin, 1972, 143 pp..
Een bundel gedichten van jonge schrijvers uit de DDR. Veelal aansluitend aan vormen
uit de kring van Brecht. Veel van deze jongelui zijn inderdaad als arbeider begonnen,
maar voltooiden later hun studie op arbeiders-faculteiten en dergelijke. Een van hen
studeert theologie. In het hier gepubliceerde werk is dat niet te merken. Politieke
gedichten vormen een onderdeel, maar slechts een klein, van het hier gegeven werk.
Zoals te verwachten was, zien we vrij veel gedichten die het dagelijkse werk proberen
weer te geven.
C.J. Boschheurne

Lore B. Foltin
Franz Werfel
J.B. Metzler, Stuttgart, 1972 (Sammlung Metzler 115), 124 pp., DM. 8,80.
In de voortreffelijke reeks Sammlung Metzler wordt F. Werfel (1890-1945) bio- en
bibliografisch samengevat, terwijl tussen de uitvoerige bronnenvermeldingen in nog
ruimte overblijft om een genuanceerde interpretatie aan te brengen. Het grote voordeel
van dit nieuwste deeltje is bovendien dat S. als Amerikaanse in staat is geweest thans
ook de Angelsaksische steunliteratuur i.v.m. Werfel aan te geven, terwijl de
bewaarplaatsen van het ongewoon uitgebreide oeuvre nauwkeurig worden vermeld.
Aangezien de fundamentele Werfel-research niet veel voorstelt, is S. nu reeds in
staat talrijke correctieven mee te delen en bepaalde leugens af te straffen; tegelijk is
ze in staat vrij nauwgezet de doelstelling en werkwijze van dergelijk onderzoek uit
te stippelen.
C. Tindemans

Manfred Jurgensen
Max Frisch. Die Romane. Interpretationen
Francke, Bern, 1972, 247 pp., SF. 29,-.
Peter Spycher
Friedrich Dürrenmatt.
Das erzählerische Werk
Huber, Freuenfeld, 1972, 424 pp., DM. 36,-.
Dat hét probleem van M. Frisch (in proza zowel als in drama) de identiteit van de
mens is, komt niet als een verrassing. Des te frisser is S.'s geslaagde poging om van
dit stilaan cliché geworden begrip afstand te nemen en zijn interpretaties in een
diepere ondergrond te zoeken. Indentiteit verschijnt dan niet als een immanent weten
om zichzelf, maar als een wankele relatie die alleen door een actief bewustzijn tot
een bepalend bezit kan uitgroeien. In wezen gaat het om: vrijheid. Wat is vrijheid?
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Wat doe je ermee? Waar leidt ze toe? S. heldert deze centrale motieven in elk van
de romans voorbeeldig op, brengt de diverse facetten keurig in structurele schemata
onder en preciseert de inbreng van elke roman in de totale obsessie, concentratie en
synthese. F. Dürrenmatt heeft maar weinig proza vervaardigd, amper iets meer dan
het dikke boek commentaar dat hem nu overkomt. Dat betekent dat S. alles zo
uitvoerig parafraseert, dat je als lezer alle lust wordt ontnomen om de grondtekst zelf
nog door te nemen.
C. Tindemans

Julius Wilhelm
Nouveau roman und anti-théâtre. Eine Einführung
(Sprache und Literatur), Kohlhammer, Stuttgart, 1972, 180 pp., DM.
19,80.
Aan de hand van 4 romanciers (A. Robbe-Grillet, M. Butor, N. Sarraute, C. Simon)
en 4 dramatische auteurs (S. Beckett, E. Ionesco, A. Adamov, J. Genêt) maakt S.
een balans op van het na-oorlogse Franse literaire produkt. Enigszins schools maar
toch wel leerzaam analyseert S. het werk van deze koryfeeën en tracht ze op een
gemeenschappelijke noemer te brengen. Waar dit bij de prozaïsten al tot verminking
leidt, hoogstens tot platitudes, is het bij de dramatische auteurs zo mogelijk nog erger.
Zodat logisch de voorspelbare ontwikkeling open wordt gelaten.
C. Tindemans

Angelica Krogmann, Hrsg.
Mit Gedichten beten Gebetslieder und Dichtergebete
(Stundenbücher), Furche-Verlag, H. Rennebach, Hamburg, 1972, 216
pp., DM. 7,80.
Deze verzameling liederen en gebeden van dichters uit het Duitse taalgebied wil ten
dienste staan van hen die in hun bidden zelf geen woorden weten te vinden maar
toch uitdrukkelijk iets willen zeggen. Het is een mooie collectie, die negen eeuwen
van vloeken en vleien, zoeken en vinden van God omvat. De teksten zijn geordend
volgens thema's en periodes van dag, jaar, leven en menselijk gevoelen.
P. Begheyn
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Theater
Beck, Julian - The life of the theatre. - City Lights, San Francisco, 1972, - 3,50.
Bertolt Brecht - Arbeitsjournal. Erster Band 1938-1942. Zweiter Band
1942-1955. Anmerkungen von Werner Hecht. - Suhrkamp, Frankfurt, 1973,
1025 en 219 pp..
Council, Norman - When honour's at the stake. - Allen & Unwin, London, 1973,
165 pp., £ 3,-.
Guichemerre, Roger - La comédie avant Molière. - Colin, Paris, 1972 424 pp..
Heinze, Thomas - Theater. Zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit. - Böhlau,
Köln, 1973, 119 pp., DM. 22,-.
Lindtberg, Leopold - Reden und Aufsätze. - Atlantis, Zürich, 1972, 310 pp., SF.
42,-.
Mennemeir, Franz Norbert - Modernes deutsches Drama. Band 1: 1910-23. Fink, München, 1973, 375 pp., DM. 19,80.
Simon, Arthur - Gaston Baty. - Klincksieck, Paris, 1972, 264 pp., 15 pl., FF.
40,-.
Trussler, Simon - The plays of Harold Pinter. - Gollancz, London, 1973, 222
pp., £ 2,50.
Vogelweith, Guy - Psychothéâtre de Strindberg. - Klincksieck, Paris, 1972, 303
pp., FF. 48,-.

David E.R. George
Deutsche Tragödientheorien vom Mittelalter bis zu Lessing. Texte und
Kommentare
C.H. Beck, München, 1972, 375 pp., DM. 58,-.
Dat G.E. Lessing een hele baas is geweest in de theorievorming en -praktijk van de
tragedie in Duitsland is in de literatuurgeschiedschrijving een vast standpunt. Dat
hij niet zo maar uit de lucht kan zijn gevallen, wordt niet geargumenteerd; de Duitse
dramatische tijdrekening wordt steevast met hem geopend. Aan deze vernauwende
waarheid wil S. met zijn lijvig compendium van nauwkeurige teksten met briljante
commentaren wat gaan doen. Vanuit de vroegste Europese oudheid tot de
onmiddellijke tijdgenoten van Lessing speurt hij naar de opvattingen. Er komt een
constante aandacht voor de tragedie te voorschijn. En daar precies zitten ook de
problemen. Waar immers de vormcode van de tragedie doorgaans als criterium wordt
genomen, bewijst S. dat de eigenlijke ontwikkeling ligt in de opvattingen over het
tragische als filosofisch begrip. En die blijken nagenoeg per generatie te verschillen,
zelfs in de grotere historische tijdsvlakken. S. komt tot een onderscheiden van twee
fundamentele benaderingsprincipes: de tragedie als ‘tyche’ of als ‘nemesis’, d.w.z.
het dramatisch-theatrale werkingsbeginsel en het moreel-ethische didactiekinstrument.
Het eerste bepaalt de vormgeschiedenis, het tweede bepaalt de wezensgeschiedenis.
De labiliteit in het aanhangen van het tweede beginsel demonstreert S. uitermate
overtuigend. Niet alleen slaagt hij erin vele moeilijk bereikbare documenten in een

Streven. Jaargang 26

gerichte orde te bundelen, hij weet bovendien aannemelijk te maken dat de kern van
het tragische onlosmakelijk verbonden is met de ethisch-maatschappelijke opvattingen.
C. Tindemans

Karl S. Guthke
Das deutsche bürgerliche Trauerspiel
J.B. Metzler, Stuttgart, 1972, 108 pp., DM. 7,60.
Voor een al bij al nog steeds betwist literair- en dramahistorisch fenomeen als het
Duitse ‘burgerlijke treurspel’ vormt dit smalle bandje een instrument dat zowel de
dramatheoretische en theaterpragmatische herkomst, vestiging en ontwikkeling van
dit subgenre aangeeft als het bibliografische apparaat. S. neemt echter ook een eigen
stelling in tegenover andere opinies, argumenterend op een eerlijke wijze die de eigen
denk- en interpretatiebehoeften van de tegenstander respecteert en rechtvaardig
meedeelt. Een van de beste deeltjes in een als kritische bronnenverzameling en
-begeleiding voortreffelijke publikatiereeks.
C. Tindemans

Friedrich Dürrenmatt
Dramaturgisches und Kritisches Theater-Schriften und Reden II
Verlag der Arche, Zürich, 1972, 287 pp., SF. 19,80.
Vertoonde Dürrenmatts eerste bundel dramaturgische bekentenissen (cfr. Streven,
juni 1967, pp. 963-964) een opvallende concentratie van kernprobleem en
vormverantwoording, dan liggen thans bij deze Zwitserse auteur de accenten duidelijk
verschoven. Het drama, toch zijn vak en handwerk, wordt resoluut vooropgezet als
een fragment van theater; om wat vandaag het theater nog kan zijn, resp. dient te
zijn, cirkelen alle verdere uitspraken. Deze radicaliserende verdichting van zijn
opdracht als dramatisch auteur blijkt niet toevallig een veel duidelijker nadenken
over politieke vraag-
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stukken met zich mee te brengen. Toneelschrijven is voor Dürrenmatt nadenken over
een stof en het resultaat aanbieden volgens de interne wetmatigheden van het medium
theater. Hoe keuriger dit nadenken, des te geldiger het resultaat. Daarom denkt de
auteur na over de wereld en de mens om stof te vinden en in het theater fingeerbaar
te maken. De pose is nooit ver uit de buurt; het puntige woord kruidt de tekst. Onder
de zelfopgelegde rol van clownesk begeleider komt S.'s wereldbeeld te voorschijn,
dat in zijn dramatiek een adequate expressie heeft gevonden.
C. Tindemans

Ina Schabert (Hrsg.)
Shakespeare-Handbuch. Die Zeit. Der Mensch. Das Werk. Die Nachwelt
Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1972, 904 pp., DM. 42,-.
In deze combinatie van (wetenschappelijke) introductie en zo actueel mogelijke (zij
het geselecteerde) bibliografie, presenteert de uitgeefster de diverse interessepunten
die het verschijnsel Shakespeare pogen te omvatten, geholpen door hele reeksen
prominente Anglisten, met W. Clemen als welwillend raadsheer. De ondertitel geeft
reeds de grote gebieden aan die in verantwoorde deelfacetten worden behandeld en
waarin telkens de historische, de dramatische, de theatrale fundamenten zorgvuldig
worden beschreven. Ofschoon ook de persoonlijkheid van Shakespeare in talloze
bijdragen wordt opgevangen, staat natuurlijk de oeuvre-exegese centraal, van
tekstgeschiedenis en stijlbeschrijving over compositietechniek en figurenopbouw tot
taalcorpus en communicatiefundamenten, plus een analyse van elk afzonderlijk
drama. Ook de onthaalsgeschiedenis is rijk aanwezig, als literaire erfenis (zowat
overal geografisch opgetekend), als theaterbezit, als muzikaal en plastisch object,
als filmscenario, als vertalingsprobleem, als principieel vorsersthema. Een meesterlijk
voorbeeld van verantwoord optekenen van wetenschappelijke grondstof.
C. Tindemans

Herbert Lüthy
Fahndung nach dem Dichter Bertolt Brecht
Verlag der Arche, Zürich, 1972, 94 pp., SF. 11,80.
S. staat in de Brecht-exegese regelmatig geciteerd om zijn koude-oorlog-opstellen
die thans hier uit hun vrij obscure omgeving (tijdschrift en weekblad) gehaald zijn
en toegankelijk gemaakt in een fatsoenlijke publikatie. Hij gelooft wel in de begaafde
literator en de listige kronkelfiguur, maar weigert hem ook tot een wereldgenie uit
te roepen. Zijn argumenten zijn zowel biografisch-zakelijk als
persoonlijk-geëmotioneerd. Om hun oprechtheid zijn deze opstellen dan toch erg
boeiend, om hun tijdgebondenheid eveneens relevant, om hun basistwijfel stimulerend,
om hun ongeloof koppig. In een nawoord van vandaag blijft S. zijn opinie trouw.
C. Tindemans
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Rolf Hochhuth
Dramen
Rowohlt, Reinbek, 1972, 701 pp., DM. 19,80.
R. Hochhuth (o 1931) blijft de auteur van één stuk, dat wordt in deze bundel van 3
alvast duidelijk. Zijn Stellvertreter (1963) heeft hij in de twee andere enkel
gemoduleerd. In Soldaten (1967) staat de verdelging van vijandelijke steden (Dresden)
centraal, waarbij de politieke intrigemoord (Churchill en de Sikorski-affaire) aansluit,
terwijl in Guerillas (1970) de Vietnam-oorlog als thema optreedt en als aanleiding
tot het presenteren van een ergerlijk-naïef revolutie-model. Het zijn alle drie tragedies,
met een dramaturgie van de klassieke ideeënstructuur, waarin de grote enkeling de
beslissingen treft en waarin een zwart-wit-klimaat dramatisch wel werkzaam, maar
intellectueel erg inefficiënt wordt. Dat maakt de afwezigheid van zijn 4e stuk Die
Hebamme (1971) moeilijk te verantwoorden. Weliswaar heeft S. dit een komedie
genoemd en het thema van de woningbouw in West-Duitsland is inderdaad farciaal
uitgewerkt; zijn politieke opinie en zijn zicht op causaliteit en moraal blijven echter
op de enkeling gericht, zodat dit stuk dramaturgisch niet van de andere verschilt.
C. Tindemans

Werner Kallmeyer
Die Einsamkeit im dramatischen Werk Lorcas
(Theater unserer Zeit), Schäuble Verlag, Bensberg, 1971, 177 pp., DM.
42,-.
Terwijl S. het motief van de menselijke eenzaamheid terecht als eeuwig zij het
wellicht toch exclusief-Europees karakteriseert, heeft hij nochtans in Lorca's
dramatische oeuvre aspecten achterhaald die meer speciaal verklaard dienen te worden
uit Lorca's eigen psyche en tijdsverwerking en diens personages binnen een
hermetische spanningsruim-
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te. Imponerend in dit onderzoek is hoofdzakelijk de methodische consequentie
waarmee S. het thema van de menselijke isolering in een tijd die schreeuwt om
gemeenschapszin, beklemtonen kan.
C. Tindemans

Rosemary Woolf
The English Mystery Plays
Routledge & Kegan Paul, London, 1972, 437 pp., £ 5,50.
Wat deze nieuwe studie in een reeds uitgebreide vakliteratuur uniek maakt, is het
uitgangspunt. S. wil bewust afscheid nemen van het beminnelijke, neerbuigende
geringschatten van die middeleeuwse schrijvertjes die niet onaardige tekstjes bij
elkaar hebben geschreven. Zij wil het onvervreemdbare eigen talent en welslagen
van deze onbekende auteurs aantonen. Daarom wijdt zij eerst aandacht aan de
historische verschijningsvorm en de opvoeringsconventies. Daarna worden de vier
grote cycli (met enkele fragmenten in appendix) structureel onderzocht, opvallend
grondig geanalyseerd en dit met een zowel theologische als iconografische voorkennis
die vele suggesties overtuigend weet waar te maken. Imponerend tenslotte is de
belezenheid waarmee S. de vakliteratuur (in boek en tijdschrift) in zowat alle
Westeuropese talen blijkt te bezitten en kritisch te gebruiken.
C. Tindemans

W.E. Yates
Nestroy. Satire and Parody in Viennese Popular Comedy
Cambridge University Press, London, 1972, 207 pp., £ 5,40.
Zorgvuldig uitzoekend wat in de tijdens het laatste decennium op gang gekomen
Nestroy-Forschung nog onbehandeld was gebleven, beklemtoont S. de ontwikkeling
van J.N. Nestroy als een diachronisch element binnen de Weense volkskomedie. In
elk van de conventionele genres (toverstuk, lokale posse, parodie) vertegenwoordigt
Nestroy zijn subjectieve categorieën: taalspel primeert op actie, adaptatie op
oorspronkelijkheid, radicalisme op conservatief cliché. De grote verdienste van dit
werk is dat S. niet de totale omvang van Nestroy tracht aan te geven, maar zich
concentreert op diens werkproces. Met name de analyse van de precieze omvang en
het theatrale effect van de raisonneurs-rollen (niet toevallig als dramatische tekst
minder belangrijk dan als theatrale pretext voor de acteur gedacht) is revelerend.
C. Tindemans

Eugene Nelson James
The Development of George Farquhar as a Comic Dramatist
Mouton, The Hague, 1972, 319 pp., f 54,-.
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G. Farquhar (1677-1707), van wie The Recruting Officer (1706) en The Beaux'
Stratagem (1707) ook vandaag nog repertoire houden, is geen troetelkind van de
literaire historiografie; velen vinden hem rauw en vies, anderen zonder humor en
‘wit’, nog anderen vormloos en met arme intrige; hij zou hoogstens een te vroeg
gestorven belofte zijn gebleven. S. is het hiermee niet eens en heeft een intelligente
studie ondernomen waarin het eigen karakter van de diverse stukken wordt nagegaan
en aangetoond hoe ze, van het eerste tot het laatste, toenemen in trefkracht, verbaal
vermogen, situatieverbeelding en ethische geldigheid, deze laatste sterk steunend op
Locke. Deze studie is zonder meer een eerherstel aan de arme Ierse dompelaar, die
begaafd en koppig aan zijn levenstijd is bezweken, maar wiens werk over de tijd
heen een aantal gave constanten heeft bewaard.
C. Tindemans

Jorn Moestrup
The Structural Patterns of Pirandello's Work
Odense University Press, Odense, 1972, 294 pp., D. Kr. 70,-.
Met literairesthetische criteria als instrumenten (en slechts zijdelings de tijd als
medefundering in Pirandello's oeuvre betrekkent, zij het dat het Sicilianisme, de
preutse Victoriaanse erotiek en de patricische huissfeer niet verwaarloosd worden)
poogt S. deze complexe auteur te redden van het monolithische temperament dat de
critici hem toeschrijven. Hij komt tot het onderscheiden van vijf periodes, die telkens
andere kernen, andere obsessies en tevens wisselende kwaliteitsschommelingen
blijken te vertegenwoordigen. Het hooggeroemde Pirandellisme blijkt ook een
metafysering van waarden en houdingen te bevatten. Wellicht is S.'s intentie iets te
breed uitgevallen; het uitgebreide oeuvre van Pirandello, dat nog niet eens filologisch
integraal ter analyse vrijgegeven is, blijkt in zich zoveel schakering mogelijk te
maken, dat zijn imponerende vijfdeling toch nu al simplificerend aandoet, wat meteen
betekent dat zijn argumenten tegen de Pirandello-uit-één-stuk steekhoudend zijn.
C. Tindemans
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Paul A. Mankin
Precious Irony. The Theatre of Jean Giraudoux
Mouton, The Hague, 1971, 195 pp., f 30,-.
Dat. J. Giraudoux (1882-1944) zijn dramaturgische wereld sterk op ironie opgebouwd
heeft, is al lang geen geheim meer. S. heeft echter de menigvuldige schakeringen
van dit literaire procédé ontleed. Enerzijds is er de dramatische ironie, die werkt met
conflicten, situatiemanipulaties en een meerbewustzijn van de toeschouwer; anderzijds
is er de romantische ironie, die antirealisme, incongruentie, oppositie en tijdeloosheid
tot een niet altijd keurig te onderscheiden amalgaam verwerkt. Instrument in beide
lagen van ironisering is de verbale mentaliteits-uitdrukking: ‘jeux de mots’,
eufemisme, understatement, ‘double entendre’, valse eruditie, anticlimax, antithese.
Maar S. heeft de analyse van het individuele stuk verkozen boven een structurele
methodiek. Zo is hij wel in staat, binnen het individuele stuk op tekorten en zwakheden
te wijzen, maar hij kan ze niet meer samenbrengen in een panorama-karakterisering.
Met name de erotische causaliteit van Giraudoux' verbale esprit wordt op die wijze
volstrekt genegeerd. Wanneer tenslotte ‘stijl’ een ideologische waarde toebedeeld
krijgt, dan is dit binnen de technische sfeer ongetwijfeld juist; deze waardering kan
echter niet gelden, als ze niet is opgenomen in een bredere context van dramaturgie,
theater en maatschappij.
C. Tindemans

Marvin Rosenberg
The Masks of Othello. The Search for the Identity of Othello, Iago, and
Desdemona by Three Centuries of Actors and Critics
1971, 313 pp., £ 5,40.
The Masks of King Lear
1972, 431 pp., £ 6,20.
University of California Press, Berkeley.
Deze beide erudiete studies van een intens Shakespearoloog zijn op logische wijze
identiek en tegelijk volkomen verschillend. Allebei pogen ze erachter te komen,
welke essentie van beide stukken model heeft gestaan in de interpretatie van zowel
het theater als de kritiek gedurende de drieëneenhalve eeuw sedert hun ontstaan. Bij
Othello respecteert S. angstig de chronologische opeenvolging; zo kan hij een sluitend
periodebeeld voorleggen, dat zich in grote lijnen als een esthetisch evolutiesysteem
van mens en theater laat interpreteren. Bij King Lear blijft terecht het werk van
Shakespeare centraal staan en wordt de binnenstructuur van dit drama geleidelijk in
haar constanten gedemonstreerd via de menigvuldige benaderingen en verklaringen
van reeksen van facetten. Werkend met een immense bibliografie, met een bewuste
achtergrond en een overstelpende kennis van het wereldtheater (tot in Antwerpen
toe!), zijn beide werken overtuigende documenten van de Shakespeare-obsessie, die
er toch in blijft slagen essentiële aspecten uit het al zo vaak uiteengerafelde oeuvre
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te winnen, terwijl ze tevens fundamentele commentaar brengen over de interne
existentie van het theater.
C. Tindemans

A.C.H. Smith
Orghast at Persepolis
Eyre Methuen, London, 1972, 264 pp., £ 3,25.
Dit systeemloze relaas wil een dagboekachtige begeleiding zijn van de tijd die het
International Centre for Theatre Research (Parijs, o.l.v. Peter Brook) doorbracht met
de voorbereiding voor het Orghast-project dat in 1971 te Persepolis (Iran) op het
festival van Shiraz werd vertoond. De acteurs zijn uit diverse werelddelen afkomstig,
een basisscript is er niet, de techniek van de improvisatie leidt stilaan naar erkenbare
patronen. De Britse dichter Ted Hughes ontwerpt een nieuwe taal (gebaseerd op
semantische geluidigheid). De bedoelingen zijn duidelijk: Brook wenst in de
vormvernieuwing van het moderne theater door te stoten tot een mechanisme en een
mentaliteit die alle nationale strekkingen achter zich laten en in zuivere teken-taal
in staat zijn alle mensen aan te spreken.
C. Tindemans

Elizabeth Burns
Theatricality. A Study of Convention in the Theatre and in Social Life
Longman, London, 1972, 246 pp., £ 3,50.
Een moeilijk boek. Steundend op de hedendaagse sociologische stellingen, dat het
maatschappelijke samenleven een rollenspel is, wil S. aantonen op welke wijze het
theater een maatschappelijk gebeuren uitmaakt en het maatschappelijke gebeuren
verloopt volgens theatrale categorieën. Een boeiende stelling, maar de vraag blijft:
is het theater een geconcentreerde toepassing van louter maatschappelijke concertatie,
of is de gedragsconventie een gelaïciseerde theateressentie? Nu eens naar het theater
verwijzend om maatschappelijke tekenen te duiden, dan weer de mens en zijn
levensvormen inroe-
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pend om het theater te verduidelijken, is de richting uiteindelijk toch zoek gebleven.
Wie uiteindelijk uit de vele bladzijden kleine druk de enkele basisgegevens weet af
te zonderen, blijft in het bezit van een visie die met enig nut op het complexe
fenomeen van het theater kan worden toegepast.
C. Tindemans

Kenneth Richards and Peter Thomson, ed.
Essays on The Eighteenth-Century English Stage
Methuen, London, 1972, 193 pp., £ 3,50.
Terwijl vele aspecten van het Britse theater tijdens de 18e eeuw monografisch
verspreid liggen, ontbreekt nog steeds een synthese. Deze 11 essays (voorgelegd op
een colloquium van de Manchester-universiteit) kunnen die synthese voorbereiden.
Terwijl alleen M. Kelsall invloedsgeschiedenis binnen het drama behandelt
(Terentius), maar tegelijk daarmee ook scenische codices verklaarbaar maakt (zoals
E.V. Roberts dat doet met de samenhang tussen volkslied en de ballad opera), houden
de overigen zich exclusief bezig met de scène: opvattingen over toneelspeelkunst,
persoonlijke toepassing van theoretische standpunten bij een aantal acteurs, het
aandeel van de managers in de vestiging van een professioneel theater en - het
belangrijkste toch wel - de aard, de techniek en de esthetische code van de
decorontwerpers (door S. Rosenfeld en G. Barlow). Voor een eng publiek, maar van
grote waarde.
C. Tindemans

Colin Duckworth
Angels of Darkness. Dramatic Effect in Beckett and Ionesco
George Allen & Unwin, London, 1972, 153 pp., £ 3,25.
Dit wat schools georganiseerde werk, dat nergens essay wil zijn en toch niet tot
evenwichtige demonstratie komt, stelt eigenlijk Beckett tegenover Ionesco en heft
de vergelijking van beiden op ten voordele van de meerwaarde van Beckett. Daar is
niets op tegen uiteraard, indien de argumentatie niet zo eenzijdig op Beckett-goed
en Ionesco-slecht was toegespitst. Bovendien zit het propvol beweringen, axiomata
die af en toe veeleer ‘bon mots’ blijven, maximeachtige bedenkingen die kenmerken
van beide auteurs in bondige slogans opvangen; met de meeste kan ik wel meegaan,
maar deze instemming kan enkel opkomen uit een graad van vertrouwdheid die het
boek toch eigenlijk niet als basis mag nemen. De Angelsaksische zelfbeperking heeft
hier kennelijk geleid tot een slordige beknoptheid. Het keurige overzicht van een
door S. georganiseerde enquête heeft modelkarakter, indien althans bij dit thematische
motievenonderzoek ook een doorlichting van de responses vanuit de kwaliteit van
de ‘toeschouwer’ gevoegd wordt.
C. Tindemans
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François-Régis Bastide
Au théâtre certains soirs. Chroniques
Editions du Seuil, Paris, 1972, 255 pp..
S., theatercriticus bij de Nouvelles littéraires en internationaal meer bekend als
romancier, is als dramatisch verslaggever veeleer een dwarsligger. Niet dat hij het
oude literaire bestanddeel vanuit zijn professionele instelling overbeklemtoont, wel
dat hij de vertrouwde categorieën van gehalte en kwaliteit, vertolking en artistieke
visie wenst aan te treffen. Daarom bekent hij langs alle zijden zijn vaak ontroerende
hulpeloosheid met bepaalde experimenten waar grondtekst en opvoerings-Gestalt
onherkenbaar worden voor wie de vreemde intenties van de makers niet zondermeer
deelt. Zijn selectie blijft vrij rustig, wil inderdaad een doorsnee zijn van een in de
eerste plaats intellectuele toeschouwer, die erop uit is het verschijnsel theater te
ervaren. Niets dus van het ingewijdenjargon, niets van het afstandnemen op grond
van een hyperpersoonlijke visie, niets van het parti-pris-effect dat personen, auteurs,
bewegingen en gevoelens door elkaar haalt en alleen zichzelf koketterend te pronk
stelt. Veeleer een dialoog met zichzelf, in halve woorden waar hij de helderheid niet
vindt, in kranige posities waar hij zich achter of tegen het totale beeld van een
vertoning of een auteur meent te moeten scharen. Knap om het bijkans uitgestorven
maniërisme waarmee hij het theater serieus en zichzelf op reserve monstert.
C. Tindemans

John McCormick
Le théâtre britannique contemporain
La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1972, 119 pp., BF. 230.
In de ‘Collection Dionysos’ andermaal een vooral informatief boek. Het hoofdaccent
ligt op het levende theater, zowel de zaalaccomodatie als de regisseur en de auteur
die bezig is met eigentijdse theatrale vormen. De organisatievormen van het Britse
theater staan voorop; dan volgen de auteurs die voor een bepaald slag van
theaterbeheer ontwerpen en daarvan blijk geven in hun thematiek. Het regisseursdeel
slaagt in rake kenmerken en programmatische formuleringen. Keurige foto's
begeleiden een persoonlijk-selectief overzicht (tot 1970).
C. Tindemans
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Miscellanea
Gurkow, Henrick, und Michail Trachman - In Berlin und anderswo. - Verlag
Neues Leben, Berlin, 1972, 304 pp., M. 15,-.
Kernvraag - Belangen van militairen; verenigingen en bewegingen. - Geest.
Verzorging Krijgsmacht, Den Haag, maart 1973, n. 36, 48 pp., gratis.
Kirst, Werner, en Ulrich Diekmeyer - Exercez votre intelligence. - Casterman,
Tournai, 1973, 128 pp., BF. 165.
Robbe, Martin - Revolution und Revolutionäre heute. - Verlag Neues Leben,
Berlin, 1972, 205 pp., M. 4,-.

M.G. Schenk
Prins Claus
Met een voorwoord van Dr. W. Drees sr.
De Boekerij, Baarn, 1972, 290 pp., ill., f 24,50.
De historicus Rogier heeft naar aanleiding van de moeilijkheden rondom het huwelijk
van Prinses Beatrix het vermoeden uitgesproken dat de rook wel zou optrekken. Die
rook is inderdaad opgetrokken en we zien een sterk vergrote en verjongde dynastie
midden onder ons. Voor de staatkundige positie van de monarchie betekent dat geen
wezenlijke verandering, maar voor de sociale functie die het koningschap ook behoort
te hebben, is de uitwerking ervan bijzonder groot. Zoals de komst van prins Bernhard
indertijd belangrijk heeft bijgedragen tot het creëren van een nieuwe stijl, zo is het
in deze jaren de komst van prins Claus. Hoe hij zich het respect, vertrouwen en zelfs
aanhankelijkheid van zeer veel Nederlanders heeft weten te veroveren wordt in dit
uitvoerige boek uiteengezet. Naast enige informatie over ‘hoe het begon’ en ‘hoe
leeft men op Drakensteyn’ wordt ons vooral een overzicht gegeven van de vele
werkzaamheden van de prins; via de teksten van enige redevoeringen kan men een
indruk krijgen hoe hij enige van onze belangrijkste problemen beoordeelt. Het is een
sympathiek boek over een sympathiek mens.
Marcel Chappin

Richard Wagner
(Genie en Wereld), Heideland, Hasselt, 1972, 308 pp., geïll., BF. 525.
De verschillende auteurs van dit boek hebben vooral het Gesamtkunstwerk van
Wagners oeuvre willen beklemtonen. De biografische gegevens, de literaire en
filosofische opvattingen, de dramaturgie en niet in het minst de geniale muzikaliteit
van de componist hebben bijgedragen tot de grootse eenheid van zijn werk.
J. Ferrant
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J.D. Toussaint, arts
Ziekte als lot en kans
Aanleg, voorkoming en therapie van Kanker
Ankh - Hermes, Deventer, 1972, 254 pp., f 19,50.
S. is ervan overtuigd dat kanker een geestelijke ziekte is, die slechts via de geest kan
genezen. Gelukkig is het in de geneeskunde niet meer zo dat alleen langs
materialistisch-analytische weg medicijnen voor alle mogelijke ziekten gevonden
worden. De kennis van de psychosomatische geneeswijzen is in onze tijd groot
genoeg.
Maar om alleen maar te verwijzen naar spirituele invloeden, van bijbel tot en met
astrologie, gaat beslist te ver, zeker wanneer het op een dergelijke onsamenhangende
en dus onwetenschappelijke wijze gebeurt als in dit boek.
De flap noemt het een ‘hoopvol’ boek, ten onrechte! Het boek mag misschien
hoop geven, de desillusie zal des te groter zijn.
P. Beijerbergen v. H.

H. Wartenbergh
Ik zie, ik zie...
De Bijbel langs Amsterdams straten Buijten en Schipperheijn, Amsterdam,
1972, f 25-.
Het inmetselen van bijbelse gevelstenen en het geven van vrome namen aan een huis
lijkt wel een Amsterdamse hobby te zijn geweest. Er is dan ook geen land aan te
wijzen waar men passages uit het Boek der boeken zo dikwijls en zo gevarieerd aan
de woningen aantreft als in Amsterdam.
Deze woorden uit de inleiding worden in het boek nader uitgewerkt. In een
bijzonder fraai uitgegeven boek wordt door middel van 111 foto's en evenveel
beschrijvingen een uniek facet van het Amsterdamse stadsleven geschilderd: De
Bijbel ligt op straat. Wartenbergh is er in geslaagd een zeer unieke verzameling
bijbelse voorstellingen overal in deze grote stad verborgen bijeen te speuren.
Wanneer men aan het bekijken van dit boek al veel plezierige uren beleeft, wat
zal een tocht langs deze gevels in het Jeruzalem van het westen dan wel niet
opleveren?
Een gedetailleerde adreslijst maakt een dergelijke bijbelse stadsverkenning zeer
uitvoerbaar.
Panc Beentjes
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binnenkant achterplat

Personalia
Catherine Morin, geboren 1949. Studeerde Chinees aan de Ecole des Langues
Orientales. Bereidt proefschrift voor. Adres: 14, rue d'Assas, Paris 6e.
François Lesterlin, geboren 1945. Maakte van juli 1970 tot november 1971 een
wereldreis met een beurs van de Fondation Singer-Polignac. In januari 1971 was hij
in China. Werkt op het ogenblik in de algemene directie van de Editions du Seuil.
Adres: 14, rue d'Assas, Paris 6e.
Michelle Loi. Professor Chinese literatuur aan de Université de Vincennes (Paris).
Heeft een boek over Chinese poëzie gepubliceerd. Adres: Université de Vincennes,
Paris
L. Ladany. Adres: redactie.
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.
André De Neve, geboren 1934. Licentiaat in de sociologie, kandidaat in de wis- en
natuurkunde. Studeerde ook filosofie, theologie en slavistiek. Wetenschappelijk
medewerker aan het Sociologist Onderzoeksinstituut van de K.U.L. Adres:
Mechelsestraat 202, 3000 - Leuven
M. Meelker-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.
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.
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.
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
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Algemene Voorlichting op Curaçao. Hij was algemeen secretaris van de Nederlandse
Katholieke Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614, Den Haag.
Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de Rechten. 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
E. Nieuwenhuis. Accountant. 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 I, 2520 Edegem.
Dr. Th.P.M. de Jong, geboren 1938. Studeerde van 1955 tot 1969 aan de Universiteit
van Groningen sociologie en economische geschiedenis Adres: Johan Geradtsweg
105, Hilversum.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1973, nummer 9]
[Inhoud]
Kritische psychiatrie, p. 835
Er zijn meerdere dilemma's voor de socialistische psychiater. Hij zit met de keuze
tussen een revolutionaire en een reformistische positie; hij moet nieuwe wegen zoeken
voor therapie van individuen en groepen; hij moet het contact met zijn vakkennis en
met zijn meer conservatieve vakgenoten niet verliezen, om niet vervreemd te raken.
Anderzijds kan hij de gangbare linkse kritiek op zijn werk slechts gedeeltelijk
overnemen. Een vrijwel onontgonnen terrein voor ontwikkeling van de relatie tussen
politiek en psychiatrie.

Gesprek met R. Laing, p. 843
De beroemde (anti)psychiater Ronald D. Laing is over het algemeen niet gul met
interviews. Onze medewerker heeft hem toch aan het praten gekregen: over het
belang van de psychiatrie en de belangen die zij dient, over zijn persoonlijke
ontwikkeling, zijn opvattingen over het gezin, het ontstaan van zijn jongste werk en
over... zijn succes.

MBFR: Europees machtsevenwicht, p. 856
Herwijl in Helsinki de besprekingen aanslepen ter voorbereiding van een Conferentie
voor Europese Veiligheid en Samenwerking, zijn in Wenen besprekingen begonnen
ter voorbereiding van een Conferentie over Wederzijdse en Evenwichtige
Troepenvermindering (MBFR: Mutual Balanced Forces Reduction). Hoe hangen
beide samen? Welke moeilijkheden zitten eraan vast, met name aan de laatste? Het
gaat hier inderdaad om een uiterst ingewikkelde materie.

Paskwil van een koninkrijk, p. 866
De conceptie van een koninkrijk dat na de oorlog voor ogen stond, met overzeese
rijksdelen, bleek, nadat Indonesië zijn eigen weg ging, niet houdbaar meer en lijkt
ten aanzien van de West thans een paskwil. De auteur stelt mogelijkheden van binding
en samenwerking voor die uitgaan van de onafhankelijkheid der rijksdelen in de
West.
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Brechts Werkjournaal, p. 872
Brecht zou dit jaar 75 jaar zijn geworden. Dat was voor zijn uitgever, het Suhrkamp
Verlag, de aanleiding om een belangrijk geschrift uit zijn nalatenschap vrij te geven:
een deel van zijn dagboek, dat de jaren 1938 tot 1955 bestrijkt. Het wordt hier
voorgesteld en geanalyseerd, met op de achtergrond de vraag: komt ons uit dit dagboek
een andere Brecht tegemoet dan wij uit zijn ‘verbeeldingswerk’ kennen?

Clockwork Orange, p. 879
‘Film en geweld’ is een boeiend thema, maar je kunt er niets zinnigs over zeggen als
je niet eerst ‘het geweld van de film’ onder de ogen ziet. ‘De gewelddadigheid van
de film bestaat in de overweldiging van de toeschouwer door het medium’. Of: ‘het
heeft geen belang hoe gewelddadig het gebeuren is dat zich op het scherm afspeelt,
beslissend is het geweld dat de cinema uitoefent op de toeschouwer’. Een en ander
wordt geïllustreerd aan de onkritische manier waarop Kubrick het thema aanpakt in
zijn Clockwork Orange.

Een nieuwe katholieke strategie inzake abortus, p. 888
Tegelijk met het dossier uit ‘Études’ over abortus, dat wij in april publiceerden,
ontvingen wij een stuk dat door de redactie van onze Engelse collega's van ‘The
Month’ was uitgewerkt. Aan het eind van ons inleidend artikel schreven wij in april:
‘De publikatie van dit rapport ontslaat in ieder geval niemand van ons van de plicht
om zelf verder over dit levensgroot persoonlijk en maatschappelijk probleem na te
denken’. Het Engelse stuk voert overwegingen en gegevens aan, o.a. van
psychologische en sociale aard en legt sterk de nadruk op de plicht om concreet en
efficiënt hulp te bieden. Zo kan het ons denken aanvullen. Overigens blijven wij
erbij, dat Uw reacties van harte welkom zijn.
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Kritische Psychiatrie
J.H. van Meurs
Inleiding
Men kan in het algemeen vijf modellen van ziektebegrip onderscheiden: het
theïstische, het morele, het medische, het psychologische en het sociologische
ziektemodel. Deze modellen worden ook wel gecombineerd1a. Als maatschappelijke
tak van dienst en als medische discipline is de psychiatrie altijd omstreden geweest.
Er is steeds een concurrentie geweest tussen de diverse modelten.
Voor zover we weten begon Hippocrates als eerste, in de vierde eeuw voor Christus,
het demonologische, respectievelijk theologische model te bestrijden, met een
primitief medisch model: hij poneerde, dat niet God ziekte oplegt, maar ziekte een
natuurlijke oorzaak heeft, waarin aanleg (temperament) en omstandigheden
bijdragen1b.
Omstreeks 1900 kon men in een Pastorale Psychiatrie de bezetenheid (demon)
nog als ziektebeeld serieus besproken vinden.
Hippocrates heeft het dus nog niet gewonnen. Aristoteles gaf aan, dat een mens
zijn rede slechts moedwillig kon misbruiken. Heinroth was de bekendste Duitse
psychiater, die omstreeks 1800 nog officieel alle geestesziekten verklaarde uit ‘schuld
en zonde’2a. Wat men in Staphorst en Rouwveen dacht tijdens de polio-epidemie in
'71 is waarschijnlijk gemengd theologisch-moralistisch. In de oudheid waren er al
pogingen, zoals van Soranus, om de geesteszieken niet als misdadigers te behandelen.
Pinel is de bekendste volgeling van dit verlichte standpunt; in 1793 ontketende hij
letterlijk de gevangen gehouden krankzinnigen2b.
De medische theorie van gedragsstoornissen was destijds een duidelijk pro-

1a
1b
2a
2b

Deze onderscheiding is slechts praktisch, niet geheel logisch verantwoord.
D. Stafford Clark, Psychiatry today, Penguin, 1952 (1961).
H.C. Rümke, Psychiatrie, deel 1, Scheltema en Holkema, 1954.
Toch wordt er in 1972 nog een boek gepubliceerd in Holland: Laten ze het maar voelen van
C.A. van Eyk-Osterholt, waaruit blijkt dat patiënten nog steeds, en zelfs als straf, worden
vastgebonden.
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gressief idee. Het vond zijn hoogtepunt in het systeem van Kraepelin omstreeks 1800.
Schematiserend was de inhoud daarvan: Geestesziekten zijd echte ziekten, met een
(lichamelijke) oorzaak, een bepaald wetmatig verloop, een pathologisch-anatomische
ondergrond en een bepaalde behandeling ter genezing. Als heuristisch principe, als
zoekschema, is deze biologisch-medische gedachte nog steeds niet vertaten - gelukkig
voor bepaalde patiënten, welke b.v. werkelijk aan een verborgen hersenziekte lijden
of aan bepaalde erfelijke geestesziekten. Maar ook is de biologische research wat
betreft de behandeling van de z.g. geestesziekten nog niet als afgesloten te
beschouwen.
Door Freud en Breuer vooral is er een strijd gevoerd om de erkenning van de z.g.
psychogenie, d.w.z. psychische oorzaken van ziekten en gedragsstoornissen. Enerzijds
waren er nog neurologen die een lichamelijke oorzaak vermoedden, anderzijds
maakten en maken nu nog sommigen geen onderscheid tussen b.v. hysterie en
aanstellerij. Ook onder artsen is deze strijd niet uitgewoed. Alle psychiaters weten
wel dat z.g. psychische, respectievelijk sociale factoren ziek kunnen maken.
Wat betreft het sociologische model: dit is ook bij diverse psychiaters nog te weinig
bekend.
Als we het even anders benaderen, dan zijn er mensen die alle devianten in de
maatschappij uitsluitend als non-valeurs, als moreel minderwaardig willen zien; of
het daarbij nu gaat om alcoholisten, dieven, hippies of dienstweigeraars.
Daartegenover staat de mening van degenen die alle deviatie - zoals deze gedefinieerd
wordt door de desbetreffende maatschappij - zien als vervreemden, als slachtoffers
van ‘het systeem’3. Logisch is dan ook, dat de fundamentele aanpak van deviatie niet
gezocht wordt uitsluitend in hulp aan de slachtoffers, maar in
maatschappij-verandering. Ook tussenposities zijn uiteraard mogelijk. Economisch
is de situatie zo, dat enerzijds steeds meer hulp vereist wordt, b.v. voor geestelijk
gestoorde bejaarden, anderzijds hulp geëist wordt b.v. in de vorm van subsidie voor
alternatieve groeperingen van 't Releasetype, hoewel dezen ‘geestesziekte’ veelal
niet als begrip erkennen, in navolging van de psychiater Th. Szasz4.
Merkwaardigerwijze vraagt men hulp van dezelfde instanties die beleefd worden als
exponenten van het ziekmakende systeem. De analyse van de kostenstijgende factoren
is hier niet aan de orde. Men is het in het algemeen er over eens, dat er een grote
mate van psychische ongezondheid

3
4

A.K. Cohen, Sociologie van het afwijkend gedrag. (vert.) Prisma, 1966, en Th.J. Sheff, De
psychologisch gestoorde en zijn milieu (vert.) Aula, 1966.
Th. Szasz, The Myth of mental ilness, Hoeber Harper, 1961. Ned. vertaling: De waan van
de waanzin, Ambo, Bilthoven, 1972.
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bestaat en psychohygiënisten als Trimbos trachten dit te analyseren5. Als factoren
worden aangewezen milieubederf, overbevolking, aggressivering, bureaucratisering,
etc..

De kritiek van links
De wetenschap, inclusief de medische, heeft de hierboven geschetste malaise niet
kunnen voorkomen. Ook de psychiatrie niet, ondanks de belofte die deze telkens
inhield in haar revolutionaire perioden. De technocratische evolutie, die Comte al
voor ogen stond, kwam niet en komt niet. De verwijten aan de psychiaters en de
psychiatrie gericht, die de laatste tijd van progressieve zijde worden geuit, kunnen
als volgt worden samengevat:
1) Teveel hanteren van het medische model.
2) Gericht zijn op aanpassing van de patiënt aan de maatschappij.
3) Gebruik maken van autoritaire houding, machts- en dwangmiddelen, inclusief
psychofarmaca en electroshock, ter onderdrukking van de vrijheid der patiënten.
4) Monopolistisch hanteren van de eigen machtspositie (b.v. monopolie van
krankzinnigverklaring, van recepten schrijven en van het doen van medische
ingrepen).
5) Elitistische psychotherapie - d.i. de werkelijke hulp slechts geven aan bepaalde
individuen, die daarmee ten onrechte worden bevoordeeld.
6) Onvoldoende openstaan voor fundamentele, radicale maatschappijvisies.
7) Met dit alles systeembevestigend werken in de huidige, onrechtvaardige,
kapitalistische maatschappij.

We laten deze punten de revue passeren:
ad 1. Het hanteren van het medisch model, d.i. de opvatting van gedragsdeviatie
als uiting van een lichamelijke ziekte. Nu is het én logisch én noodzakelijk, dat de
behandelaar, psychiater of niet, deze hypothese tenminste even toetst bij elke
gedragsdeviatie. Daarbij kan het gaan om een z.g. stoornis van de gezonde mens,
waarmee de hypothese al verworpen is voor het onderhavige geval. Z.g. psychische
ziekten, zoals vele vormen van schizofrenie, rechtvaardigen daarnaast zeker een
subtieler aanpak dan opsluiten, shocken en arbeidstherapie. In aanmerking komt
gezinstherapie, zoals die door Cooper, Laing e.a. is ontwikkeld, of ook individuele
en groepstherapie. Dit is gegrond op het feit dat psychische oorzaken in de jeugd
steeds

5

C.J.B.J. Trimbos, Sociale evolutie en psychiatrie, Brand, 1969, en id., Psychosocial
ongezondheid in een urbane samenleving, in Ned. Tijdschr. voor Geneesk., 16 okt. 1971.
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meer gewicht krijgen voor het ontstaan van dergelijke toestanden (vergelijk
Foudraine6).
Bij de modelanalyse van het individuele geval van psychische stoornis kan men
ongunstige microsociale, b.v. gezins-, woon-, werksituaties, aantreffen, die met
sociale maatregelen op beperkte schaal verholpen kunnen worden. Daarnaast kan de
patiënt als cliënt geactiveerd worden tot deelnemen in een actiegroep; hij kan politiek
bewust gemaakt worden als deel van zijn therapie en tevens als klein deel van de
therapie van de misstand waar hij het slachtoffer van is of was. Sociale psychiaters
zoals Trimbos en Weyel zoeken serieus naar meso- en macrosociologische modellen
om meer preventief, respectievelijk gezondheidsbevorderend op te kunnen treden.
Zij doen dit reformistisch en dat haalt hun het verwijt van de marxisten-leninisten
op hun hals, dat ze slechts revisionisten zijn, wier werk tot niets zal leiden. Er zijn
naast de marxisten-leninisten nog de anarcho-liberalen en anarcho-communisten,
die de gemeenschappelijke trek hebben dat ze alle niet-marxistische sociologie
afwijzen als onvoldoende analyserend, zolang niet de kapitalistische produktiewijze
als grondoorzaak wordt genoemd7. We zullen ons hier niet in politieke argumentatie
begeven. Wel is gebleken dat een dergelijke instelling samen kan gaan met het vormen
van een echte therapeutische gemeenschap in de zin van Maxwell Jones8. Dit bewijst
het zogenaamde Socialistisches Patienten Kollektiv (S.P.K.)9 dat gedurende anderhalf
jaar vanaf februari 1970 bestaan heeft in Heidelberg. Waardoor dit experiment mis
is gegaan, kan hier niet geanalyseerd worden. De groep ondervond van het begin af
aan sterke weerstanden bij het psychiatrisch zowel als bij het
universiteitsestablishment en de spanningen zijn geëscaleerd tot aan de massale
politieoverval op 22 juni '71. Het koketteren van de groep met de anarchistische
Baader-Meinhofgroep is politie en justitie wellicht teveel geworden. Na een langdurig
voorarrest zijn in november voor een Sondergericht in Karlsruhe processen gevolgd
tegen onder andere dokter Huber, die in het begin de leiding heeft gehad. De
behandeling was overigens in de rüstiger fase sterk gedemocratiseerd. Daarbij kwamen
economische, sociologische, psychologische, medische en politieke gezichtspunten
tot hun recht. Ziekte werd vooral gezien als protest. Men had individuele-,
groepstherapie, werkgroepen en sociale activiteiten. Eén van de

6
7
8
9

J. Foudraine, Wie is van hout?, Ambo, 1971.
G. Woodcock, Anarchism, Pelican, 1962.
Maxwell Jones, Social psychiatry in Practice, Pelican, 1968.
Dokumentation zur Socialistisches Patienten Kollektiv, Heidelberg: Basisgruppe medizin.
Giessen, z.j..
S.P.K. Dokumentation teil 2. Basisgruppe medizin, Giessen, 1971.
Dokumentation zur Verfolgung des Socialistisches Patienten Kollektiv, Heidelberg, Asta,
1971.
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bundelende krachten van het S.P.K. kan uiteraard geweest zijn druk die van buitenaf
op de groep werd uitgeoefend.
We hebben hier een Rotterdams Patiënten Kollectief (vergelijk De Groene van 4
juli '72). Het is nog niet zo duidelijk, hoe dat werkt. De polarisering van de
Universiteit is in ieder geval nog niet zo ver geëscaleerd, dat de politie er op afgestuurd
is.
Tenslotte stuiten we bij de kritiek op het medische model op de kritiek op de
wetenschap als zodanig en op de toepassing daarvan. Hierover kort het volgende: de
klassieke, door de fenomenologen wel de naturalistische en graag positivistisch
genoemde wetenschap heeft zich ontwikkeld tot de theorie van de technologie. De
oude methoden- en waardenstrijd tussen exacte wetenschappen en humaniora gaat
ondertussen door, waarbij de humaniora en met name de sociale wetenschappen voor zover ze ontwikkeld worden - ook gebruikt worden door de machtsgroeperingen
in samenlevingen voor doeleinden die deze groeperingen kunnen zien als waardevol.
Om samen te vatten: Op tenminste drie wijzen wordt door de kritiek het spoor
afgebogen van de klassieke wetenschapslijn. De ene groep poneert, zoals we gezien
hebben, met Engels en Lenin marxistische beschouwingen als de enige serieuze
wetenschap; inclusief de z.g. dialectische methode als superieur aan de in de
wetenschap gebruikelijke logica. De tweede keert zich ook af van de socialistische
stellingname en wendt zich tot een meer oosters georiënteerd mysticisme en
‘anti-science’ (b.v. Timothy Leary, een neo- of pseudo-mysticus). In dit verband
kunnen ook bewegingen als de Jesus Movement genoemd worden. De subculturele
groepsvorming wordt gebruikt als therapeutische gemeenschap - ook zonder de
leiding van gebrevetteerde gezondheidswerkers. De derde weg nemen, zoals we
gezien hebben, sociale psychiaters zoals Weyel en Trimbos.
Over de volgende punten kunnen we korter zijn:
ad 2. De aanpassing: Deze is nodig, om voor het individuele geval verlichting van
de spanning te geven wanneer deze voor de patiënt te veel wordt, zodat hij klachten
krijgt. Veelal betekent dat extra service in de vorm van een ander huis, lichter werk,
huishoudelijke hulp, ziekteverlof, psychotherapie etc.. De kosten daarvoor worden
door de gemeenschap gedragen - zelfs zijn de actiegroepen vaak gesubsidieerd. In
een maatschappij als de onze, waarin de ‘vierde macht’, die van de bureaucratie,
groeit, is het frustrerend voor de maatschappijcritici, dat er zo weinig fundamenteel
verandert. Maar het lijkt wel of ze dit nog steeds verwachten van de gevestigde
machten. De patiënt past zich aan in zijn patiëntenrol, voelt zich ziek, komt met
klachten en dreigt vast te lopen in deze rol. Ook een polikliniekwacht-
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kamer is een soort los Patiënten Kollektief, dat echter veelal antitherapeutisch werkt.
De preoccupatie met zijn gezondheid wordt juist door een groep als die van het S.P.K.
als burgerlijk gezien en afgewezen (omdat volkomen gezondheid in de kapitalistische
samenwerking een illusie zou zijn, zeggen ze). Hoe dan ook gefundeerd, de
S.P.K.-houding werkt de egocentrische preoccupatie tegen waar vele van onze
patiënten aan lijden. De classificatie van de psychiatrie werkt ook fixerend op het
gedrag, via de verwachtingen bij de psychiater: alweer een dwang tot aanpassing
van een rol, vergelijkbaar met de criminele rol (: ‘éénmaal gestolen, altijd een dief’).
Om uit deze rol van patiënt bevrijd te worden, zijn sterkere tegenkrachten nodig,
vooral bij mensen die vaker en langer in de ziekterol zitten (vergelijk 3 en 4). Toch
kan onze gezondheidszorg niet werken met een premie op gezondheid. Ook wordt
de arbeidsmoraal als regel onvoldoende gevoed door het ontbreken van dergelijke
premies, met name door het ontbreken van voldoende werkgelegenheid. Wel werkt
men repressief, b.v. door te dreigen met inhouding van ziektegeld. Hier ligt een
dreigende structurele neergang voor het individu, dat zich of met een klassieke
arbeidsmoraal, of met een angst voor sancties, met de steun van zijn therapeut of
met nieuw ontdekte belangstelling of groepsbelang van de resten van zijn ziekte zelf
moet bevrijden. Van de ideaal-typische ontplooiing van het individu komt nu eenmaal
niet genoeg terecht.
ad 3. Het autoritarisme van de arts: Deze weet inderdaad een aantal dingen van ziekte
en gezondheid; de revolutionaire gezondheidswerker zonder medische opleiding
kent andere gezichtspunten, die evenzeer relevant kunnen zijn. Beiden vinden elkaar
niet. Wangedrag ook van z.g. psychisch gestoorden wordt vaak bestraft, zoals we
boven gezien hebben. Dit impliceert het moralistisch model à la Aristoteles of
Heinroth, of een conformistisch regiem. Beide behoren tot het autoriteitscomplex.
N.b. iemand kan tenslotte werkelijk tot ‘psychopaat’ worden in en door het met haat
en wrevel en met minachting gevoede contact dat artsen en andere instanties hem
bieden, onder het maken van medische blunders en het sturen van het kastje naar de
muur. Wordt iemand wiens reële klachten niet thuis gebracht kunnen worden, dan
ook abusievelijk aan het werk gestuurd, dan kan de maat voor de patiënt vol zijn en
blijft hij zich verder als patiënt gedragen. Over de democratisering schreef de
psychiater Marlet al in Streven van januari '7210. Opgemerkt moet worden, dat
electroshock en psychofarmaca ook levensreddend kunnen zijn en wel in een strikt
autoritaire situatie. De conclusie moet dus luiden, dat soms autoritarisme en dwang
nodig zijn en soms

10

J.J.C. Marlet, Over het boek van Jan Foudraine, in Streven, januari '72.
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niet en dat het in het laatste geval ook schadelijk kan zijn. Een typisch voorbeeld
voor een autoritair gezin levert de recente Engelse film ‘Family Life’. De patiënt
heeft daar dan nog het ongeluk om in tweede instantie in handen te vallen van een
autoritaire, niet begrijpende arts, met noodlottige afloop.
ad 4. Het artsenmonopolie: Dit berust op de sociale ontwikkeling van de medische
macht (vergelijk de socioloog Freidson11). Een andere machts- en
verantwoordelijkheidsverdeling, inclusief een inkomensherziening, is zeer wel
denkbaar en niet onredelijk. De gezondheidswerkers zonder fundamentele kennis
van klassieke ziekte- en geneeskunde gooien echter hun eigen glazen in, wanneer ze
in navolging van Szasz4 het ‘bestaan’ van geestesziekten ontkennen. Met slechts een
stuk politieke kennis en een complementaire visie op ziekte is de macht van de artsen
niet te breken.
ad 5. Het elitisme, waarbij de aangename, charmante, jonge, verbaal begaafde patiënt
de meeste aandacht krijgt, heeft in Amerika een speciale naam en wel het
Javis-syndroom, de ‘s’ is van succesfull, de ‘i’ is van intelligent. Anderzijds hebben
sommige psychiaters de neiging om te gemakkelijk aanleg of tenminste
onverbeterlijkheid aan te nemen bij bepaalde patiënten, zonder analyse van hun
achtergronden.
ad 6. In de inleiding kwam al aan de orde, dat nog vele artsen het psychisch ziek-zijn
- zonder lichamelijke ondergrond - eigenlijk maar liever ontkennen of negeren. Dit
geldt dan niet voor de psychiater. Maar het zou de moeite lonen voor velen om zich
meer te verdiepen in de sociologie van de geneeskunde, van het ziek-zijn, etc.
(vergelijk Lumey12).

Misbruik van de psychiatrie
De psychiatrie wordt echter inderdaad ook misbruikt, niet alleen door verkeerd
gebruik van de theorie maar ook van de praktijk. Wij hebben hier boven al enkele
voorbeelden gezien. Ik geef hier nog enkele andere: Boekowski o.a. zit in een Russisch
gesticht. Larry Turner onthulde in '70, dat hij met 300 collega's, eveneens militaire
psychiaters, als hoofdtaak had, om Amerikaanse militairen van hun schuldgevoelens
af te helpen over begane wreedheden. Een subtielere vorm van misbruik is het
volgende: een schrijver als W.A. Scott komt op zoek naar criteria voor geestelijke
ongezondheid tot het volgende:
1. Het ondergaan van een psychiatrische behandeling; 2. Sociale onaange-

11
12

E. Freidson, Profession of medicine, Dodd, Mead & co., New York, 1972.
J.L.J. Lumey, Van geestelijke gezondheidszorg naar maatschappijkritiek, in Streven, febr.
'72.

Streven. Jaargang 26

842
pastheid; 3. Een psychiatrische diagnose; 4. Het zich subjectief ongelukkig voelen;
5. Bepaalde objectieve psychologische symptomen13.
Het gevaar van een dergelijk stel z.g. criteria is de willekeur waarmee ze gehanteerd
kunnen worden. Elke marihuanagebruiker kan, eenmaal gedwongen tot contact met
een psychiater via de politic zo tot psychisch ongezond bestempeld worden. Een
alcoholgebruiker niet, want die hoeft niet naar een psychiater, om het stigma
‘crimineel’ af te wissen (d.w.z. de enige manier om een marihuanagebruiker te
decriminaliseren is de gang naar de psychiater). De alcoholgebruiker krijgt een bon
of moet misschien zijn roes uitslapen. Wanneer psychiaters meewerken aan een
dergelijke stigmatisering, is dat misbruik van de psychiatrie. De psychiater speelt
dan een autoritaire willekeurige uitwas van de wetgeving in de kaart en is
systeembevestigend. Ook de artsen van Laten ze het maar voelen in de eerste fasen
van het boek, werken systeembevestigend. De psychiater Lumey (Streven, februari
'7212), ziet dat niet. Hij wilde wel beroepsveranderaars in een landelijk instituut, maar
ik vrees dat de beroepsveranderaars zonder een speciale gunstige politieke visie nog
gevaarlijker zijn dan het ontbreken van beroepsveranderaars.

De progressieve psychiater
Zoals hierboven geschetst, zijn er meerdere dilemma's voor de socialistische
psychiater. Zo zit hij met de keuze tussen een revolutionaire en een reformistische
positie. Hij moet nieuwe wegen zoeken voor therapie van individuen en groepen.
Hij moet het contact met zijn vakkennis en met zijn meer conservatieve vakgenoten
niet verliezen, om niet alweer vervreemd te raken. Anderzijds kan hij de gangbare
linkse kritiek op zijn werk slechts gedeeltelijk overnemen. Hij is niet getraind als
beroepsveranderaar van bureaucratische structuren, evenmin als zijn linkse critici
meestal. Hier ligt een vrijwel onontgonnen terrein voor ontwikkeling van de relatie
tussen politiek en psychiatrie14; de ‘trends’ in ontwikkeling zijn niet helemaal helder.
Laten we er aan blijven werken15.

13

14
15

W.A. Scott, Research definition of mental health and mental ilness, D.S. Holmes, New York,
1968, en E. Dekker, Psychohygiënisch onderzoek in Nederland, Ronder offset, Rotterdam,
1971.
A.H. Rogow, Psychiatry, history and political Sience, in J. Marror, Ed., Modern
Psycho-analysis, Basic Book, New York/London, 1968.
J.H. van Meurs, Kritische Psychiatrie, in Ned. Tijdschrift voor Psychiatrie, april 1972; J.H.
van Meurs, Veranderen zonder macht van J. van der Lande (ingezonden), in Maandblad
geestelijke volksgezondheid, nr. 9, '72.
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Gesprek met Ronald Laing
Frans Boenders
Het enthousiasme waarmee het publiek een aantal dwarse psychiaters heeft onthaald,
maakt het eigenlijk overbodig de belangrijkste onder hen, Ronald Laing, voor te
stellen. Hij werd in 1927 te Glasgow geboren, was van 1951 tot 1953 werkzaam als
psychiater in het Britse leger en daarna in verscheidene ziekenhuizen en klinieken.
Van 1962 tot 1965 was hij directeur van Langham Clinic te Londen en van 1961 tot
1967 werkte hij een researchprogramma uit in verband met gezin en familie. Faam
als auteur verwierf hij al met zijn eerste boek The Divided Self (1960). Daarna volgden
negen boeken, waarvan een geschreven in samenwerking met A. Esterson (Sanity,
Madness and the Familiy, 1964), een met D.G. Cooper (Reason and Violence, 1964),
en een met H. Phillipson en A.R. Lee (Interpersonal Perception, 1966). Populair
werd Laing met zijn merkwaardige verzameling teksten Knots (1970), die verbazend
hoge verkoopcijfers haalde. Zijn recentste werk, een essaybundel waarin niet alleen
zijn visie op gezin en familie, maar ook zijn opvatting over schizofrenie te lezen
staan, is getiteld The Politics of the Family (1971). Voor Nederlandse vertalingen
van Laings werk, zie achteraan dit artikel.
Een overzicht van wat men wellicht te gemakkelijk ‘anti-psychiatrie’ noemt, biedt
de jongste aflevering van Mozaïek, het driemaandelijks tijdschrift voor
sociaal-psychiatrische informatie van de Nationale Koningin Fabiola Stichting. Het
gesprek werd uitgezonden op BRT-3 in het radioprogramma Dossier Drie van 2
maart 1973.
Als men de mensen zou indelen in ‘normalen’ en ‘abnormalen’, aan welke kant staat
dan de psychiatrie? Staat zij volkomen ten dienste van de ‘zieken’ of verdedigt ze in
wezen de belangen van de ‘normalen’?
De psychiatrie verdedigt verschillende belangen in verschillende delen van de
wereld, naargelang van de instelling waar ze uitgeoefend wordt. In het leger
bijvoorbeeld wordt van haar verwacht dat zij zowel de belangen van het leger als die
van de patiënten verdedigt. Soms lijken die samen te vallen, maar meestal zijn ze
erg contradictoir. Tijdens de Koreaanse oorlog werd mij als psychiater een plaats
aangeboden in de Britse divisie aldaar. Ik weigerde en heb die ervaring dus niet
meegemaakt. Volgens het contract werd van de psychiater verwacht dat hij soldaten
die aan granaatneurose of shellshock leden en derhalve totaal ongeschikt waren voor
de strijd, terug naar
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hun eenheid zou sturen. Dat kon je doen door de soldaat moreel wat op te krikken,
hem drie keer per dag drie pilletjes amethol te doen slikken en hem een fidele klap
op de schouder te geven. Maar zo'n ‘behandeling’ had vaak tot gevolg dat de soldaat
ernstige schuldgevoelens ging ontwikkelen, juist omdát hij het overleefd had. Hij
moest nu de morele schande doorstaan om door het leger als een lafaard te worden
beschouwd, niet in staat om te vechten. Als je zo'n jongen terugstuurde naar het front,
bestond er een behoorlijke kans dat hij in het heetst van de strijd terecht kwam: meer
dan 90% van de door de psychiater behandelde soldaten werden gedood of gewond!
In dat geval kan je dus moeilijk stellen dat de belangen van het individu verdedigd
worden, tenzij je die zou definiëren als ‘sterven voor je vaderland’ - wat sommigen
dan ook doen; sommige militairen zijn van oordeel dat een psychiater niets beters
kan uitrichten dan ‘zwakke’ soldaten een nieuwe kans geven om hun ‘schande’ goed
te maken, eventueel door ‘eervol’ dood te gaan.
In de grote internationale ondememingen, die al even machtig dreigen te worden
als de regeringen, ligt het enigszins anders. Daar kunnen psychiaters op verschillende
manieren worden gebruikt: om te sleutelen aan menselijke verhoudingen in de
onderneming, om te adviseren enz.. Daar is het soms moeilijk uit te maken wiens
belangen de employé-psychiater verdedigt.
En de individueel opererende psychiater, bijvoorbeeld de orthodox georiënteerde
psychoanalist?
In Groot-Brittannië tracht de klassieke, individueel opererende psychoanalist
rekening te houden met organisaties zoals het Tavistock Institute of Human Relations.
Opgericht door mensen met een psychoanalytische vorming, heeft dit Instituut
gaandeweg een synthese ontwikkeld bissen de psychoanalytische praktijk enerzijds
en anderzijds inzichten die aan het licht werden gebracht door kleine groepen,
resultaten van onderzoekingen in verschillende beroepsgroepen (mijnwerkers,
verplegers enz.), en zelfs pogingen om een organisatie te analyseren met behulp van
elementen ontleend aan de psychoanalytische theorie. Dat deed de hoop ontstaan dat
de belangen van een organisatie - in dit geval het Tavistock Institute - met die van
de daarin werkzame individuen konden samenvallen. Eén van de obligate thema's
in de huidige Westerse maatschappij is immers het onherstelbaar conflict tussen de
belangen van een organisatie of de organisatorische aspecten van het sociale leven
en de belangen van het individu. Maar als we spreken over psychiatrie, moeten we
ook nagaan wat psychiaters doen: velen besteden een belangrijk deel van hun tijd
aan organisatorische kwesties. Toen ik tien jaar geleden Tavistock verliet, bracht ik
de helft van mijn tijd door in commissies.
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Vele psychiaters die voorstander zijn van een sociaal gerichte psychiatrie, zijn erg
gelukkig met de inderdaad hoopvolle ontwikkeling van de ‘Community Health
Programmes’ en therapeutische gemeenschappen in het algemeen. Zij treden op als
adviseurs voor educatieve programma's, huisvestingspolitiek en architecturale
initiatieven, en houden zich bezig met het humaniseren van de omgeving, het
evalueren van stedebouwkundige projecten, het onderzoek van de verhouding tussen
jongeren en ouderen, kinderen en ouders, mannen en vrouwen, enz.. Andere
psychiaters blijven uitsluitend werkzaam in klinieken, terwijl weer anderen aan een
privé praktijk beginnen. Er is zo'n grote verscheidenheid, dat je niet generaliserend
kunt zeggen wiens belangen door de psychiatrie worden verdedigd.
Is de psychiatrie een speciale tak van de geneeskunde of vat u haar eerder op als
sociaal werk?
Nogmaals, de psychiatrie bestrijkt een enorm veld van activiteiten. Soms valt ze
samen met de neurologie of de neuro-psychiatrie, en sommige psychiaters beschouwen
elke vorm van psychiatrie als een uitstulping van de neurologie. Het bestaan van vele
zogenaamde functionele kwalen - het onvermogen om het hoofd te bieden aan een
bepaald facet van het leven, terwijl het subject fysiologisch, anatomisch, pathologisch
of structured niets blijkt te mankeren, heeft de psychiatrie een flink stuk uit de
traditioneel medische sfeer weggehaald. Je kunt dus zeggen dat de medische
vaardigheid waarover de psychiater beschikt, enkel dient als controlemiddel bij
twijfelachtige gevallen. De kennis en de bevoegdheid waarop een mens met een
functionele storing een beroep doet, heeft naar mijn gevoel veel meer te maken met
sociale processen en verhoudingen, die aan de meeste medische opleidingscentra
niet worden bestudeerd, zelfs niet in de zgn. psycho-sociale geneeskunde. Dat betekent
dat de psychiatrie slechts een povere bijdrage kan leveren tot de geneeskunde. De
vergelijkende antropologie en de antropologie van de ziekte en de geneeskunde laten
er niet de minste twijfel over bestaan dat eenzelfde toestand in zijn voorvallen en
aspecten nooit helemaal dezelfde is over de hele wereld. Moet die variëteit nu in
verband worden gebracht met geofysische, ecologische, bacteriologische, chemische
of atmosferische factoren? Of hebben we te maken met een variëteit in de
onmiddellijke tussenmenselijke verhoudingen, verschillende systemen die
verschillende ziektevormen genereren of althans predisposities scheppen voor diverse
afwijkingen onder de bevolking? Dat soort vragen wordt met een niet aflatende ijver
onderzocht door antropologen, sociologen en medici. Kanker komt meer voor in
bepaalde streken van de wereld dan in andere; is dat te wijten aan het dieet, aan de
sociale verhoudingen, of aan een onbekende factor? Op heel concrete vragen hebben
we gewoonlijk geen ant-
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woord. De bijdrage van de psychiatrie aan dit soort vragen kan alleen worden gezien
als één enkele component in een multidisciplinair geheel.
De wereld waarin we ademen en eten, wandelen en praten, zitten en liggen, de
materiële wereld is nu praktisch integraal door de mens gemaakt. De
telecommunicaties en de wegen, maar ook het voedsel, de lucht en het water dragen
de sporen van onze chemische en natuurwetenschappelijke bedrijvigheid en
veroorzaken veranderingen in de natuur van de mensen en in hun verhoudingen onder
elkaar. Als de psychiater zich bezighoudt met de zuivere wetenschap van de
tussenmenselijke relaties en met de toegepaste wetenschap van de menselijke
storingen, tekorten en moeilijkheden, dan wordt hij gevoelig voor de veranderingen
in de grote materiële socio-economische systemen en voor de weerslag daarvan op
de verhoudingen tussen de mensen, die deze materiële veranderingen hebben
bewerkstelligd, en is hij strategisch heel centraal geplaatst om een nuttige bijdrage
te leveren aan de gemeenschap.
Naast psychiatrie bestaat er ook een anti-psychiatrie. In hoeverre is dat nog
psychiatrie?
Ik heb mezelf nooit een anti-psychiater genoemd; dat hebben anderen gedaan. De
anti-psychiaters zijn van mening dat de psychiatrie in theorie en praktijk zo sterk is
geïdentificeerd met de onkritische versterking van de onmenselijke en antihumanitaire
componenten van ons huidig sociaal bestel, dat geen fatsoenlijk mens die op de
hoogte is van wat er gaande is, zich nog langer kan identificeren met een psychiater.
Dit willen zij duidelijk stellen als initiale antithetische stap, als negatie van de
bestaande sociale realiteit. Het is een fase in een ontwikkeling, maar kun je die fase
vastspijkeren als ‘anti-psychiatrie’? De term is enkele jaren geleden gepropageerd
door David Cooper1, die hem beschouwde als een weldoende provocatie om de rust
van de psychiaters te verstoren en hen erop attent te maken dat in hun club ook
woelige collega's zich manifesteerden en neen riepen. Hij wist dat die term een aantal
welmenende psychiaters zou doen twijfelen aan hun goede bedoelingen, hun
professionele competentie en de hulp die ze meenden te verstrekken aan individu en
gemeenschap. Hij wist ook dat een aantal mensen er zo door beledigd zou worden,
dat ze zich defensief zouden opstellen in een contra-oppositie, wat dan weer de
waarheid die in de provocatie besloten lag, zichtbaar en voelbaar zou aantonen. Hij
had het gevoel dat, zonder provocatie, de signalen van deze dissidente richting wel
eens verloren hadden kunnen gaan in al het andere lawaai. Deze tactiek heeft de
beweging een herkenbare sociale positie gegeven, die ze anders wellicht

1

David Cooper, Psychiatry and Anti-Psychiatry, Tavistock, London, 1967.
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nooit had verworven. Maar nooit heb ik mezelf willen identificeren met een van
beide posities: de anti-psychiatrische of de anti-anti-psychiatrische.
Hoe zou u zichzelf dan definiëren ten opzichte van andere, min of meer dissidente
psychiatrische theorieën en/of praktijken, zoals die van Thomas Szasz, Maud Mannoni
en, meer recent, Félix Guattari en Gilles Deleuze met hun anti-psychoanalyse?
Ik beschouw mezelf als iemand die de menselijke natuur bestudeert en die zijn
financieel-economische onafhankelijkheid heeft verworven door het uitoefenen van
het medisch beroep - een dokter met een psychiatrische praktijk. Deze heeft zich in
de loop van mijn beroepsleven wel gewijzigd, maar heeft mij nooit ertoe genoopt
mijzelf te definiëren. Als ik mezelf intellectueel zou moeten situeren, zou ik zeggen
dat mijn geschritten vooral in de traditie van de Europese fenomenologie liggen, dat
ik gevormd ben in de psychoanalyse en in de beste tradities van de medische
wetenschap. Met Mannoni ben ik goed bevriend. L' Anti-Oedipe van Deleuze en
Guattari tracht ik, voorlopig tevergeefs, vertaald te krijgen bij een Engels uitgever.
Thomas Szasz heb ik persoonlijk nooit ontmoet, maar we hebben een stel
gemeenschappelijke vrienden...2.
Er zijn toch aanzienlijke verschillen tussen Szasz en u. Szasz is sterk behavioristisch
en positivistisch georiënteerd. Hij steunt op de moderne communicatietheorie, die
duidelijk ‘wetenschappelijker’ is dan de existentiële fenomenologie waar u gebruik
van maakt.
Ik ben niet erg gelukkig met dat onderscheid. Eigenlijk zouden we een hele poos
met elkaar moeten discussiëren om duidelijk te maken wat we verstaan onder
positivisme. Ik heb nogal wat onderzoek gedaan naar verschillende gezinssystemen
en de wisselwerking tussen mensen, en dat onderzoek beschouw ik als hard science,
empirisch, herhaalbaar, methodisch en vergelijkbaar. Natuurlijk moet er nog heel
wat opgehelderd worden. Bijvoorbeeld de ontogenese: hoe kan het
communicatiemodel, waarvan je als baby en kind een paar jaar lang het voorwerp
bent, je communicatiemodel twintig jaar later beïnvloeden? Hoe vergelijken we
systeemmodellen van communicatie als we niet beschikken over de sociale toepassing
van een mathematische groepen- of reeksentheorie? Hoe lossen we het probleem op
van de selectieve aandacht voor die en die eerder dan voor andere variabelen? Dat
zijn allemaal moeilijkheden van wetenschappelijke aard. Fysici, scheikundi-

2

Van Thomas Szasz zijn in het Nederlands verschenen: Geestesziekte als mythe, Lemniscaat,
Rotterdam / Denis, Borgerhout; De waan van de waanzin en Ideologie van de waanzin,
Ambo, Bilthoven.
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gen en mathematici die ik ken, verzekeren mij dat ze mijn onderzoek wetenschappelijk
vinden. Zij delen niet het enthousiasme van de social scientists ten aanzien van de
toepassing van kwantitatieve methoden in de sociale wetenschappen en zij
beschouwen deze toepassing ook niet als behorend tot een hiërarchisch hogere
wetenschappelijkheid. Wetenschap is een middel om betrouwbare en gefundeerde
informatie over een bepaald gebied van de werkelijkheid te verzamelen, waarbij men
die informatie op een of andere manier controleert. Je kunt de wetenschappelijke
methode niet identificeren met de experimentele methode. Astronomen hebben
enorme resultaten behaald door een tijdlang met grote nauwgezetheid waarnemingen
te doen op basis waarvan zij hypothesen konden opstellen die, juist of onjuist, hen
dan weer in staat stelden nieuwe waarnemingen te verrichten.
Kunt u, steunend op uw onderzoekingen, prognoses maken? Blijft ook in de toekomst
het gezin de kern van de samenleving, bron van dezelfde conflicten? Bent u het eens
met David Cooper, die het einde van het gezin aankondigt?3.
Niemand is in staat om voorspellingen te doen. Het is een platitude om te stellen
dat sociale processen tegenwoordig snel veranderen. Het soort gezin dat in de jaren
zestig sterk bekritiseerd werd door sociologen, kun je karikaturiseren als het
Amerikaanse kerngezin met twee auto's, een villaatje in de voorstad en twee
volwassenen die, afgesneden van hun ouders en van de omgeving waarin ze zijn
opgegroeid, hun emotionele, financiële, morele en economische levenswijze op de
kinderen overdragen. Dit type bestaat sedert ongeveer dertig jaar in Noord-Amerika
en West-Europa en was voordien onbekend in de geschiedenis van het menselijke
ras. Zo'n kerngezin met twee generaties is een geheel nieuw antropologisch fenomeen.
Ik geloof helemaal niet dat je kunt zeggen dat het gezin dood is. Ook dat bedoelt
Cooper als een provocatie. Mijn kennis van alternatieve systemen beperkt zich
goeddeels tot de verschillende manieren waarop kinderen kunnen worden
grootgebracht. Ik heb nooit een kibboets bezocht, en wat ik van communes heb
gezien, heeft me er niet toe gebracht een makkelijke veroordeling uit te spreken over
de sociale processen die werkzaam zijn in het gezin: de zogenaamde sociale tirannie,
toegedekt met de mantel van de liefde, die, omdat het kapitalistisch systeem in het
gezin ingebouwd zou zijn, corrosieve en corrumperende effecten zou hebben op de
intermenselijke verhoudingen: bezitsdrang, investeringsdrift, kapitaalsvermeerdering,
kortom kwantitatieve terugbetaling van kwalitatieve uitgaven. Als de investering
niet behoorlijk

3

David Cooper, The Death of the Family, Penguin Press, London, 1971. Ned. Vert. Het einde
van het gezin. Cfr. Streven, februari 1973, p. 498-499.
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wordt gehonoreerd door dankbaarheid of volgzaamheid worden de verhoudingen
wraakzuchtig en eist men schadevergoeding, enz.. Daarmee wordt inderdaad vrij
behoorlijk de stijl van het kapitalistische systeem beschreven; alleen zie ik dat systeem
geen plaats maken voor een ander. Ik zie geen nieuwe sociale orde in het verschiet
voor de geïndustrialiseerde maatschappij van Noord-Amerika en West-Europa. Ik
geloof ook niet dat onze gezinsstructuur op het punt staat vervangen te worden door
alternatieve systemen. Verhoogde staatsinmenging in het opvoeden van kinderen,
zoals peutertuinen, crèches en zo, spreekt mij helemaal niet aan. Alhoewel het gezin
op vele plaatsen scheuren vertoont, ben ik ervan overtuigd dat het nog altijd een van
de beste dingen is die we hebben. Het is misschien het laatste systeem waar mensen
tot op zekere hoogte toegang tot elkaar hebben zonder dat hun relaties beperkt en
gebroken worden door de regels en de afbakeningen die in de maatschappelijke
ruimte de ene mens van de andere scheiden.
Als ik u zo bezig hoor, verwondert het me dat u destijds met de anarchistische David
Cooper hebt samengewerkt aan ‘Reason and Violence’ (1964). Betekende dat dubbel
auteurschap geen probleem?
Dat boek was een studie over Sartre, vooral bedoeld als introductie en parafrase,
waarin onze persoonlijke standpunten weinig aan bod kwamen. Dat was dus geen
probleem. Ik geloof niet dat ik nù nog een boek samen met Cooper zou kunnen
schrijven; onze posities zijn uit elkaar gegroeid, al hebben we op het persoonlijke
vlak helemaal geen ruzie gekregen.
Hebt u zelf een verklaring voor uw succes bij het niet-gespecialiseerde lezerspubliek?
Ik ontvang vrachten post van overal in de wereld. De meeste brieven komen van
mensen die persoonlijk iets hebben meegemaakt dat overeenstemt met wat ik in mijn
boeken beschrijf, of van verschrikkelijk geïsoleerde personen uit instellingen voor
geestesgestoorden die het gevoel hebben dat niemand tot dusver had begrepen wat
ze meemaken. Honderdduizenden mensen leven alsof ze vanuit een totaal onbekende
streek bij de menselijke soort zijn beland; zij zien geen gemeenschappelijke grond
tussen hen en de rest van de mensheid. Sommige van mijn boeken hebben als brug
gediend; dat wil niet zeggen dat het de enige boeken zijn die zulke mensen zouden
aanspreken, maar misschien is de communicatieradius van die andere boeken kleiner
dan die van de mijne, omdat ze geschreven zijn in zo'n aparte stijl, dat de
resonantieruimte tussen auteur en lezers aanzienlijk wordt beperkt.
Een paar jaar na het verschijnen van mijn eerste boek, The Divided Self (1960),
bleek dat veel meer mensen dan ik me had gerealiseerd, op deze
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manier zichzelf ervoeren. Velen hadden het idee dat ze een gezicht of een uiterlijk
presenteerden dat op geen enkele manier correspondeerde met de manier waarop ze
zich voelden. Daarover dorsten zij niet te praten, zelfs niet met hun intiemste partner,
die nochtans zichzelf misschien net zo voelde. The Divided Self bleek voor deze
mensen een verademing te zijn. Van het thema van de aliënatie tussen mens en mens
hadden zij al gehoord: bij Hegel, Marx of Nietzsche; maar dat waren voor hen
theoretische, academische oefeningen. Pas in The Divided Self realiseerden zij zich
waar deze term naar verwijst.
Reageren mensen makkelijker op uw niet-technische teksten zoals ‘Knots’ (1970),
of op ‘Reason and Violence’ of ‘The Politics of the Family’ (1971)?
De scheiding tussen beide soorten is in mijn werk zo goed als verdwenen. Alhoewel
Knots in een zekere zin beslist niet-technisch is, is het ontstaan uit intense en
volgehouden observatie van menselijke interactie, zowel in mijn persoonlijk leven
als in mijn beroepspraktijk. Niet als een professionele tic - je weet wel, de
psychoanalist die nooit kan nalaten te psychoanalyseren, zelfs niet op
cocktail-partijtjes - maar als een soort meditatie over menselijke verhoudingen.
Kan je ‘Knots’ ook lezen als een vorm van poëzie?
Toen het in Groot-Brittannië verscheen, bleken de meeste, nochtans vakkundige,
recensenten er geen touw aan vast te kunnen knopen en over het algemeen was de
pers niet laaiend enthousiast. Een gerenommeerd psychoanalist schreef dat hij er
geen woord van snapte, betreurde dat ik mijn vroegere schrijftrant kennelijk had
opgegeven en hoopte dat Knots een voorbijgaande inzinking zou zijn. Maar in
Amerika werd het pijlsnel een bestseller. Het werd verder vertaald in 18 talen,
omgewerkt tot ballet, toneelstuk, enz.. De grote doorbraak kwam in Manhattan, waar
het erin ging als koek. Mijn Amerikaanse uitgever vond het wat moeilijk en wou
onderzoeken wie het nu precies had gekocht. Duizenden exemplaren bleken in een
paar weken tijd verkocht aan 17-18-jarige kantoormeisjes die het als kersteadeau aan
hun vriend of verloofde hadden geschonken. Voor mij was het een verrassing te
merken dat Knots insloeg bij mensen die althans niet op de gebruikelijke manier als
intellectuelen kunnen worden beschouwd. Daarom wil ik het nog geen poëzie noemen.
Het zijn wel teksten die in verzen zijn opgemaakt, uitgezifte uitspraken die er
typografisch uitzien als poëzie4.

4

Cfr. achteraan dit artikel een paar voorbeelden.
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Is ‘Knots’ een poging tot beter inzicht in en een weinig gebruikelijke analyse van
fundamentele menselijke relaties?
Er stond mij bij het schrijven geen enkele theoretisch te omschrijven poging voor
ogen. Ik heb steeds de gewoonte gehad om de dingen die mij door het hoofd schieten,
neer te schrijven. Ook observaties leg ik steeds verbaal vast. Toen ik nu mijn notities
van de voorbije jaren overliep, merkte ik dat sommige waarnemingen tot dezelfde
familie behoorden. Ik zocht ze uit, schreef ze achter elkaar over, en dat was mijn
eerste manuscript. Mijn eerste titel was Entrances and Exits, daarna werd het
Appearances and Disappearances. Maar toen ik mijn teksten verder uitgezuiverd,
geschrapt en geknipt had, werden het Knots (knopen). Het is voor mij dus bijzonder
moeilijk om dit boek als een objectief ding buiten mij te bekijken en er de plaats van
te bepalen in de literaire of wetenschappelijke produktie. Wat is de functie en de
bedoeling van deze verzameling? Ik had geen bewust plan of opzet om de complexiteit
van de menselijke relaties te vereenvoudigen, maar tijdens het bezigzijn met het
materiaal is het daarop neergekomen.
Is succes voor u een prikkel om verder te gaan of vindt u het eigenlijk een last? En
hunt u überhaupt nog verder gaan in dezelfde richting?
Succes vind ik heel interessant. Toen ik december vorig jaar een toer door de
Verenigde Staten maakte en daar sprak aan 15 universiteiten, zei men mij dat de
studenten nooit zo massaal waren opgekomen. Soms leek het meer op een toestand
zoals je die bij popconcerten kunt meemaken: tweemaal zoveel mensen als verwacht,
politieagenten met stalen helmen om de zaak niet uit de hand te laten lopen, enz..
Het is duidelijk dat niet iedereen de kans heeft om de sociale plaats in te nemen die
ik bekleed. Dat was voor mij een totaal nieuwe ervaring. Maar het is ook duidelijk
dat op die ogenblikken duizenden mensen dingen van mij willen horen die zij zelf
denken of voelen. Vooral The Politics of Experience kenden zij; er waren studenten
die het tien keer hadden gelezen en hele stukken ervan uit het hoofd kenden. Ze
vertelden me dat dit boek zei wat zij gevoeld of zelfs wat zij gezegd hadden, maar
voorheen nooit gedrukt hadden gezien. Ik ben dus populair omdat ik zeg en schrijf
wat de mensen willen horen of lezen. Ze zijn geneigd mij als een genie te beschouwen
omdat ik ze, volgens hen, heb begrepen. Daar zit een enorm stuk narcisme in. Ik
word tot een populaire held uitgeroepen om narcistische redenen: ik heb gezegd wat
zij dachten, dus moet ik wel gelijk hebben! Laing die woorden schrijft die hun als
gegoten zitten.
Als ik verderga met schrijven en spreken vanuit de plaats die ik bekleed - wat ik
van plan ben - weet ik niet of ik mijn ‘kliënteel’, zoals iemand het genoemd heeft,
wel zal blíjven behagen. Het probleem is namelijk dat heel
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wat mensen mijn volgende boek zullen lezen niet om wat erin staat maar omdat ik
het geschreven heb. Misschien zullen ze zeggen dat ik uitgepraat ben of mijn
oorspronkelijke inspiratie kwijt, terwijl mijn belangstelling alleen maar in beweging
zal zijn. Ik voel er niets voor in herhalingen te vervallen, alleen om mijn lezers te
plezieren, alleen omdat ze me graag dezelfde thema's zien ontwikkelen en ontgoocheld
zijn als ik dat niet meer doe. En als ik het toch doe, zullen weer anderen zeggen dat
ik uitgespeeld ben omdat ik mezelf herhaal. Mensen die vinden dat ik niet voldoende
revolutionair of links radicaal ben, zullen zeggen dat ik ‘opgekocht’, oud, aangepast,
ingesloten, moe, of een liberale miljonair ben.
Je kunt natuurlijk de kop in het zand steken en weigeren je af te vragen wat de
implicaties zijn van de sociale plaats die je inneemt. Het belang van het succes is
niet, of ik het leuk vind of niet, maar wat voor effect het op me heeft Succes verandert
mijn levenservaring, maar die ingrijpende verandering is moeilijk te evalueren. In
elk geval maakt zij op subtiele manieren allerlei toestanden aannemelijker en
geloofwaardiger, of onbelangrijk en futiel. Waarschijnlijk verschuift mijn
waardenhiërarchie met mijn sociale positie, maar ik weet tenslotte niet of mijn nieuwe
plaats in wezen niet onbeduidend zal blijken en in dat geval nauwelijks invloed zal
hebben op de essentiële bronnen van mijn gevoeligheid en mijn intuïtie. Al wat ik
kan doen is mijn verstand erbij houden, en waarnemen welke invloed succes op me
heeft
Een vraag over schizofrenie. Volgens mij gebruiken David Cooper en u ‘schizofrenie’
als een genetische term, als een aanduiding van een hele groep fenomenen, en
nauwelijks als denotatie van een psychose met een specifieke, ongewone
communicatiemodus. Bent u het daarmee eens?
Ik gebruik de term ‘schizofrenie’ zoals men b.v. het woord ‘slaaf’ gebruikt. Een
slaaf neemt een bepaalde plaats in het sociale stelsel in. Als iemand een ‘slaaf’ wordt
genoemd, zegt dat niets over zijn persoon, zijn emotionele organisatie of zijn
intellectuele Vermogens. Er zijn in onze maatschappij mensen die zichzelf vinden
of verliezen en dientengevolge de positie van een psychoticus toegewezen krijgen.
Dat is geen uitspraak over de persoon en zijn kwaliteiten, maar over zijn status en
zijn verhouding tot de anderen, gedefinieerd door de anderen. Zelfs al beschouwt
men schizofrenie als een chemisch proces, zij blijft een sociaal feit - dat kan niemand
ontkennen. Of dat sociale feit nu correspondeert met een entiteit of een syndroom,
een specifiek reactietype enz., is een geschilpunt dat ons in dit verband te ver zou
leiden. Is er een ziekte, vergelijkbaar met allergie, reuma of tuberculose, die
schizofrenie zou heten? Dat plaatst ons voor vragen naar het wezen
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van de pathologie, naar de precieze inhoud van de term syndroom enz.. Ik sta erg
sceptisch ten aanzien van een omlijnd syndroom waarnaar de term schizofrenie zou
verwijzen, al wil ik het bestaan ervan niet uitsluiten. Er is in deze nevelachtige zone
een bepaald type van reageren op andere mensen, maar ik wil dat niet schizofrenie
noemen omdat die term te verward is om hem zinvol te kunnen gebruiken, tenzij om
te spreken over het gebruik dat andere auteurs ervan maken.
Hoe belangrijk is de psychoanalyse voor uw eigen psychiatrische praktijk vandaag?
Dat is een moeilijke kwestie want, hoewel ik weet dat het aandeel van de
psychoanalyse erg belangrijk is, kan ik het nauwelijks schatten. Ik heb zelf mijn
leeranalyse doorgemaakt, meer dan tien jaar ben ik werkzaam geweest als analist,
ik heb drie keer het volledige werk van Freud gelezen en veel nagedacht over de
betwistbare punten. Psychoanalyse is voor mij praktisch uitsluitend Freud en een
paar geïsoleerde bijdragen van analisten, die zozeer deel van mezelf zijn gaan
uitmaken, dat ik het belang ervan niet meer kan evalueren. Psychoanalytische
concepties zoals ‘Uebertragung’, ‘transfert’, ‘introjectie’ en ‘projectie’ heb ik in The
Politics of the Family omschreven als mapping, een opeenstapeling van een reeks
elementen op een andere. Hoewel ik in deze context de psychoanalyse enigszins
anders gebruik, bewaar ik haar fundamentele inspiratie en haar manier om de dingen
te bekijken. De Freudiaanse afweermechanismen noem ik liever mentale operaties,
en ik tracht te verklaren wat primaire eenheidsoperaties zijn, bijvoorbeeld het positief
of negatief bekijken van iets, een binair systeem van ‘of... of’, ‘plus of min’, ‘voor
of tegen’, enz.. Als je een combinatie kunt vormen van eenvoudige elementen, merk
je hoe erg complexe operaties kunnen worden gevormd. Freud heeft dat allemaal
veel scherper gezien dan ik. Benevens de theoretische rangschikking van wat hij zag,
betekent psychoanalyse voor mij ook nog een ongehinderde, onbevooroordeelde
aandacht voor het domein van de tussenmenselijke verhoudingen, met een bijzondere
referentie naar spel, scenario, regels en metaregels, mapping; kortom, mentale
operaties. Dat alles is voor mij het veld van de psychoanalyse.
Een groeiend aantal psychiaters is geneigd tot scepticisme tegenover min of meer
gesloten systemen van psychiatrische en psychologische kennis. Zij beschouwen
zichzelf als pragmatische psychiaters die concepten, inzichten en technieken van
verschillende ‘scholen’ gebruiken.
Dat illustreert de totale wanorde waarin de oriëntatietheorieën zich momenteel
bevinden. Het is een teken van eerlijkheid dat de meesten niet meer geloven in
afzonderlijke theoretische blokken en gevoelig zijn voor een
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ruime reeks aspecten van het leven. Zij pikken hier iets op en nemen daar wat anders
van over, in een compleet opportunisme. Het komt er vooral op aan dat je je bewust
bent van en begrip hebt voor wat je zelf kunt zien en beleven met anderen. Als dat
op de voorgrond staat, vind je ergens wel een stuk theorie dat je duidelijk, relevant
en economisch voorkomt en waarin iemand vóór jou reeds het persoonlijke in het
algemeen verstaanbare heeft vertaald.
Noem dat gerust theoretisch opportunisme of scepticisme. Je vindt dat, geloof ik,
vandaag ook in de kunst terug als een soort collage-realisme dat zich afkeert van het
surrealisme. Ik heb het gevoel dat onze tijd historisch niet het geschikte moment
biedt voor een alles insluitende, systematische theorie, coherent en breed genoeg om
een ‘habitat’ te zijn waar we zouden kunnen intrekken en ons lekker voelen. Ik denk
dat we nog een hele poos buiten moeten blijven rondlopen, blootgesteld aan allerlei
soorten metaforisch weer, zonder de bescherming van een theorie. Een theorie kun
je gebruiken als een sonde, een middel om wat een visie in de weg staat, uit de weg
te ruimen of om je onzekerheden, twijfels en angstige voorgevoelens tot bedaren te
brengen. Het soort theorie waarop je verder kunt bouwen, is altijd een mentale
constructie, maar naar mijn gevoel niet direct in overeenstemming met de Zeitgeist.
Uit Knots (= Toestanden)
Ze spelen een spelletje. Ze spelen dat ze geen spelletje spelen. Wanneer ik ze laat
zien dat ik dat zie, zal ik de regels breken en zullen zij mij straffen. Ik moet hun
spelletje spelen, d.w.z. niet zien dat ik het spelletje zie.
Er moet iets met hem aan de hand zijn
want hij zou niet handelen zoals hij handelt
als er niet iets met hem aan de hand was
daarom handelt hij zoals hij handelt
omdat er iets met hem aan de hand is.
Hij denkt niet dat er iets met hem aan de hand is want
een van de dingen die er
met hem aan de hand is
is dat hij niet denkt dat er iéts
met hem aan de hand is
daarom
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moeten we hem helpen beseffen dat
het feit dat hij niet denkt dat er iéts
met hem aan de hand is
een van de dingen is die er
met hem aan de hand is

Grietje
Ik ben bang
Hans
Wees niet bang
Grietje
Ik ben bang om bang te zijn wanneer jij
me zegt dat ik me niet bang moet voelen
Grietje
Ik ben van streek dat jij van streek bent
Hans
Ik ben niet van streek
Grietje
Ik ben van streek dat jij niet van streek bent dat ik
van streek ben dat jij van streek bent
Hans
Ik ben van streek dat jij van streek bent dat ik niet
van streek ben dat jij van streek bent dat ik van
streek ben
wanneer dat met mij niet het geval is

Nederlandse vertalingen, uitgegeven bij Boom, Meppel / Denis, Borgerhout:
R. Laing, Het verdeelde zelf.
R. Laing, Het zelf en de anderen.
R. Laing, Strategie van de ervaring.
R. Laing, Gezinspatronen (= The Politics of the Family).
R. Laing, Toestanden (= Knots).
R. Laing en D. Cooper, Rede en Geweld.
R. Laing en A. Esterton, Gezin en waanzin.
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MBRF: Europees machtsevenwicht op verlaagd niveau
Henry M.V. Buntinx
Terwijl in Helsinki de besprekingen aanslepen ter voorbereiding van een eventueel
later in het jaar te houden Conferentie voor Europese Veiligheid en Samenwerking,
zijn op 31 januari in Wenen besprekingen begonnen ter voorbereiding van een
Conferentie over Wederzijdse en Evenwichtige Troepenvermindering (MBFR: Mutual
Balanced Forces Reduction). Hoe hangen beide samen? Welke moeilijkheden zitten
eraan vast, met name aan de laatste? Het gaat hier inderdaad om een uiterst
ingewikkelde materie.

MBFR als tegenzet
Toen de NATO (reeds in 1968 te Reykjavik) het sein op groen zette voor eventuele
MBFR-besprekingen, had het er de schijn van dat een symmetrische reductie van
strijdkrachten in Centraal Europa de Atlantische Gemeenschap diverse voordelen
kon opleveren. De besprekingen zouden immers beperkt blijven tot de conventionele
bewapening en juist in die sector vertoonde het Warschaupakt een relatief overwicht
over de NATO. Weldra werd het duidelijk dat het MBFR-voorstel bedoeld was als
een tegenzet tegen het Sovjetinitiatief betreffende de Veiligheidsconferentie. De
NATO wilde aantonen dat ook zij bereid was besprekingen met Oost-Europa te
beginnen. Voor de Veiligheidsconferentie voelde men aanvankelijk niet veel. Nu
hoopten sommige NATO-leden dat het Westen via MBFR invloed zou kunnen
uitoefenen op de agenda en de procedure van de Veiligheids-conferentie.
In het begin hadden niet alle NATO-leden helemaal dezelfde opvattingen over
MBFR. De Verenigde Staten waren al geruime tijd op zoek naar een modus vivendi
met de Sovjet-Unie; MBFR zou daarvoor een van de middelen zijn. Daarom wilden
zij de MBFR-besprekingen aan de Veiligheids-conferentie vooraf laten gaan. De
Westeuropese Nato-leden daarentegen zijn pas enthoesiaster gaan doen over MBFR
toen bleek dat deze niet op de Veiligheidsconferentie zou worden behandeld.
Bovendien vreesden zij dat MBFR de unilaterale terugtrekking van de U.S.-troepen
uit Europa zou be-
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spoedigen. De politieke motieven waarom zij uiteindelijk toch akkoord gingen met
MBFR-besprekingen, houden gedeeltelijk verband met de westerse tendens om de
nadruk te leggen op het militaire aspect van het veiligheidsvraagstuk en de politieke
détente te zien als een gevolg van militaire akkoorden, en met de overtuiging dat zij
een betere controle zouden hebben op het machtsevenwicht als het in overleg met
Oost-Europa tot stand was gekomen. Door vooral de nadruk te leggen op het militaire
aspect van de Europese veiligheid, denkt het Westen primair op korte en middellange
termijn. Dat houdt dan weer verband met het feit dat de NATO-leden het onder elkaar
lang niet eens zijn over de opties die op lange termijn zouden moeten worden
genomen. M.a.w. door te opteren voor MBFR-besprekingen, heeft de NATO een
aantal politieke problemen onder de domper gezet, om een intern debat over hete
hangijzers te vermijden. Maar uitsluitend militaire aspecten van de externe veiligheid
willen behandelen met uitsluiting van de belangrijkste daarmee samenhangende
politieke problemen, is alleen mogelijk tijdens de voorbereidende onderhandelingen.
Worden de MBFR-onderhandelingen (met name over materiële problemen) eenmaal
echt aangevat, dan wordt een andere aanpak nodig.
Dit laatste beseffen de NATO-leden blijkbaar ook, want naarmate het MBFR-forum
concrete vorm aanneemt, schijnt het enthoesiasme eerder te dalen dan te stijgen.
Meer nog, met verloop van tijd worden enkele meningsverschillen binnen de NATO
alsmaar duidelijker. De landen van de NATO-flanken, Turkije, Griekenland en
Noorwegen, vrezen dat, als de besprekingen tot Centraal-Europa worden beperkt,
de Sovjet-Unie haar druk op de flanken zal intensiveren. Frankrijk wil helemaal niet
van MBFR horen. Groot-Brittannië zou liever zien dat het voorstel doodbloedt. De
cohesie van de NATO dreigt dus gevaar te lopen nog voordat de eigenlijke
MBFR-conferentie is begonnen.
Paradoxalerwijze is de belangstelling van de Sovjet-Unie voor MBFR gegroeid
naarmate ze in het Westen afnam. Volgens de enen zou de Sovjet-Unie meer zien in
symmetrische wapenreducties dan in unilaterale aan de kant van het Westen: een
unilaterale terugtrekking van de US-troepen uit Europa zou in het Westen een militaire
reflexie teweeg kunnen brengen. Anderen denken dat Moskou de MBFR wil gebruiken
om een vinger in de Westeuropese pap te krijgen. Hoe dan ook, bijna iedereen is
ervan overtuigd dat het Kremlin uiteindelijk met de MBFR instemde, omdat het in
ieder geval zijn Paneuropese Veiligheidsconferentie wilde hebben. Op die manier is
de NATO diplomatiek in het defensief gedrongen: zowel Veiligheidsconferentie als
MBFR staan voor de deur en voor geen van beide loopt het Westen nog warm.
Bovendien heeft de NATO zo gemanoeuvreerd, dat MBFR en Veiligheidsconferentie
fataal in elkaar verstrengeld
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zijn geraakt. Het gevolg is, dat de besprekingen een impuls kunnen krijgen van de
Veiligheidsconferentie (hetgeen de NATO aanvankelijk wenste) maar dat ook het
omgekeerde mogelijk is (en dat willen juist de Sovjets).

Zowel software als hardware
In het verleden kwam bij militaire research en onderhandelingen meestal slechts
hardware ter sprake: problemen als evenwicht en pariteit werden behandeld in termen
van vernietigingspotentieel, vooral onder de vorm van wapens en wapensystemen.
De software - mankracht en de wijze waarop staten hun militair apparaat organiseren
- kreeg minder belangstelling. Bij MBFR-besprekingen zou ook dit laatste op tafel
moeten komen.
Mede onder invloed van de moderne technologie is men tot het inzicht gekomen
dat grote massalegers niet meer nodig zijn. Op de voorgrond komen: efficiëntie,
mobiliteit en vernietigingskracht. M.a.w. men wil van arbeidsintensieve structuren
overgaan op kapitaalintensieve en technologisch-georiënteerde structuren.
Troepenreductie is politiek, sociaal en economisch noodzakelijk. Dat is niet alleen
een kwestie van centen, maar hangt ook samen met het feit dat de publieke opinie
zich steeds minder voor militaire aangelegenheden interesseert. Dat is duidelijk in
het Westen; hoe het in Oost-Europa staat, weet men niet. Staten die lange tijd in
vrede leven, verliezen de zin voor het tragische (H. Kissinger).
Maar goed, de westerse landen voeren in hun militair apparaat allerhande
herstructureringen door: vermindering van de troepensterkte, kortere of selectieve
dienstplicht, of helemaal geen dienstplicht meer. De keuze is dan: ofwel de nadruk
leggen op destructie-intensieve hardware, ofwel op tamelijk grote schaal mankracht
aantrekken. Reducties op het ene vlak moeten oordeelkundig worden gecompenseerd
door het optrekken van andere componenten. Belangrijk is vooral dat dit proces
verreikende gevolgen heeft op de structuur van de wapenwedloop.
De financiële last van te overdreven troepencontingenten ligt anders in de NATO
dan in het Warschau Pakt. De noodzaak van veranderingen wordt het scherpt
aangevoeld in de sterk geïndustrialiseerde landen, waar een tekort is aan jonge
geschoolde arbeidskrachten. Die landen zijn tevens het best uitgerust om kwantiteit
door kwaliteit te vervangen. Concreet gezegd: het percentage van de personeelskosten
op het totale budget van Defensie ligt aanmerkelijk hoger in de NATO dan in het
Warschaupakt. Dat verklaart waarom de NATO-landen naar middelen zoeken om
die personeelskosten te drukken. De Sovjet-Unie zit met hetzelfde probleem, maar
daar heeft het een andere oorzaak: de lonen van de militairen liggen beduidend lager
dan in het Westen, maar er zijn veel meer militairen.
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Troepenvermindering gaat gepaard met internationale en binnenlandse moeilijkheden.
Het voorbeeld van de US-troepen in Europa is kenmerkend. Een eenzijdige reductie
ervan zou geïnterpreteerd kunnen worden als een verzwakking van de Amerikaanse
wil tot bijstand in geval van crisis of agressie. Het politieke facet van het probleem
wordt hier overduidelijk. En zo ziet men ook hoe MBFR-besprekingen kunnen worden
aangewend om interne NATO-moeilijkheden op te lossen door ze in te schakelen in
een genegotieerd akkoord tussen Oost en West. De Sovjets van hun kant kunnen via
MBFR het Westen ertoe brengen ‘de bestaande realiteiten in Europa’ contractueel
te erkennen en zo de Oosteuropese landen de hoop ontnemen om zich met behulp
van het Westen wat zelfstandiger op te stellen tegenover Moskou. Oosteuropese
landen kunnen dan van MBFR alleen verwachten dat het gros van de Sovjettroepen
hun grondgebied verlaat.

MBFR en Veiligheidsconferentie
Het is sinds het begin van de voorbereidende besprekingen al duidelijk geworden
dat het verschil van opvatting tussen de partijen meer heeft te maken met de manier
van aanpak dan met de essentie van de materie. De NATO wilde MBFR en
Veiligheidsconferentie institutioneel uit elkaar houden. Dat wilden vooral de
Verenigde Staten. Enkele Europese NATO-leden hadden daar echter bezwaren tegen.
Op de Franse opvattingen terzake kom ik hieronder terug. West-Duitsland en
Nederland voelden er wel iets voor om MBFR en Veiligheidsconferentie aan elkaar
te koppelen. MBFR mocht geen zaakje tussen de USA en de Sovjet-Unie worden,
en evenmin een exclusief militaire aangelegenheid: de politieke implicaties verdienen
minstens evenveel belangstelling. Koppeling van MBFR aan Veiligheidsconferentie
zou het mogelijk maken, het aantal troeven die tegen elkaar kunnen worden
uitgespeeld, uit te breiden.
De communistische landen aanvaarden wel dat er contactpunten bestaan tussen
MBFR en de Veiligheidsconferentie, maar willen de twee besprekingen toch
gescheiden houden. Zij hebben zelfs voorgesteld dat troepen- en wapenreductie
behandeld kunnen worden in het Permanent Paneuropees Veiligheidssecretariaat,
dat volgens hen het einddoel moet zijn van de Veiligheidsconferentie. De
communisten beschouwen het proces van politieke en militaire détente als een
dialectisch proces en daarom hebben zij aanvaard dat MBFR en Veiligheidsconferentie
chronologisch prallel verlopen. Kennelijk spelen daarbij ook tactische overwegingen
een rol. ‘Helsinki’ kan als een propagandamiddel worden gebruikt: politieke
problemen spreken de publieke opinie gemakkelijker aan en kunnen desgevallend
ideologisch en emotioneel worden geladen. De MBFR-materie daarentegen is droog,
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gespecialiseerd en spreekt weinig of niet tot de verbeelding (al evenmin als de
SALT-conferenties). Vervolgens kan de Sovjet-Unie op de Veiligheidsconferentie
gemakkelijker verdeeldheid zaaien tussen de Westeuropese deelnemers dan in de
MBFR-besprekingen. Dit alles heeft de NATO toch wel begrepen, toen zij in
diplomatieke bewoordingen stelde dat het succes van de Veiligheidsconferentie zal
afhangen van de vooruitgang die wordt geboekt in de MBFR-besprekingen. Ook
sommige neutralen hebben in Helsinki duidelijk laten horen dat zij concrete resultaten
verwachten van de MBFR. Tussen haakjes: de Chinese Volksrepubliek is vandaag
nog even hardnekkig gekant tegen MBFR en Paneuropese Veiligheidsconferentie
als voorheen; bij een détente in Europa kan zij helemaal geen wol spinnen.

Standpunten tijdens vooronderhandelingen
Beide protagonisten hebben de voorwaarden die zij aan de MBFR-bijeenkomst
stellen, in algemene en vrij soepele termen geformuleerd. De NATO deed dat in de
zgn. Verklaring van Rome van mei 1970. MBFR moet compatibel zijn met de vitale
veiligheidsbelangen van de Alliantie in haar geheel en met die van elk lid afzonderlijk.
Reducties kunnen slechts worden doorgevoerd wanneer kwantitatief en kwalitatief
machtsevenwicht gewaarborgd is tussen NATO en Warschaupakt. Chronologisch
en ruimtelijk moet de troepenvermindering zo verlopen, dat geen der partijen er op
welk ogenblik ook unilateraal profijt uit trekt. Het Atlantisch systeem moet intact
blijven; er kan m.a.w. geen sprake zijn van een ontmanteling van de NATO ten
voordele van een of ander Paneuropees veiligheidssysteem. MBFR-besprekingen
kunnen een stap zijn op de weg naar een meer stabiele militaire en politieke situatie
in Europa of ook nog een middel om storingen, die kunnen ontstaan door
veranderingen in de militaire structuren, te elimineren.
Maar gaandeweg krijgt de NATO ook oog voor de risico's die hieraan vastzitten.
Troepenreducties in Centraal-Europa kunnen ertoe leiden dat de Sovjets meer druk
gaan uitoefenen op de Nato-flanken in Noorwegen, Denemarken, Griekenland en
Turkije. Een genegotieerde terugtrekking van de US-troepen uit Europa - in
tegenstelling tot unilaterale - kan de NATO-strategie van de voorwaartsverdediging
en van het soepele antwoord ontkrachten, met name omdat door vermindering van
de conventionele strijdmacht de nucleaire drempel daalt en de inzet van nucleaire
wapens plausibeler wordt. Genegotieerde reducties kunnen bovendien de druk van
de publieke opinie voor vermindering van de militaire inspanningen doen toenemen,
zodat de politieke controle op het defensiebeleid bemoeilijkt wordt. Tenslotte kan
wapencontrole in Centraal-Europa leiden tot neutralisering
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van bepaalde landen (o.a. West-Duitsland), hetgeen het bestaande machtsevenwicht
zou scheeftrekken en de NATO op de helling plaatsen.
De communisten hebben hun eigen zienswijze. MBFR kan worden aangewend
om de integratie in West-Europa tegen te gaan en te beletten dat het blokkensysteem
zich nog meer consolideert. Zij leggen vooral de nadruk op de politieke voorwaarden
van MBFR. Reducties worden beschouwd als een eerste stap naar wapencontrole,
algehele ontwapening en het opheffen van de defensie-allianties.
Beide partijen zijn het erover eens dat elk akkoord gepaard moet gaan met efficiënte
controle en verificatie. De communisten vinden dat die verificatie kan worden
uitgevoerd door het op te richten Paneuropees Veiligheidssecretariaat. De NATO
denkt aan aparte commissies. Over het feit dat de hele operatie in fasen moet verlopen,
is men het principieel niet oneens. Het Warschaupakt ziet als eerste stap een soort
bevriezing van de bestaande toestand, terwijl de NATO vanaf het begin verscheidene
alternatieve modellen op tafel wil gooien.
De grootste onenigheid slaat op begrippen zoals evenwicht en symmetrie bij het
reduceren van de oorlogscapaciteit. De NATO-modellen zijn asymmetrisch, doordat
zij uitgaan van de vaststelling dat het Warschaupakt momenteel een overwicht heeft
op het stuk van conventionele bewapening en bovendien ook geografisch bevoordeeld
is. In de eerste fase b.v. zou de NATO slechts 10% van haar troepen en bewapening
verminderen, het Warschaupakt 30%. Dat wordt door de communisten niet aanvaard.
Vandaar hun bezwaar tegen de B (balanced) in het trefwoord MBFR. Moskou spreekt
niet van ‘evenwicht’, maar van ‘proportionaliteit’. M.a.w. zij erkennen niet dat er
op het ogenblik een militaire asymmetrie bestaat ten voordele van het Warschaupakt.
Volgens hen bestaan er globaal gezien nog andere asymmytrieën dan in troepenmacht
en bewapening. Indirect wijzen zij daarmee op het feit dat de NATO in West-Europa
een 7000-tal tactische kernkoppen heeft opgeslagen en een aantal jachtvliegtuigen
gereed houdt die nucleaire opdrachten kunnen uitvoeren. Pro memorie: de Sovjets
houden in West-Rusland ongeveer 700 nucleaire raketten klaar die alle op
West-Europa zijn gericht.
Beide partijen zijn het er dan weer wel over eens dat het in de vermindering van
troepen gaat om gestationeerde en nationale strijdkrachten. De reductiemodellen van
de NATO maken bijna geen restricties: het kan gaan om grondtroepen, infrastructuur
en zowel kwantitatieve als kwalitatieve componenten; alleen zeestrijdkrachten en
opgeslagen nucleaire wapens worden er alsnog buitengehouden. Wat de
Centraaleuropese regio betreft, denkt de NATO aan concentrische cirkels. De beide
Duitse staten zouden tot de binnenste cirkel behoren; Benelux, Polen, Hongarije en
Tsjechoslo-
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vakije tot de buitenste cirkel. In de binnenste cirkel zouden de reducties groter zijn
dan in de buitenste. Hetzelfde geldt voor de terugtrekking van gestationeerde troepen.
De communisten van hun kant houden zich niet aan een al te strakke ‘zoning’. Hun
uiteindelijke doel zou zijn, mettertijd de wapenreductie over heel Europa uit te
breiden, hetgeen dan weer niet wordt geaccepteerd door die Westeuropeanen die nog
altijd tippen op een Westeuropese militaire integratie.

Wapencontrole of ontwapening?
Wat tot nog toe in Wenen uit de bus kwam, laat geen voorspellingen toe. De eigenlijke
besprekingen moeten nog van start gaan. Het Warschaupakt heeft al laten weten dat
het zijn posities dan concreter zal formuleren. Dat laat al vermoeden dat de eerste
resultaten - als die er komen - een beperkte draagwijdte zullen hebben. Met het gevaar
dat, als eenmaal enkele kleinere resultaten bereikt zijn, de onderhandelingen ‘sine
die’ worden verdaagd.
Wie toch iets wil zeggen over de mogelijke afloop van de eerste ronden, moet
weten of de discussies zich zullen concentreren op troepencontingenten,
wapensystemen of uitgaven voor defensie. Het is best mogelijk dat men elk
deelakkoord als een afgewerkt geheel wil opvatten en de drie genoemde thema's uit
elkaar houdt. Het omgekeerde is echter ook mogelijk. Al met al zullen de resultaten
variëren al naargelang het thema of de thema's waarop de klemtoon wordt gelegd.
Wordt de MBFR gezien in functie van de politieke evolutie in de Oost - West situatie,
dan kan dit leiden tot bezuinigingen op de defensiebudgetten. Wordt ze principieel
bedoeld als een eerste stap op de weg naar ontwapening, dan moeten juist de politieke
en economische vraagstukken mede op het voorplan komen.
De economische aspecten van MBFR zijn helemaal niet van tweede rang. Maar
er zitten ook minder verkwikkelijke aspecten aan vast. Sommigen hopen dat het geld
dat door kwantitatieve troepenverminderingen wordt uitgespaard, geïnvesteerd zal
worden in de kwalitatieve verbetering van de wapensystemen. In een berekening van
de kostenbesparing moeten drie elementen worden betrokken: mankracht en uitrusting
als onafhankelijke variabelen en kostprijs als afhankelijke variabele. Uit de combinatie
van deze drie elementen ontstaan vier mogelijkheden van aanpak, die ieder hun eigen
consequenties hebben:
- Reductie van mankracht en uitrusting waarbij de hoeveelheid uitrusting per man
constant blijft. Resultaat: een directe vermindering van het militaire potentieel.
- Reducties in mankracht waarbij de hoeveelheid uitrusting gelijk blijft.
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Resultaat: de hoeveelheid uitrusting per man stijgt; het vernietigingspotentieel
vermindert slechts marginaal.
- De hoeveelheid mankracht en uitrusting blijft behouden terwijl de diensttijd
wordt ingekort. Resultaat: de kostprijs kan dalen, maar de andere componenten
blijven op hetzelfde niveau.
- Reducties in uitrusting met handhaving van het troepencontingent, maar
vermindering van de hoeveelheid uitrusting per man. Deze aanpak is irreëel. Wil
men deze zaken heel scherp stellen, dan moet de grondregel zijn, dat reducties (en
dus kostenbesparing) werkelijk zouden leiden tot verlaging van de
bewapeningsdrempel en dat de besparingen niet mogen dienen om naar substituten
te zoeken. Daarom moeten werkelijke MBFR-besprekingen aanvangen én met de
kwantitatieve én met de kwalitatieve aspecten van het wapenvraagstuk in Europa.
Om de zaak helemaal sluitend te maken, zouden ook de uitgaven voor militaire
research op de agenda moeten komen. Daarvan is tot nog toe helemaal geen sprake.
Evenmin van problemen als de stratificatie van de besluitvorming inzake
defensie-beleid, de controle van de publieke opinie daarop en de defensie-planning
als dusdanig (overreactie, overperceptie enz.). Juist deze elementen houden de motor
van de wapenwedloop op gang. Het zou echter weinig tactisch zijn ze reeds bij de
aanvang op tafel te gooien. Dan staat het immers als een paal boven water dat de
besprekingen vroegtijdig op de fles gaan. Tien jaar ontwapeningsbesprekingen op
UNO-niveau hebben ons dat geleerd. Van de andere kant is het ook gevaarlijk al te
veel ‘grote principes’ bij de MBFR te betrekken. Dan krijgt immers de partij die van
nature geneigd is technische problemen te ideologiseren, de kans om het laken naar
zich toe te trekken.

Parijs: cavalier seul
Frankrijk is het enige Europese land dat met MBFR niets te maken wil hebben. Zelfs
Moskou (dat aanvankelijk ook weigerachtig stond) is er niet in geslaagd Pompidou
over te halen. Het officiële argument van Parijs is, dat troepenreductie op dit ogenblik
voor Europa riskant is. Op militair vlak wordt verwezen naar de geografische
asymmetrie tussen de NATO (in Europa) en het Warschaupakt: de Sovjets kunnen
gemakkelijker troepenversterkingen naar Centraal-Europa overbrengen dan de
Verenigde Staten. Een vermindering van de westerse conventionele bewapening
maakt de veiligheid in Europa dubieuzer. Vandaar het MBFR-dilemma: ofwel gaat
het om vermindering van gelijke hoeveelheden afschrikkingsmacht in beide allianties
en dan is het Westen de dupe; ofwel eist het Westen dat het Oostblok grotere
hoeveelheden oorlogscapaciteit afzadelt en dat zal door Moskou
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nooit worden geaccepteerd. Vervolgens gaat men uit van de ervaring dat partijen die
zich klaar maken voor ontwapeningsonderhandelingen, vooraf nog vlug zoveel
mogelijk bijkomende oorlogscapaciteit aanmaken om een zo sterk mogelijke
uitgangspositie te verwerven. Het politieke en psychologische klimaat in het Westen
maakt het echter niet mogelijk dat de NATO-leden zich zouden ‘wapenen’ voor
komende onderhandelingen, terwijl dat in het Oostblok - waar de publieke opinie
niets in de pap heeft te brokken - wel gaat. Bovendien betekent het wegtrekken van
‘gestationeerde troepen’ (Amerikaanse en Russische) niet dat de supermachten deze
contingenten zouden ontbinden, terwijl dat wel wordt gevraagd van de nationale
staten die reducties moeten doorvoeren: MBFR zou dus neerkomen op ‘het
ontwapenen van hen die nu al het minst bewapend zijn’.
Op het politieke vlak wordt de MBFR verweten dat het om een blokaangelegenheid
gaat, die in de Oost - West verhoudingen nieuwe spanningen kan doen ontstaan. De
integratie in het Warschaupakt zou nog verstevigd kunnen worden. Centraal-Europa
zou een speciaal statuut krijgen, dat van een gedenucleariseerde zone, hetgeen direct
naar een ‘finlandisering’ van Europa zou leiden. In die zone zou het Kremlin - via
de bepalingen van het UNO-Charter - recht krijgen op controle, hetgeen in strijd
wordt geacht met de éénwording van West-Europa.
De psychologische gevolgen worden het gevaarlijkst geacht. Een MBFR-conferentie
zou in West-Europa een vals gevoel van veiligheid creëren, een klimaat van moreel
disengagement ten opzichte van de verdediging van de nationale en atlantische
belangen. Franse officiële verklaringen gaan zelfs zover dat zij het woord van
Churchill citeren: ‘De Sovjets zouden op die manier de vruchten van de oorlog
plukken zonder dat zij er een behoeven te voeren’.
Van de andere kant is het bekend dat Parijs een fervente voorstander is van een
Europese Veiligheidsconferentie. Daarom wordt geëist dat Veiligheidsconferentie
en MBFR streng van elkaar gescheiden blijven. Maar naast de Veiligheidsconferentie
heeft Parijs nog andere recepten om de stabiliteit in Europa te handhaven. Het blijft
erbij dat de aanwezigheid van US-troepen in Europa nodig is voor het
machtsevenwicht. Om dus de Amerikaanse opponenten à la Mansfield het gras voor
de voeten weg te maaien, moeten de Europese NATO-leden hun
defensie-inspanningen opvoeren in plaats van te denken aan reducties. De détente
in Europa moet in de eerste plaats politiek worden geconsolideerd en tijdens die
lange fase moet het westerse militair apparaat aangepast blijven aan de
oorlogscapaciteit van het Warschaupakt. Pas daarna kan aan een multilaterale
wapenreductie worden gedacht. De Europese Veiligheidsconferentie (die zich bezig
zal houden met de politieke aspecten van de veiligheid) zal dus tevens het middel
zijn om
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uit te testen of vreedzame coëxistentie in Europa werkelijk mogelijk is en of het de
Sovjet-Unie te doen is om een tijdelijke tactiek dan wel om ernstige détente.
Brengt men echter de Franse houding ten opzichte van de MBFR in verband met
de doctrine over de nucleaire afschrikking, dan zien wij dat er ook enkele facetten
van puur nationaal belang aan vastzitten. De Franse nucleaire doctrine evolueert
geleidelijk van het zgn. ‘massale en automatische antwoord’ op elke vorm van agressie
naar de Amerikaanse conceptie van het ‘flexibele en proportionele antwoord’. Dat
heeft niet alleen te maken met het feit dat de eerste theorie ongeloofwaardig aandoet
(men riskeert immers zo goed als zeker zelfmoord), maar ook met het feit dat de
Franse nucleaire paraplu stilaan wordt uitgebreid tot de hele gamma van kernwapens:
tactische tuigen met beperkte vernielingskracht, raketten en duikboten. Met een
uitgebreid register van nucleaire wapens kan een kernmacht haar riposte aanpassen
aan de intensiteit van de agressie. Maar dit is een kostbaarder aangelegenheid dan
die van het ‘massale antwoord’. Het vereist immers én de uitbouw van een volledig
kernarsenaal én de handhaving van relatief belangrijke contingenten conventionele
troepen. Een strategie van ‘het flexibele en proportionele antwoord’ is een zaak van
mogendheden die over astronomische budgetten voor defensie beschikken. Frankrijk
beschikt daar niet over. Het stond dus voor een aantal opties. Het had geen zin een
kernmacht èn een conventionele strijdmacht uit te bouwen die beide ontoereikend
zouden zijn. Het leggen van de klemtoon op de conventionele strijdmacht was in
strijd met de Franse aspiratie, een volwaardige kernmacht te worden. Dus moesten
besparingen op het stuk van de conventionele troepen worden doorgevoerd, hetgeen
reeds sinds enkele jaren gebeurt.
Om dit mankement op te vangen richtte Parijs de blik op West-Europa en de
Verenigde Staten: de Verenigde Staten en de Westeuropese NATO-partners zouden
de conventionele troepen moeten leveren die de Franse kernmacht nodig heeft om
een strategie van ‘het flexibele antwoord’ te kunnen voeren. Dat verklaart meteen
waarom Parijs pleit voor de blijvende aanwezigheid van de US-troepen in Europa
en voor de versterking van de Westeuropese conventionele troepencontingenten.
Parijs tracht de Westeuropeanen zoet te houden met de verklaring dat heel
West-Europa mede-profiteert van de Franse atoomparaplu, maar vergeet eraan toe
te voegen dat op die manier de Westeuropeanen op het stuk van de beslissingsmacht
overgeleverd zijn aan de exclusieve wil van de Franse president. Dat doet ietwat
vreemd aan wanneer men weet dat de Fransen vroeger de Amerikanen bekritiseerden
omdat West-Europa nucleair gezien met handen en voeten aan de Amerikaanse
president gebonden was.
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Paskwil van een Koninkrijk
Ivo van Trigt
In het Koninkrijk der Nederlanden, zo als het vóór de Tweede Wereldoorlog bestond,
ging de zon nooit onder. Het strekte zich uit van de grens van Australisch Nieuw
Guinea in het verre, verre Oosten tot de westpunt van Aruba, diep in het Caraibische
bekken. Het telde om en nabij de honderd miljoen inwoners en mocht zich tot de
grote, bovendien naar eigen overtuiging ‘verlichte’ koloniale mogendheden rekenen.
Reeds tijdens de oorlog had de Nederlandse Regering in Londen bij monde van
Koningin Wilhelmina zelf te kennen gegeven, dat Nederland niet meer als ‘koloniale’
mogendheid uit de Duitse bezetting wilde herrijzen. Wel als een groot Koninkrijk,
dat alle landen bleef omvatten die er voorheen deel van uitmaakten, doch waarin
deze landen allemaal volledig zelfbestuur zouden genieten en slechts op basis van
vrijwilligheid een groot federatief verband zouden vormen. Dit zou Nederlands
bijdrage vormen tot ‘la défense de l'occident’. Het zou op basis van blokvorming
met zijn voormalige koloniën zijn Koninkrijk in stand houden en zijn partij blijven
meeblazen in het koor der westerse mogendheden. Nederland zou het binnen zijn
Koninkrijk niet meer alleen voor het zeggen hebben; de onderschikking van vroeger
zou voor nevenschikking op basis van gelijkwaardigheid plaats maken. Maar het zou
wel één groot geheel blijven. Een gróót Koninkrijk, dat, hoewel anders gestructureerd,
in de na-oorlogse wereld geen aanzien zou inboeten.
Daarbij ging het uiteraard om de band met Indië. Dat moest de draagbalk worden
waar het nieuwe Koninkrijk op kwam te rusten. De twee kleine koloniën in het
Westen, Suriname en Curaçao, hoorden er natuurlijk wel bij en moesten terwille van
de elegantie ook wel de status van ‘gelijkwaardige partners’ krijgen. Het stónd
bovendien aardig, dat het ‘grote Koninkrijk’ ook in het Westelijk halfrond nog een
klein, zij het wormvormig, aanhangsel bezat. Tot de grootheid echter in de conceptie
van het Koninkrijk konden zij nauwelijks een reële bijdrage leveren. Op de Ronde
Tafel Conferentie die de stichting van het nieuwe Koninkrijk moest voorbereiden,
zag Nederland hen trouwens graag aanwezig omdat de vertegenwoordigers
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van Indië daardoor voortdurend werden geconfronteerd met het feit dat het niet om
hen alléén ging.
Van deze hele fraaie opzet is niets terecht gekomen. De balk waarop het Koninkrijk
moest rusten, kreeg geen steunpunt in het Oosten. Indonesië ging zijn eigen weg en
verwierf zich op eigen kracht de status van een mogendheid in de wereld van Azië.
Nederland had het nakijken met zijn mooie idee van het Nieuwe Koninkrijk.
Had Nederland zich nu op dat moment nuchter opgesteld, dan had het dit hele idee
maar opgegeven. Enige mogelijkheid om dat Nieuwe Koninkrijk op te bouwen als
een, naar eigentijds inzicht in het zelfbeschikkingsrecht der volken nieuw
gestructureerde voortzetting van wat éénmaal het oude Koninkrijk was, zat er niet
meer in.
Maar Nederland zou Nederland niet zijn als het zó maar een idee, dat
langzamerhand in de ogen van sommigen het karakter had gekregen van een soort
heilig ideaal, zou prijsgeven. Dat Nieuwe Koninkrijk moest en zou er komen. Dan
maar alléén met die twee kleintjes in de West.
Die twee kleintjes vonden dat al lang best. Degenen tenminste die daar in de
politiek de dienst uitmaakten of hoopten te zullen gaan uitmaken. Als ‘gelijkwaardige
partners’ zouden zij evenals Nederland zelfstandige Staten worden met een eigen
kabinet, eigen ministers, eigen hoofdambtenaren tot in de hoogste rangen, eigen
parlementariërs en als het een beetje wilde eigen diplomaten. Het Statuut dat tenslotte
uit een nieuwe Ronde Tafel Conferentie te voorschijn kwam, deed daar nog een
schepje bovenop door hun ook nog ieder een ministerszetel in het Nederlandse kabinet
ter beschikking te stellen. Het werd in beide gebieden eenvoudig een feest. De glorie
van de nieuwbakken Excellenties kon niet op. Zij hadden het zelf voor het zeggen,
dus hun salarissen gingen evenals hun pensioenen steil omhoog; dure autos met
chauffeurs in uniform stelden zij zich ter beschikking; en dan die heerlijke dienstreisjes
naar Nederland. De kikkers waren er nog bescheiden bij.
Van het hele mooie idee van een Nieuw Koninkrijk was niets anders overgebleven
dan een belachelijke vertoning. Een paskwil.
He hele idee komt nu opnieuw op de helling. Er is een nieuwe
‘Koninkrijksconferentie’ in voorbereiding. Het Statuut moet nodig worden herzien.
Nu is er in de loop van de bijna twintig jaren die het Statuut tot heden heeft overleefd,
heel wat over zo'n herziening te doen geweest. De drie partners dachten daar in
verschillende perioden anders over.
Reeds na een paar jaar vonden de Nederlandse Antillen, dat er nader aan het Statuut
gedokterd moest worden. Zij voelden zich betrekkelijk safe in de welvaart, die de
aanwezigheid van twee grote olieraffinaderijen hun
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verschafte. Zij vonden dat zij wel wat meer op eigen benen konden staan dan het
Statuut hun toeliet. Vooral diegenen onder de politici die het met de democratie niet
zo nauw namen, legden een duidelijk onbehagen aan de dag over het feit dat de
Koninkrijksregering, waar de Nederlandse Regering altijd nog een overwegende
stem in had, in het Statuut garant stond voor de eerbiediging van de grondrechten
der burgers en voor het handhaven van een ordelijk bestuur. Zij waren nu eenmaal
‘aan de macht’ gekomen en naar hun begrippen kon iemand die aan de macht was,
min of meer doen en laten wat hij wilde. Zo hadden zij het nu eenmaal geleerd in de
koloniale tijd. Het onderscheid tussen ‘gezag’ en ‘macht’ ontging hen grotendeels.
Nederland echter voerde een uiterst voorzichtig beleid. Men wist in Den Haag donders
goed, dat er in de Nederlandse Antillen - evenals trouwens in Suriname - politieke
spelletjes werden gespeeld waar een smerig luchtje aan zat, maar om der lieven vrede
wille keek men dan maar nonchalant een andere kant op. Zoetjes, zoetjes om het
koninkrijkslijntje niet te breken. - De tijden veranderden echter voor de Nederlandse
Antillen. De oliemaatschappijen konden met het oog op hun belangen in Venezuela
hun bedrijven niet of nauwelijks meer uitbreiden en sloegen bovendien aan het
rationaliseren. De werkgelegenheid die zij boden, kromp zienderogen, terwijl de
bevolking van de eilanden even zienderogen groeide. Nieuwe bronnen van welvaart
moesten worden aangeboord, wilde het grootste deel van de bevolking niet in armoede
verzinken. Nieuwe bedrijven moesten worden aangetrokken; de toeristenindustrie
moest worden gestimuleerd door de bouw van luxe hotels en dit alles vereiste een
verbeterde infrastructuur. Betere woningen, betere watervoorziening, betere wegen
en communicatiemiddelen. Daarvoor had men Nederland maar al te hard nodig. En
zo verstomden geleidelijk de stemmen die aanvankelijk nog voor een herziening van
het Statuut opkwamen. Het werd nu de beurt aan de Antillen om het spel te spelen
van zoetjes, zoetjes om het lijntje met Nederland niet te breken.
In Suriname ging het andersom. In den beginne was men daar wél erg tevreden
met het Statuut en met de binding aan Nederland. Suriname was er zich van bewust,
dat zijn bodem rijkdommen borg die, als zij maar eenmaal voor de dag konden worden
gebracht, het land in staat zouden stellen om economisch op eigen benen te staan.
Die bodemschatten echter moesten eerst geëxploreerd en geëxploiteerd worden en
daartoe toonde Nederland zich graag bereid. Allerlei welvaartsprojecten werden met
hulp van Nederland aangezwengeld en ten uitvoer gebracht. Alleen: de zegen wilde
niet komen. De resultaten van de exploraties vielen tegen. Het ging allemaal niet zo
gemakkelijk als men aanvankelijk hoopte. Voor Suriname brak toen de tijd aan,
waarin zich interne sociale spanningen begonnen te ontwikke-

Streven. Jaargang 26

869
len. Spanningen eensdeels tussen de twee grote raciale groepen in de bevolking, de
Creolen en de Hindustanen, en anderdeels veroorzaakt door het uitblijven van de
werkgelegenheid, die men zich had voorgesteld uit de exploitatie van de
bodemschatten te kunnen scheppen. Het politiek radicalisme stak de kop op en richtte
zich met verwijten van neo-kolonialisme tegen Nederland, dat immers krachtens het
Statuut de mogelijkheid bezat om een Surinaamse Regering die de eisen van het
radicalisme niet wenste in te willigen, bij te staan tegen pogingen om die eisen met
geweld ingewilligd te krijgen.
Intussen begon Nederland ook bedenkingen te koesteren tegen het Statuut. Een
populair document is het nooit geweest in Nederland. Evenmin als het Nieuwe
Koninkrijk. Suriname en de Nederlandse Antillen plachten aan de verjaardag van
het Statuut nog herdenkingsplechtigheden te verbinden, waarop, al naar gelang de
stemming van het moment, meer of minder opgewekte redevoeringen aan het
Koninkrijk werden gewijd. Maar in Nederland werd niemand er heet of koud van
als de overheidsgebouwen plichtmatig op die Statuutdag de vlag uithingen. Maar
zolang de Nederlandse Regering maar met een geopende geldbuidel naar de West
trok - op kousenvoeten om vooral het Nederlandse volk niet te alarmeren - en zolang
het Nederlandse volk nauwelijks meer te zien kreeg dan de min of meer luisterrijke
bezoeken van het Staatshoofd en de leden van het Koninklijk Huis aan de gebieden
daarginds, had iedereen vrede met het ‘Nieuwe Koninkrijk’. Dat veranderde echter
op slag toen enkele jaren geleden op Curaçao relletjes uitbraken, die in roof en
brandstichting ontaardden. De Regering van de Nederlandse Antillen riep toen,
steunend op de desbetreffende bepalingen in het Statuut, de hulp in van de
Nederlandse marine ter voorkoming van een volledige vernieling. De Nederlandse
Regering kwam haar verplichtingen na, maar moest wel het gelag betalen van de
kritiek, die als een storm van verontwaardiging over haar hoofd losbarstte. Alle
heethoofden begonnen in koor te brullen, dat dit neo-kolonialisme was. Arm
Koninkrijk! - Kort nadien dreigde in Suriname nog erger. De Surinaamse Regering
raakte verontrust over de aanspraken van het naburige voormalig Britse Guyana op
een minuscuul stukje oerwoud tussen twee armen van een grensrivier en meteen
maakte Suriname aanstalten om dat stukje oerwoud te gaan verdedigen met geweld
van wapens. Defensie echter is krachtens het Statuut een Koninkrijks-aangelegenheid
en het drijven van de Surinaamse Regering had er dus toe kunnen leiden, dat
Nederland in oorlog raakte met Guyana. Eenvoudig gedwongen door het Statuut.
Omdat één soort wildeman daarginds zich in het hoofd had gezet, dat die oorlog er
moest komen! Het was allemaal te gek om los te lopen, maar zo lagen de kaarten nu
eenmaal. De recente sociale onrust in Suriname bracht

Streven. Jaargang 26

870
opnieuw de vraag ter tafel: wat te doen wanneer de Surinaamse Regering onverhoopt
- wederom met een beroep op het Statuut - de hulp van Nederlandse militairen zou
inroepen? Of, nog erger, wanneer zij, als Nederland die hulp weigerde, andere landen
zou aanklampen? En tussen dit alles door speelde nog de geschiedenis van de
‘Bijlmer-Expres’ - de luchtverbinding Paramaribo - Amsterdam, die duizenden en
duizenden Surinamers op de bonnefooi naar Nederland vervoerde, waar zij een aantal
Nederlanders op alle tenen tegelijk kwamen staan. Allemaal wéér met een beroep
op het Statuut, dat immers één Rijk, één staatsburgerschap proclameerde. Het werd
hoog tijd om het Statuut te herzien.
Rijst alleen de vraag: hoe? Wát moet weg en wát moet blijven?
Die vraag wordt nu onder het oog gezien door een koninkrijkscommissie, die
voorlopig op een bijeenkomst in Aruba nog niet verder is gekomen dan de inrichting
van een viertal subcommissies, die ieder één aspect van de hele problematiek moeten
bestuderen. Uit de eerste besprekingen is echter wel gebleken, dat de inzichten van
de drie partners ver uiteen lopen en dat de hoop om nog dit jaar een nieuw Statuut
panklaar te krijgen, in lucht is vervlogen. Het zal nog wel een jaar aanlopen eer er
iets tastbaars uit de bus komt.
Het is dus nog niet te laat om zich eens af te vragen of wij nu met alle geweld dat
stompzinnige idee van een ‘Nieuw Koninkrijk’ met zogenaamd gelijkwaardige
partners, die in feite verre van gelijkwaardig zijn, moeten vasthouden. Of wij niet
veel beter doen met dat hele paskwil van een Koninkrijk maar te ontbinden en ons
terug te trekken op onze eigen kleikluit. Of het nog zin heeft dit Koninkrijkje, waar
iedere vreemdeling aan wie men het probeert uit te leggen, meewarig om glimlacht,
in verwaterde vorm - zoals van Nederlandse zijde schijnt te zijn voorgesteld - nog
een tijdje aan de totale verschrompeling te onttrekken.
Dit hoeft niet te betekenen, dat Nederland die zogenaamde ‘Rijksdelen’ in de West
in de steek moet laten. De historische banden met deze ‘Rijksdelen’ mogen gerust
een woordje mee spreken; zij mogen blijven. Er is echter geen enkele dwingende
noodzaak om die banden te laten blijven bestaan binnen ‘het’ Koninkrijk; zij kunnen
ook blijven bestaan met ‘ons’ Koninkrijk. Het Koninkrijk der Nederlanden en méér
niet.
Welke staatsrechtelijke vorm die ‘Rijksdelen’ willen aannemen, moeten zij zelf
weten. Hoe zij hun bindingen met het Koninkrijk der Nederlanden willen regelen
moeten zij ook maar zelf uitzoeken. Maar de fictie dat ze samen met Nederland één
Regering vormen over één Koninkrijk, is bepaald geen noodzakelijke voorwaarde
voor hun geluk of voor hun welzijn. Naar alle waarschijnlijkheid zelfs het tegendeel
daarvan.
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De fictie van dat éne Nieuwe Koninkrijk houdt namelijk iedereen aan iedereen
gekluisterd. Uit alles wat er rond de eerste besprekingen van de Koninkrijkscommissie
is gepubliceerd, blijkt wel, dat de verschillende partijen die bij het overleg zijn
betrokken, allemaal iets anders willen. Suriname wil iets anders dan de Nederlandse
Antillen en binnen de Nederlandse Antillen wil Aruba iets anders dan Curaçao. Om
van de wensen van Nederland nog niet eens te spreken. De partners binnen het
Koninkrijk lopen elkaar gewoon in de weg. In Willemstad kon men herhaaldelijk de
klacht horen: ‘Wij zitten aan die verdomde Surinamers vast’ en op Aruba klonk het:
‘Wij zitten aan dat verdomde Curaçao vast’. En waarom? Omdat er zo nodig één
Koninkrijk moest voortbestaan.
Stapt men van die fictie af en houdt Nederland zijn ‘Koninkrijk’ binnen zijn eigen
grenzen, dan komen de zaken heel anders te liggen. Dan kan men met de voormalige
Rijksdelen in de West ieder afzonderlijk onderhandelen over mogelijkheden van
binding en samenwerking. Dan kan men ‘bilateraal’ overeenkomsten sluiten, waarin
aan de verlangens van ieder afzonderlijk zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen.
Overeenkomsten, waarin met de specifieke problemen van elk der gebieden
afzonderlijk rekening wordt gehouden. Ook al zijn dat dan kleine gebieden, zoals
het eiland Aruba met zijn 60.000 zielen. Wat is er nu eigenlijk tegen om met zo'n
eiland afzonderlijk te onderhandelen? Nederlandse steden ‘adopteren’ steden en
dorpen in de verste werelddelen, waar wij geen enkele historische binding hoegenaamd
mee hebben en zonder zich daarbij het recht aan te matigen te eisen dat alleen in
gezamenlijk overleg een burgemeester mag worden benoemd. Kan Nederland dat in
zijn geheel nog niet met Aruba of met Curaçao of met de Bovenwinden afzonderlijk?
Er is toch echt niet zoveel fantasie voor nodig om iets dergelijks te ontwerpen en op
die manier van de fantasmagorie van het éne Nieuwe Koninkrijk af te komen.
Maar fantasie in de Nederlandse politiek. Oeioei!
Utrecht, mei 1973
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Brechts werkjournaal
C. Tindemans
Op 10 februari zou Bertolt Brecht 75 jaar zijn geworden. Dat is de aanleiding geweest
voor zijn uitgever, het Suhrkamp Verlag (dat er een hoogst eigenzinnige politiek van
gemaakt heeft Brechts oeuvre druppelsgewijs onder het publiek te brengen) een erg
belangrijk schriftstuk vrij te geven; in twee tekstbanden plus een commentaarband
werden Brechts dagboeken uit zijn nalatenschap gepubliceerd1. Niet het volledige
dagboek, enkel het deel dat de jaren 1938 tot 1955 bestrijkt. De uitgeverswillekeur
speelt ook dit keer weer mee; zelfs indien tekstmateriële problemen of politieke
overwegingen voor deze vreemde chronologie verantwoordelijk zijn, blijft het een
irriterende werkwijze. Brecht in de handen van een linkserig monopoliehuis; de
geschiedenis ontwerpt haar eigen ironie.
Het dagboek zet in de zomer van 1938 in. Brecht hokt dan sedert viereneenhalf
jaar onder een Deens stulpje, in ballingschap, voorlopig even de grens over, tot het
bruine gevaar voorbij is. Ook hij heeft kennelijk niet geloofd in de duizendjarige
toekomst; maar het vlugge stapje naar de veilige vluchtheuvel wordt een langdurige
pijn en zijn dagboek zal deze registreren. Dat dagboek laat zich nauwelijks met
politieke of historische verschijnselen in; Brecht is op dat ogenblik volop bezig met
zijn Caesar-roman (Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar) en ook al analyseert hij
daarin ook menselijke constanten in een maatschappelijke chaos, toch blijven de
rechtstreekse raakpunten met de onmiddellijke actualiteit in zijn geboorteland schaars.
Brecht heeft contact met Walter Benjamin, die zich over Baudelaire heeft gebogen.
Radio luisteren, schaak spelen, oude kranten spellen. Artistieke theorie bepraten: het
epische theater, het (socialistische) realisme, het Stalin-vraagteken. Geen
stemverheffing, geen gebalde vuist, geen machteloze woede. Ballingschap als
pastorale. Het marxisme als toekomst-troost. De studie als tijdsdoel. Het vaderland
als stut en haven. Onder deze windstilte vermoed je als lezer de vreselijke onrust, de
knagende twijfel; de

1

Bertolt Brecht, Arbeitsjournal 1938-1955, 3 Bde, herausgegeben und mit Anmerkungen von
Werner Hecht, Suhrkamp, Frankfurt, 1973. Bd 1: 1938-42, 507 pp.; Bd 2: 1943-1955, 715
pp.; Bd 3: 219 pp., DM. 72.
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tijd glipt door de vingers, je kan enkel Caesar over en weer schuiven. Dat heeft
mentaal alles met nu te maken, maar je wijzigt er de zin van de wereld niet mee. Net
nog geen resignatie. Net nog geen wanhoop. Daarom liever stilte. Die ook thans
welsprekend is.
‘Arbeitsjournal’ heet deze tekst. Het gaat bijgevolg niet om de strikte privépersoon,
om de intimiteit van het leven, om de menigvuldige invallen die het leven van alle
dag vullen. Het gaat om zakelijke gegevens die onderweg zijn naar verbeelding en
uitwerking, soms gekleurd door de prikjes van het leven, meestal ijzig-consequent
afgestemd op idee, reflectie en systeem. Er is af en toe ruimte voor incidenten: voor
de tuin, voor de hond, voor een kind. Als de toon bitter wordt, vooral wanneer hij
naar de Verenigde Staten is geëmigreerd, kan het randgebeuren van de medeballingen
opgevangen worden in een boos vignet, in een wrede flits. En dan zijn er de vele
boemannetjes: J.R. Becher, Thomas Mann, de sociologen uit Frankfurt, giftig
gekarikaturiseerd. Of de eigen ongemakken: kiespijn. Maar de methode duldt deze
escapades eigenlijk niet; er dringt te veel, de waarheid eist haar recht, de tijd vraagt
om belangrijke aspecten. Denken is leven. Niet kletsen, niet dromen. Glijdt hij toch
weg in zoetige contreien, dan sleurt hij zich onverbiddelijk naar de ernst terug. Zo
staat hij jarenlang oog in oog met zichzelf als de tijdgenoot. De wereld kookt, maar
Brecht neemt de temperatuur op met een koele pols. Toekijken en nadenken als
produktiviteit; met lijden aan de tijd wordt de toekomst niet voorbereid. Elke ervaring
wordt meedogenloos omgezet in oeuvre, in ontwerp, in bezit. De objectivering van
het engagement. Werken als passie. De hoop op later als een rationele religie.
Wie zijn Brecht kent, kan teleurgesteld zijn. Veel nieuws is er niet te ontdekken.
Het omgekeerde zou ons veeleer verbazen. Brecht is een woekeraar met het kleine
pond. De obsessie van zijn leven is uitgesmeerd over vele verwante motieven. Hij
gaat economisch te werk. Hij heeft zijn centrum logisch uitgeknepen. Wat in dit
dagboek in vele kleine schrijfregeltjes opgetekend staat, ligt al breder uitgewerkt ter
beschikking in zijn gepubliceerde oeuvre. Hier echter is herhaaldelijk het
ontstaansproces te volgen. Hij kan vage hints aan het papier toevertrouwen, ze jaren
later iets duidelijker terug opnemen. Hij blijft bezig met kerngedachten en opvattingen.
Het banale krijgt geen ruimte. De essentie van zijn opdracht als schrijver heeft altijd
voorrang. Ook als hij de roddel boos van zich afwijst, blijft hij elke tegenwerping
constructief in zijn ideeënwereld inbouwen: tegenwerpingen en bezwaren (die je
nooit woordelijk geciteerd vindt) tegen zijn epische theater, tegen zijn
vervreemdingsmethode, tegen zijn visie op het realisme. En dan spuien de grimmige
termen: tegen Lukacs, tegen de DDR-pruderie, tegen de cultuurloze partijbureaucratie.
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Wie Brechts dagboek op deze wijze afspeurt naar positieve en negatieve waarden,
misbruikt de tekst. Het is geen topografie van Brechts ongenoegen of voorkeur.
Alleen de echte Brechtzeloot kan het oordeel vellen dat deze vele bladzijden geen
nieuws bevatten. Wat hier helder zichtbaar wordt, is Brechts temperament. Na de
koele kalligrafie van de opstellen en teksten met een definitief karakter, zit je hier
midden in het atelier en de creatiepijnen. Alles is frisser, rauwer, naakter; nog niet
drukrijp gefatsoeneerd, niet ingekapseld in die eigenwijze esthetica, nog steeds
ongeschaafd en lillend van verontwaardiging en gelijkhebberij. Je ziet Brecht met
denken bezig; de resultaten zie je nog niet. De syntaxis heeft nog niet die afgewogen
trefkracht, de Duitse taal steekt nog in overall, de gedachtengang loopt er nog
ongeschoren bij. Wel prijkt er af en toe een zin met epigrammatische stoerheid,
glinstert een idee onder haar dialectische pregnantie. Maar zelfs wanneer iets
bedrijfsklaar kan geacht en in het bezit van een publiceerbare duidelijkheid, dan nog
blijft alles keurig binnen een ontwerpproces opgenomen. Je ziet het allemaal ontstaan,
moeizaam, dag- en nachtwerk, zonder formules. Dat is een enorm resultaat voor de
Brechtstudie en -kennis: deze teksten zijn gestische momenten van zijn beweeglijke
geest. Het is onbegonnen moeite dit dagboek met hapjes en teugjes in te nemen; het
totale pakket is één gesloten geheel.
Dit geheel bezit uiteraard vele facetten. Eén van die vitale momenten is Brechts
opstelling tegenover het nationaalsocialisme. Zelf slachtoffer, weigert hij nochtans
in zijn exielhoek te gaan zitten treuren. Zijn persoonlijke lotgevallen verliezen alle
belang als het om een wereldfenomeen gaat. Brecht plaatst zichzelf heel bewust in
de geschiedenis. Om deze geschiedenis gaat zijn hele denken. Het gehalte, de massa,
de snelheid, de duur. Hij objectiveert zijn eigen lot, manipuleert zichzelf als een
toevalselement in een gigantisch gebeuren, analyseert zichzelf rationeel als een
objectief fenomeen binnen een ontwikkeling. Brecht als rechter, Brecht als Azdak,
de rechter uit Der kaukasische Kreidekreis.
Op al zijn halteplaatsen in het wisselvallige vluchtelingenbestaan inventariseert
hij de factoren van dit proces. Dagberichten en oordelen. Historische data blijven
onvermeld (V-Day b.v.), onooglijke gegevens krijgen sterk reliëf. Morele
verontwaardiging wordt bewust geweerd, Hitler is een aspect van een consequent
kapitalisme en Brecht ziet hem pertinent voor vol aan. Hoe welsprekend hij hem ook
haat, hij is kennelijk ook geïmponeerd. De arglistige boosheid van de marxist Brecht
schrikt er niet voor terug parallellen tussen Sovjet-Unie en fascistisch Duitsland
breed uit te stallen. Hij windt zich even op over die mensen die de klassenstrijd als
een morele categorie van bestaan evalueren. Voor Brecht is de klassenstrijd
integendeel een poëtische categorie. Hij weigert zich in te laten met het zo vaak
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fatalistische geschiedenisbeeld. Brecht brengt deze moeilijke jaren niet door met het
onvruchtbare zoeken naar verklaringen voor 't onheil in de tijd; hij is constant bezig
vooruit te kijken, de toekomst te overdenken. Slimmig doen over de causale
voorwaarden van de catastrofe wil hij niet; denken betekent categorieën ontwikkelen
voor een produktieve toekomst. Als emigrant staart hij niet in het koffiedik, als
bevoorrecht toeschouwer bij de wereldramp lispelt hij geen morele steuntjes. Hij is
machteloos, heeft geen theater, geen uitgever, geen tijdschrift waarin hij zijn volle
gedachte blootgeven kan. Zijn dialectische vrijetijdsbesteding staat alleen op dit
dagboekpapier. De wereld hervormen binnenskamers.
De plaatsbepaling en taakstelling van de stukkenschrijver Brecht beheerst dit
dagboek totaal. Als hij door zijn raam staart, ziet hij de oorlog onder elke gedaante.
Hij reageert daarop, heel sporadisch, met korte afgehakte beelden, heel bewust
gereduceerde commentaartjes, met documentair materiaal dat hij uit krant en tijdschrift
samenplakt. Maar nooit zo beheersend, dat hij schril wordt. Hij vangt zich continu
op, houdt zich in de koele hand, wikt. Hij werkt door aan zijn oeuvre; hij concentreert
zich op een bezigheid die, tussen de vlammen en de lijken in, onfatsoenlijk overbodig
lijkt. Lyrische spinnewebben die de ondergang van vrijheid en denken toedekken.
Praten over bomen wordt belangrijker dan luisteren naar het nieuwsbulletin. Piekeren
over prosodie als levensvoorwaarde. En dat zelf ook wel inzien en er toch niets aan
doen: ‘puntila kan me geen barst schelen, de oorlog veel; over puntila kan ik bijna
alles schrijven, over de oorlog niets’. Voor het theater schrijven, terwijl hij er geen
heeft. En in staat zijn hieruit een standpunt te brouwen. Inzien dat lyriek schrijven
op dat ogenblik betekent het verstevigen van de ivoren toren; maar tevens het recht
hierop als een menselijk fundament opvatten: ‘ook de slag bij smolensk gaat om
lyriek’.
Brecht in het niemandsland? Dat is uitgesloten. Alleen al de principiële toepassing
van de dialectiek als denkmethode sluit deze mogelijkheid uit. Het contrastieve
bedenksel verraadt op elk moment de inventieve dwarsligger Brecht, maar informeert
tegelijk over de voortdurende confrontatie van intellectuele standpunten. Brecht
reageert wel degelijk op de tijd om zich heen. In een laaiend adjectief, in een protserig
beeld, in een zorgvuldige zin. Het onbehagen broeit en schroeit zijn toonaard. De
vluchtoorden volgen elkaar op, de schrijver ontkomt niet aan zijn lot. In Finland
(1940-'41) staat het isolement haast lichamelijk in zijn notities te lezen. Brecht dompelt
zich moedwillig en toch met tegenzin in het idyllische landschap; de lyriek stroomt
tegendraads. De Griekse literatuur wordt genoeglijk afgeklopt als antidotum. Natuur
en cultuur tasten naar een evenwicht; het escapisme is hier nooit ver uit de buurt.
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De omgang met mensen echter is veel pijnlijker. In Hollywood slaat Brecht om zich
heen, grof, ontoelaatbaar onfijn, bewust pijnigend. Het land staat hem tegen, de
emigranten kibbelen, oude veten worden mateloos opgeschroefd. Brecht is een
begaafd ruziemaker, op papier, zonder verweer van zijn slachtoffers. Bloeitijd van
het sarcasme, cynisme als houvast, de anekdote als geheim wapen, de eigen ascese
als pose. Het nazisme lijkt vergeten; de Amerikaanse levenssfeer is nu de vijand.
Brecht vreet zich op; vele zinnen zijn mateloos irriterend. Het kapitalisme, de
filmindustrie, het culturele bandwerk, het inhoudloze materialisme, hij duldt het niet
en is niet in staat tot gedogen. Regelmatig komen nieuwe woorden voor die hem
doorgaans niet uit de pen vloeien: ‘Seele’, ‘Krankheit’. Terwijl hij de Europese
uitverkoop van waarheid en waarde in woorden van eigen zekerheid weet op te
vangen en onschadelijk te maken, is hem dit Amerika te machtig. De supermarkt
verplettert zijn vitaliteit. De gratuïete koopjesmentaliteit van opinie en smaak drijft
hem tot overdrijving. Hij heeft geen goed woord over voor de hele Amerikaanse
samenleving. Is hier bewust een cultuurmens bezig te sakkeren tegen de massaliteit?
Duidelijk wordt wel dat tussen Amerika en Brecht een fundamentele incompatibiliteit
heeft bestaan. Dit verschijnsel moet ooit eens opnieuw in zijn totale oeuvre
geprojecteerd worden. Het verklaart een heleboel, ook zijn ideologische beslissingen.
Brecht als aristocratisch plebejer, zoals het hoort.
Cultuur en traditie staan in dit dagboek centraal. Esthetica is een dagelijks probleem.
Kunst is een levensbehoefte. Gehalte en waarde bepalen de zin van elke menselijke
activiteit. Zoeken naar continuïteit, bewonderen van traditie. Met veel kritiek op het
eigen Duitse culturele verleden, met wat xenofiel heimwee naar verwezenlijkingen
elders, vooral binnen de Angelsaksische classiciteit. Brecht als een elitair agent? Je
krijgt herhaaldelijk die indruk; Bach haalt nog net zijn instemming, Mozart wordt
gevierd, Beethoven is vulgair. Brecht een ideoloog? Je leest het in deze bladzijden
niet; hij is constant met esthetische fijnproeverij bezig. Brecht een kleinburger? Waar
hij ook maar enigszins kan, legt hij de nadruk op adel van geest en levenswijze, op
het randje van pedanterie af. Hoe rijm je dit allemaal met zijn imago?
Simpel. Politiek is leven. Als Brecht met het leven bezig is, stelt hij zich
vanzelfsprekend politiek op. De revolutie moet de optimale garanties van een zinvol
leven mogelijk maken. Wat hij in de V.S. meemaakt, stoot hem af, zoals hij ook
verrassende opmerkingen heeft over de kwaliteit van het levensklimaat in de D.D.R..
Zijn overtuiging: de democratisering van de kunst is het gemakkelijkst en ook het
goedkoopst als ze op kleinburgerlijk niveau wordt uitgevoerd. Zijn ervaring: de
cultuur om zich heen woekert met het sentimentalisme en de cliché-kitscherigheid,
berekend op die maat-
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schappelijke klasse die zowel van bovenuit als van onderen weggedrukt wordt en
het geestelijke afval als autenthieke expressie onthaalt en vertroetelt. Zijn behoefte:
de kunst als een bemiddelende functie van plebejische maatschappelijkheid met
eeuwigheidsperspectieven en de idealiserende traditie van klassieke harmonie.
Het Berliner Ensemble ziet Brecht als de proef op zijn som. Bladzijden lang droomt
Brecht voor zich uit wat hij wil en kan doen, eenmaal in het oude Europa
teruggekeerd, en zijn verblijf in Zwitserland is als een wachtkamer op het paradijs.
Hij blijft niet zonder kritiek, maar de tekorten van de Europese levenswijze wijt hij
aan andere oorzaken dan de Amerikaanse hem geopenbaard heeft. En meteen de
ontnuchtering: in Oost-Berlijn maakt de partijtop hem duidelijk dat niet ‘das fressen’,
maar ‘die moral’ voorrang heeft. De wachtwoorden van de nieuwe tijd werken het
verwachtingspatroon van Brecht tegen. Dialectiek smaakt andermaal als een vies
woord.
Aanvankelijk stelt hij toch te boek wat hem allemaal overkomt. De geest van
Lukacs vaart over het land en deze wind ligt hem niet. Hij ademt langs alle kanten
provincialistische dompigheid in die koketteert met wereldrevolutie en communisme.
De schoolmeesterachtigheid van partijbonzen en omgeturnde potentaten ergert hem
voortdurend. Het dagboek blijkt toch weer als vluchtheuvel te moeten fungeren.
Weer komt de hij-schrijver op de proppen. Emotie moet weer achteruitgedrongen.
Waarbij opvalt: ‘im hinterkopf den sieg der chinesischen kommunisten, der das
gesicht der welt vollständig ändert’. Wat nog meer opvalt: het schrijven in het dagboek
neemt af. Natuurlijk is hij nu als stukkenschrijver en regisseur dag en nacht met zijn
Ensemble bezig. Werken aan en met de anderen ontneemt hem de gelegenheid aan
zichzelf en over zichzelf na te denken. Als dan toch nog iets persoonlijks opduikt,
is het steevast een teleurstelling: de opvoeringen blijven in Berlijn zonder echo...
Na 17 juni 1953 verstomt Brecht helemaal: in de drie jaar tot zijn dood 11
optekeningen in het totaal. Voor de commentator andermaal een portie raadsels.
Gebeurt dit stilzwijgen opzettelijk? Heeft hij echt geen tijd meer? Gooit hij geen
gedachten-voor-later meer neer, omdat hij het einde voorvoelt? Is het veeleer een
manifestatie? Indicaties van enige aard zijn uitgebleven. Brecht is vroeg gestorven:
14 augustus 1956. Vergeefs?
Dit dagboek is een schat. Er staat enorm veel in en bovendien is dat nog van enorme
waarde. Het blijft altijd mogelijk - en M. Reich-Ranicki heeft dit al gedaan op niet
erg heuse wijze - dit dagboek op te vatten als een gigantische pose. Brecht zou zichzelf
dan naar maat geconfectioneerd hebben. Dat Brecht zich in zijn dagboek op zijn best
voordoet (de schrijftrant heeft weinig occasioneels over zich, lijkt integraal doelbewust
schoonge-
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schreven), lijkt me vanzelfsprekend. Niet alleen ziet hij als auteur elke notitie als een
bijdrage tot zijn oeuvre, als iets wat gepubliceerd zal worden, bovendien wil hij zijn
intiemere leven daarin ook als volkomen met zijn schrijfbestemming
overeenstemmend afbeelden. Wie hier bezwaren tegen heeft, begrijpt niet veel van
het narcistisch handwerk dat een dagboek in eerste instantie is.
Komt ons uit dit dagboek een andere Brecht tegemoet dan wij uit zijn
‘verbeeldingswerk’ kennen? Ja en neen. De actualiteitsmens, de tijdgenoot in zijn
dagdagelijkse zorgen steekt uiteraard alleen gecamoufleerd in zijn produktie, terwijl
hij hier op elke bladzijde uitgestald staat. Maar ook in het dagboek schrijft Brecht
niet zelf, maar over zichzelf. Hij presenteert zich als een object dat hij in enkele vitale
gedachten en daden opschrijft. Al te vitaal, ben je geneigd te denken; Brecht blijkt
geen enkele banale inval te hebben genoteerd. Deze selectie is duidelijk aangelegd
als een autocommentaar. Megalomanie? IJdelheid? Zeker, maar niet zonder waarheid.
En om deze boodschap is het toch allemaal begonnen. Om een zingeving van een
mensenleven dat, geïntegreerd in een verlangde werkelijkheid, in eerste instantie
zelf uitkijkt en verlangt naar een harmonie van waarden die zijn ideologische
fundament uitmaken. Op deze harmonie binnen de eigen persoon is dit dagboek
aangelegd. En een kniezer die dit ontoelaatbaar acht. Deze harmonie is meer dan
eten en drinken. De biologische Brecht (anders dan het smulpapige dat hij met zijn
Galileï gemeen blijkt te hebben) is opvallend afwezig. Dit dagboek trilt van geestelijk
leven, toegegeven niet in de vormelijke aard van vele humanistische voorgangers,
maar als een gedurfde sprong naar voren in een toekomst die hij bezig zit zorgvuldig
en gedetailleerd uit te tekenen, niet in abstracte plannen maar in tastbare mensjes.
Structureel begint het boek met aandacht voor het antieke Rome, en het eindigt met
zijn adaptatie van Coriolanus. Een zinvolle boog met modelgehalte. En tussen deze
twee benen in een indrukwekkende demonstratie van wat deze op klassiek formaat
aangelegde man allemaal heeft gedacht aan kern, idee, wezen en waarde. Met een
enorme erfenis. Waarvoor geen gegadigden blijken te bestaan. En dat is na dit boek
amper verwonderlijk. Brecht staat op waarde, precies dat gegeven dat in de
schrijf-empirie van vandaag toenemend in de verdrukking komt. Brecht heeft nooit
geleefd uit het impulsieve ogenblik. Zijn werk wil model zijn voor een wijze van
leven en denken, voor een wijze van bestaan. En dit dagboek is op onnavolgbare
manier een dragend moment van zijn blijvend testament.
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Geweld van de nieuwe filmesthetiek Clockwork Orange
Eric De Kuyper
1
‘De demagogische werking van het filmmedium’ is een van de meest geliefde thema's
van heel wat geschrijf op academisch of ‘intellectualistisch’ niveau. Het thema is zo
oud als de film zelf: de toeschouwers van Lumière waren - woordelijk - gefascineerd
door wat zich op het scherm afspeelde. De zuivere afbeelding van de werkelijkheid
bracht veel aan het wankelen. Op deze onrust-verwekkende beelden werd en wordt
nog altijd op heel diverse manier gereageerd. Maar wat in al die reacties altijd
teruggevonden wordt is, in feite, eerst onmacht, daarna onwil of onkunde om een
bevredigende verhouding (relatievorm zou je het ook kunnen noemen) te ontwerpen
tot het eerst nieuwe, nu ingeburgerde medium. Van de banale dagbladrecensie tot
de meest gesofistikeerde filmtheorie, het is bijna allemaal latent defensief, agressief,
neerbuigend, nadrukkelijk recupererend (film onderbrengen in de gekende
categorieën) of verhullend (het medium gebruiken op een manier waarop het niet
gebruikt kan worden). Een onzuivere houding die je aantreft bij de filmmensen zelf,
die de hele filmproduktie doordringt en die uiteindelijk de reflectie is van een westerse
ethiek van de esthetiek. Niets dus om erg verwonderd over te zijn. Wel een bijzonder
gevoelig punt om aan kritiek te onderwerpen.
Een verzameling essays, uitgegeven door Karsten Witte en samengebracht onder
de titel Theorie des Kinos. Ideologiekritik der Traumfabrik1, stelt zich tot taak iets
aan die kritiek te doen. Het geheel is niet zo overtuigend, omdat het opstellen
samenbrengt zowel van klassieke filmtheoretici (zoals Dsiga Wertow, Sergej M.
Eisenstein, Wsewolod Pudowkin, Georg Lukacs, Bela Balazs en Siegfried Kracauer)
als van hedendaagse schrijvers (zoals Noël Burch, Jan-Marie Peters, Dieter Prokop
en Wolf Lepenies). De richtingen die hiermee vertegenwoordigd worden, zijn niet
alleen uiteenlopend, maar grondig contradictorisch. Met de titel en zijn inleidend
hoofdstuk toonde samensteller Karsten Witte nochtans duidelijk, waar hij - terecht

1

Karsten Witte (Hrsg.), Theorie des Kinos. Ideologiekritik der Traumfabrik, Edition Subrkamp,
Frankfurt a/M., 1972, 337 pp..
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- het accent wilde leggen: van film-theorie naar een ‘theorie des Kinos’. Met andere
woorden, wat de klassieke theoretici deden, had doorgaans uitsluitend betrekking op
film-als-medium (dat kon zowel in een eng als in een ruimer kader worden gezien);
wat de hedendaagse schrijvers doorgaans bezighoudt, is het dynamische aspect van
het filmgebeuren, gebeuren waarin de toeschouwer als toeschouwer een uiterst
belangrijke rol toebedeeld krijgt, zodat men inderdaad kan gaan spreken van 'n
‘Theorie des Kinos’. Het mooist, het duidelijkst en het volledigst (niettegenstaande
de beknoptheid van het opstel) komt deze bekommernis tot uiting in het stuk van
Wolf Lepenies: Der Italo-Western. Ästhetik und Gewalt. Het is, naar mijn gevoel,
één van de boeiendste dingen over film die ik de jongste tijd heb gelezen. Lepenies,
sociologieprofessor aan de Freie Universität te Berlijn, auteur van o.a. een studie
over ‘Melancholie und Gesellschaft’, gaat uit van de Italo-Western, meer bepaald
van het Geweld in dit filmgenre, om de verhouding tussen film en toeschouwer, de
dynamiek tussen het schermgebeuren en het zaal-gebeuren, en de consequenties
ervan daarbuiten te schetsen. Het is beslist niet toevallig dat hij het thema ‘Geweld’
als uitgangspunt heeft gekozen (al had hij met het thema ‘Seks’ misschien tot
gelijkaardige treffende conclusies kunnen komen). Geweld en seks hebben in onze
maatschappij reeds op zichzelf een fascinatie-repulsiepotentieel, dat bovendien
dankbaar materiaal is voor de studie van een medium dat zo sterk gedefinieerd is
door tweespalten als fascinatie - repulsie, aanwezigheid - afwezigheid, fictie - realiteit,
enz.. Meteen kan hij een zeer nuttig onderscheid maken tussen twee soorten van
geweld: dat van de film (in de film) en dat van het medium zelf. Of: ‘Die
Gewalttätigkeit des Films ist die Überwältigung des Zuschauers durch das Medium’.
En verder: ‘(...) es ist unerheblich, wie gewalttätig das Geschehen ist, das auf der
Leinwand sich abspielt, entscheidend bleibt die Gewalt, die das Kino auf den
Zuschauer ausübt’. Door het medium op een dusdanige wijze te benaderen, wordt
niet alleen het thema ‘Geweld’ erg genuanceerd en uitgebreid, maar worden ook
nevenaspecten van maatschappelijke aard kritisch belicht. Bijvoorbeeld, waar Lepenies
schrijft (een beetje bewust naïef, veronderstel ik): ‘Die Gewalt auf der Leinwand
zeigt vor allem die Macht der Bilder: Sie enthüllen die Verhaltenstendenzen derer,
die sich tarnen, solange sie sich tarnen müssen; sie entlarven schon bevor es zur Tat
kommt, die Fassaden des bürgerlichen Wohlverhaltens. Bilder des Verbrechens
suggerieren aber gleichzeitig dem Betrachter, die Realität sei in Ordnung, weil doch
die Welt der Fiktion so aus den Fugen ist. Dabei ist diese nur Abbild’ - is het duidelijk
dat hij een maatschappelijk mechanisme blootlegt waarvan de film slechts een radertje
is, een radertje in de ideologieproduktieprocessen van deze maatschappij.
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Deze en dergelijke stellingen druisen in tegen de meer klassieke sociologisch getinte
theorieën van b.v. een Siegfried Kracauer2, die in het spiegel-effect van de film een
‘Errettung der äusseren Wirklichkeit’ ziet. Hier is duidelijk van een soort
éénrichtingsverkeer sprake, op de koop toe nogal idealistisch getint, zodat Lepenies
er een beetje ironisch aan toe kan voegen dat deze redding gebeurt ten koste van de
toeschouwer! Deze ‘messianistische’ bekommernissen kunnen bedekt worden met
een meer politieke term als ‘engagement’; in de grond een vertaling van twee
basistendensen: een humanistisch-idealistische, al dan niet van christelijke of
marxistische aard, versus een meer materialistische en/of pragmatische. Wat voor
schrijvers als Lepenies van belang is, is de micro-wereld van ‘Das Kino’ en wat zich
daarin afspeelt, niet de macro-situatie van de Aussenwelt, waarin de film als een
sacraal evenement zijn rituele rol speelt. Dit laatste gebeurt het meest in de
zogenaamde politieke filmmakerij, van Dsiga Wertow tot de huidige politieke
cineasten (buiten Godard). Het is een poging om het antiaura-medium opnieuw een
kunst-statuut te verschaffen (cfr. Benjamin). Of nog om het massa-medium als
triviaalkunst in te zetten, te gebruiken in al zijn demagogische en gewelddadige
aspecten en mogelijkheden: Eisenstein zowel als Goebbels (!) kunnen hier als
voorbeeld gelden.
Lepenies trekt deze beschouwingen nog door op een ander vlak. Niet de
massamedia worden verantwoordelijk gesteld (als verleider), maar de consumenten
ervan. Het is een verplaatsen van wat ‘mag’ en ‘moet’ naar wat ‘kan’ en ‘niet kan’.
Een verschuiving van een ethiek van de film naar een politiek van de film. Dat deze
accentverschuiving plaatsvindt door de aandacht te concentreren op de dynamische
constellatie van ‘das Kino’, in plaats van de meer direct geëngageerde
bekommernissen met de buitenwereldse realiteit via het medium film, heeft tot gevolg
dat het begrip ‘politiek’ in Lepenies' context uit het algemene in het concrete komt
te liggen, uit het sociale in het individuele, uit het rationele ook in het sensibele.
Daarom pleit Lepenies ook - indirect maar toch duidelijk in het spoor van Susan
Sontag, die hij citeert - voor een ‘Revolutionierung der Sensibilität’ (‘die
Vorankündigung einer neuen Revolution sein soll’).
Zo iets gebeurt in de bioscoop slechts wanneer de toeschouwer uit zijn
ééndimensionele rol treedt; wanneer de film ook zijn agitatorisch karakter verlaat en
gelijktijdig aan een zelfanalyse doet van zijn structureel geweld. Daarom moet de
film - in zijn filmgebeurend karakter - exact en onomwonden zijn taal kennen en te
kennen geven. ‘Die Revolutionierung der Sinnlichkeit misslingt, wo es nicht möglich
ist, die Semantik zu revolutionieren’. (De zin slaat op het vocabularium van de Franse
cineasten tijdens

2

Op de zopas verschenen heruitgave van Theorie des Films van Siegfried Kracauer, Suhrkamp
Verlag, 1973, hoop ik naderhand uitvoeriger terug te komen.
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de Mei-dagen in Parijs, maar is toepasselijk op meer algemeen vlak). Die verandering
van de semantiek, zou je kunnen zeggen, moet vooral een semantiek van de
verandering zijn. De bewustheid van de verandering begint in het filmmaken zelf,
en kan daar het meest efficiënt worden gedemonstreerd. Meteen wordt het filmmaken
verruimd (van de cineast-maker) tot een film-beleven (het mee-maken,
mee-analyseren, zichzelf als filmonderdeel kritisch erin betrekken).

2
Deze overwegingen vonden gedeeltelijk hun oorsprong en hun directe toepassing
terwijl ik Clockwork Orange van Stanley Kubrick aan het bekijken was. ‘Bekijken’
is een verkeerd woord, omdat ik me eerder bevond in de toestand van iemand die als
vrijwillig proefkonijn beloofd had de film te zien van het eerste tot het laatste beeld.
(Ik was namelijk daar om mee uit te maken of de film in aanmerking kwam voor de
Age d'Or Prijs, een prijs waarmee de Cinematheek van België een film wil bekronen
die de subversieve en poëtische traditie van Bunuels L'Age d'Or voortzet. Clockwork
Orange werd samen met elf andere films geselecteerd, maar de prijs ging uiteindelijk
naar een voorbeeld van anti-subversieve filmmakerij bij uitstek: de triviale en
cabarettistische W.R. De Mysteries van het Organisme van de Joegoslaaf Dusan
Makavejev). Ik had een film verwacht die mij als toeschouwer erg agressief zou
bejegenen; ik ben daar niet op uit, en was er daarom niet naar gaan kijken toen hij
in mijn stad uitkwam. Nu zat ik daar echter zonder mij betrokken te voelen bij de
schildering van dat geweld op een inderdaad gewelddadige manier. Het histrionische
gedoe dat Kubrick op het scherm aan het voortoveren was, liet ik over me heengaan,
en zonderde mij af in een vrij euforische schuilplaats door te luisteren naar de
klassieke repertoirestukken die Kubrick als geluidsachtergrond gebruikt (Rossini,
Elgar, enz.). Kubrick verlangde natuurlijk juist het omgekeerde van mij: dat ik mij
zou laten meeslepen door het dramatische gebeuren, op de emotioneel geladen golven
van de muziek! Maar ik deed dat niet, waarschijnlijk om redenen van zelfverdediging,
waarvan ik de oorsprong verder zal proberen te verklaren. Ik zat dus rustig naar
muziek te luisteren (en me te ergeren over de domme ‘Englischnick’ dialogen) en
trok me maar weinig aan van Clockwork Orange; ik had bovendien tijd om na te
denken en me af te vragen waarom zovele toeschouwers tijdens zovele weken storm
waren gelopen voor deze film. Ik zat daar dus, een beetje zoals de held uit de film
zelf, genageld aan mijn zetel, te kijken naar een scherm waarop men zogenaamde
brute dingen aan het opvoeren was; maar in tegenstelling tot de held werd ik hierdoor
niet tot walg gebracht en had de séance op mij geen therapeutische uitwerking
(natuurlijk werden mij ook geen electroshocks
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toegediend, maar ik kan me voorstellen dat Kubrick bij een van zijn volgende films
wel voor zo iets zou voelen. Als je de boodschap maar doorgeseind krijgt! De
boodschap namelijk dat er geen boodschap is, enkel een ‘sein’, een electroshock).
Ondertussen leken mijn medetoeschouwers door wat zich op het scherm aan het
afspelen was, wel gebiologeerd. Omdat ik onder dit ‘treatment’ zo koelbloedig bleef,
kan ik misschien met meer exactheid vertellen waarom een film van het gehalte van
Clockwork Orange een mooie illustratie is van het opstel van Lepenies en ook
daarbuiten nog heel veel onthult over Film, das Kino en onze wereld anno 72/73.
Om te beginnen vervang ik enkele woorden in een tekst van Lepenies, die aldus
toepasselijk wordt op Kubricks film.
‘Warum Clockwork Orange?
Weil Clockwork Orange (en dat soort film) der Kino-Industrie zu einer neuen
Blüte verholfen hat.
Weil Kubrick mit Clockwork Orange einen Film über Film gedreht hat.
Weil Intellektuellen Clockwork Orange mögen.
Weil sie glauben Clockwork Orange könnte politisch wirken.
Weil das falsch ist.
Weil die Vorliebe für Clockwork Orange Resignation verrät: die Resignation im
posthistoire zu leben.
Weil die linken Intellektuellen damit einer konservativen These aufsitzen’.
Natuurlijk gaat het hier niet om deze ene film, maar om een bepaalde mentaliteit in
het huidige filmmaken. Clockwork Orange is daar alleen maar een voorbeeld van;
waarschijnlijk omdat de film op zo'n grof-demagogische wijze in elkaar geknutseld
is.

3
We beginnen met de toeschouwer. Wat toeschouwers altijd sterk impressioneert, is
een zekere vorm van virtuositeit, die virtuositeit namelijk die gekoppeld is aan een
thematische herkenbaarheid. De thesis moet vatbaar gemaakt worden in effecten; de
effecten moeten duidelijk refereren naar een idee. Symbolische communicatiemiddelen
zijn in dit opzicht altijd renderend (Kubrick maakt er dan ook onbeschaamd gebruik
van; de toeschouwers laten er zich onbeschaamd door misbruiken. Cfr. de hele
phallussymboliek gekoppeld aan het thema van de moderne kunst). Wat hier wel
degelijk nodig is, is een, wat ik maar zal noemen, dialectische spanning tussen het
onthullende en verhullende. Een al te duidelijk herkenbare thesis wordt verworpen,
er moeten formalistische middelen gebruikt worden om de thesis te verdoezelen (en
tegelijk ook te dulden); zo niet, wordt de film ‘intellectualistisch’ genoemd (Godards
films worden om die reden, en geen
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andere, zo bestempeld). Van de andere kant wekken zuivere effectopeenstapelingen
eveneens argwaan. Effecten kunnen desnoods aanvaard worden - dat betekent: de
toeschouwer kan er van genieten - als er achteraf het geruststellende etiket
‘ontspannend’ opgekleefd kan worden. (Ontspanning is een loze term, die enkel een
ideologische betekenis heeft. Ontspanning betekent niet dat ‘men zich heeft
ontspannen’, wel dat een reeks componenten zijn samengevallen, zodat het produkt,
samen met de bijpassende ervaringen, reflecties, enz., in de categorie ‘ontspanning’
kunnen terechtkomen). Wordt echter voor de effecten een verantwoording gegeven,
dan krijgen ze een status (ze worden b.v. ‘artistiek’); omgekeerd krijgt de thesis (hoe
onbeduidend die ook mag zijn) iets van het brio van de effecten opgeënt; dat wordt
dan ‘diepgang’ of zo genoemd.
Het is door het op elkaar inwerken van categorieën (die ik hier
gemakkelijkheidshalve heb geabstraheerd tot begrippen als ‘idee’ en ‘effect’) dat de
toeschouwer van het filmschouwspel geniet; het is op dezelfde schizofrene manier
dat hij zijn filmische ervaring gestalte geeft. M.a.w. hij denkt en ervaart in
onwezenlijke vorm- en inhoudsprincipes. Het subtiele van het hele systeem bestaat
er niet in dat categorieën gehanteerd worden, maar dat dit gebeurt met een bepaald
doel: door dualistische opstellingen kun je telkens een term of een reeks componenten
die onder die term vervat zijn, wegmoffelen. De kunst bestaat erin telkens het accent
zeer vlug te verplaatsen van de ene conventionele categorie naar de andere, zodat
het wezenlijke of tenminste een reeks betekenisvolle elementen in dat dialectische
spel verdwijnen. Het is een middel om de dissonanten uit de weg te gaan; om wat
een nieuwe betekenis zou kunnen krijgen, te mijden; om wat een kritische houding
zou vergen, te negeren; om wat onzekerheid zou kunnen scheppen, te vervangen
door het zekere. Wanneer de toeschouwer op deze manier denkt en ervaart, meent
hij aan het fascinatiepotentieel (of wat Lepenies het structurele geweld van het
medium noemt) te kunnen weerstaan. Het is een vrij recente intellectuele vorm van
filmbelevenis, het jongste decennium opgekomen en zeer vlug op geraffineerde wijze
in kaart gebracht, zowel door de nieuwe filmtoeschouwers als door de nieuwe
cineasten. De hedendaagse film, zegt men dan, is ‘intelligenter’ geworden. Dat
betekent alleen dat bepaalde pseudo-kritische methoden op een uiterst a-kritische
wijze in het filmsysteem werden ingebouwd.

4
Dit mag abstract en theoretisch lijken. Ik wil het daarom illustreren aan de hand van
Clockwork Orange, naar mijn mening een perfect voorbeeld van deze domme
film-intelligentie.
Alle filmmakers van vandaag werken uiteraard in het post-naïeve stadium
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van de cinema, zijn vanzelfsprekend ook aangetast door deze nieuwe filmbewustheid.
Van een intelligent en bewust cineast mag je echter verwachten dat hij je in zijn film
zelf iets van deze nieuwe filmmentaliteit mee-demonstreert en mee-analyseert. Godard
bijvoorbeeld doet dat op een heel radicale wijze. In zijn laatste film, Tout va bien,
laat hij voortdurend zien dat zijn ideeën wezenloze abstracties zijn, clichés,
gemeenplaatsen. Ideeën zijn statisch, steriel, demonstreert hij, wanneer ze niet ‘ter
discussie’ worden gebracht. Zijn ‘effecten’ zijn wezenloze en beperkte middeltjes:
ook dat laat hij zien. Heel naïef soms maar efficiënt: door gewoon met de kamerahoek
ineens te tonen dat zijn fabriek slechts het decor is van een fabriek. En wat is een
decor? Een conventie; fictie. Wat is een fabriek in een film? Eveneens fictie. Wat
betekent een film waar men ‘over’ arbeiders spreekt? Fictie. Dus alleen maar film.
Zo geraakt hij terug bij zijn vertrekpunt: de film als fictie; de fictie van de film als
enige mogelijke realiteit.
Op die manier echter brengt hij zowel het filmmaken als het filmbekijken in een
nogal wankele positie. De toeschouwer verliest zijn zekerheden. Eén van zijn eerste
reacties is, zich af te vragen of die cineast wel ‘oprecht’ is. En daarop volgt een reeks
andere vragen. Bedriegt hij mij, toeschouwer, niet door te beweren dat hij, cineast,
mij bedriegt? Waarom wil hij het medium ontluisteren door aan te tonen dat het
medium steunt op een vorm van conventioneel bedrog? Waarom wil hij dat we inzien
dat we deel uitmaken van dat bedrog? Dat onze communicatie-ervaring steunt op
een reeks ‘valse’, conventionele, ideologisch-beladen categorieën?
Kritiek op het gewelddadige van het medium bestaat nu juist hierin: in die
ontluistering, in de eerste plaats van zichzelf. Het gewelddadige handelt niet over
een onbepaald en vaag ‘daarbuiten’. Het keert zich wel degelijk ‘tegen mij’. De
fascinatie, opgeroepen door het medium, schept geen nirwana, en ook geen
ontsnappingsmogelijkheid door een zogenaamde participatie of sublimering via een
soort ganzenspel dat men ‘intelligent en kritisch’ noemt. Het filmgeweld geeft zichzelf
open en bloot te kennen; ontluistert zichzelf, demonstreert zichzelf, demonteert
zichzelf. En daarin betrekt het natuurlijk zijn toeschouwers, die het ontluistert,
demonteert en demonstreert.
Wat echter doet een cineast als Kubrick? Zeer consequent, met een
programmatische zelfbeperking voert hij een Idee op. Wat de recensenten in dit
opzicht ‘briljant’ hebben genoemd, slaat op de realisatie, meer bepaald op de
homogene consequentie ervan. Het principe van de vertekening wordt toegepast: in
alle componenten aanwezig. Dialoog, speelstijl, montage, maar ook personages en
narratieve trant (het allegorische). Vertekening die ook letterlijk op het direct visuele
vlak afleesbaar is, door het constand gebruik van groothoeklenzen, die de
werkelijkheid vertekenen.
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Deze vertekening zou op zichzelf niets betekenen en zou, in een andere context, zelfs
een soort ‘stilering’ kunnen inhouden. Maar de cineasten van de stilering (Ophuls,
Eisenstein, Von Sternberg of Von Stroheim) hebben allemaal één hoofdbekommernis,
en dat is: de Stijl. Bij Kubrick in Clockwork Orange kun je echter moeilijk van
stilering spreken, en moet je het woord ‘effect’ gebruiken. Zijn effecten, of
vertekeningen, dienen enkel en alleen ter verduidelijking; of liever als kenteken.
Achter de film, mensen, schuilt een thesis, of liever een gedachtengang. En daarin
bestaat de grote handigheid van Kubrick, dat hij zijn toeschouwers een bepaalde
gedachtengang opdringt, terwijl hij doet alsof hij die alleen maar suggereert en in
vele gevallen doet alsof die thesis het produkt is van de intelligentie van de
toeschouwer zelf.
Gedurende een zestigtal minuten bouwt hij zijn eerste thesis op: geweld is een
angstaanjagend facet van deze maatschappij. Daarna wordt gedurende zestig minuten
thesis B aangevoerd: de maatschappij heeft het recht en de plicht zich met geweld
tegen dat geweld te verzetten. Om tenslotte in een dertigtal minuten bij de
eindconclusie te komen: geweld is beslist angstaanjagend; het geweld dat de
maatschappij toepast is eveneens angstaanjagend; conclusie: ja, wat dan? Een pirouette
die ons terug bij de beginfase brengt, zonder dat de redenering over A en B ons enig
kritisch inzicht heeft helpen verschaffen in de thematiek van het geweld.
Dat deze drieledige thesisopbouw speculeert op wat hij juist pretendeert te
bekritiseren en uiteindelijk dus volledig onkritisch werkt, kan in de volgende
opeenvolging aangetoond worden. In A worden het geweld en de brutaliteit op
spectaculaire wijze geënsceneerd. Het kwaad (dat absoluut is) wordt op een
dubbelzinnige manier ‘aantrekkelijk’ gemaakt. Voor de held moet hierop een straf
volgen. Maar ook de toeschouwer verdient en verwacht voor zijn fascinatie voor het
geweld een straf. Daarom volgt in B de maatschappelijke sanctie. Nu wordt door de
maatschappij alles in het werk gesteld om het individuele geweld met een structureel
geweld te keer te gaan. Deze fase wordt even negatief voorgesteld als de vorige,
zodat fase A en fase B elkaar in wezen opheffen en we tot een derde fase C kunnen
geraken. Daarin worden zowel de acties van het begin als de tegenacties van het
tweede deel tenietgedaan. Blijft over een status quo, die gelijk is aan het vertrekpunt,
maar in een verdoezelde versie. De thematische structuur verloopt exact parallel met
wat de hedendaagse toeschouwer verlangt en verwacht van een film: ‘onkritische
kritiek’.
In deze driedelige thematische ontwikkeling valt ook op wat in de verhouding idee
- effect aan de dag kwam: een dialectische spanning van het katen-muistype. Een
compromis tussen A en B, in een verdoezelde C-vorm. Een effect dat een idee beter
verhult dan onthult; en ideeën die zich tot de
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effecten op een gelijkaardige wijze verhouden. En als ik het nog mag uitbreiden tot
de relatie film - toeschouwer, dan ontdek je ook daar een soortgelijke effectieve
ontkenning van wat luidruchtig beklemtoond wordt.
Kubricks film is demagogisch. Hij speculeert op het gevoel van intelligentie bij
de toeschouwers. Hij geeft hun de indruk dat ze intelligent zijn (en iemand op die
manier bedriegen, en je op die manier laten bedriegen vind ik het ergste wat je kan
overkomen!). De toeschouwers van Clockwork Orange denken de bloedarme
gedachtengang van Kubrick zelf gevonden te hebben en via de film van Kubrick
gemediteerd te hebben over ‘het geweld in onze maatschappij’ (gewis een ambitieus
thema!), terwijl ze niet eens beseft hebben of willen beseffen dat ze zelf het voorwerp
hebben uitgemaakt van Kubricks shocktherapie. Kubrick weet ondertussen maar al
te goed dat hij gewillige proefkonijnen voor zich heeft; of hij echter zelf aan zijn
demagogie weet te ontsnappen, is voor mij een vraag die negatief moet beantwoord
worden. Zijn goede en oprechte bedoelingen ten spijt!
Clockwork Orange is in ieder geval een prachtig exemplaar van hoe ‘genot’ en
‘geweld’ met elkaar verbonden zijn op die typische actueel westerse manier, die
hierin bestaat dat noch genot noch geweld in hun zuiverheid naast elkaar staan, maar
het ene altijd het andere komt vertroebelen, en men via het ene het andere kan
manipuleren. Of, zoals Roland Barthes telkens weer herhaalt, in onze Westerse
cultuur daagt het ene teken telkens weer op om het andere goed te praten; geen enkel
teken wordt als zuiver teken getolereerd; de ene conventie moet de andere trachten
te verdoezelen, omdat we bang zijn voor de conventie; de dialectiek van deze clichés,
tenslotte, dient niet en wordt niet gebruikt ter ontluistering - als kritisch instrument
- maar wordt in onophoudelijke spanning gehouden om de ‘toestand in stand te
houden’. Op die manier ook wordt de grotere bewustheid die men in de jaren zeventig
heeft ten aanzien van het medium film, gebruikt om de mogelijke kritiek te annihileren
door intelligentiespelletjes onder het mom van kritiek.
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Een nieuwe katholieke strategie inzake abortus
De strijd rond de abortus is, ook dit jaar reeds, in verschillende landen heftig
opgelaaid. In Amerika besloot het Hoge Gerechtshof het recht van de vrouw op
privacy te laten prevaleren boven de bescherming van het ongeboren leven en derhalve
de wet te ‘liberaliseren’. In Italië werd een voorstel tot abortuslegalisering ingediend.
In Engeland is de ‘Lane Commission’ nog steeds bezig met een onderzoek naar het
functioneren van de Abortion Act 1967; terwijl een recent hoofdartikel in British
Medical Journal een hele rij twijfels en vragen over de abortus en zijn gevolgen
oppert1. De aanleiding tot deze vragen is levensgroot, het belang van de antwoorden
evident. Wie deze vragen opwerpt, berijdt niet maar een katholiek stokpaardje. Al
doen zich voor katholieken zeker ook nog aparte vragen voor. Zo erkende onlangs
Kardinaal Heenan, dat de Engelse katholieken in deze een strategische vergissing
hebben begaan: ‘Destijds heeft de katholieke kerk zich met opzet niet uitgesproken
tegen de Abortion Bill, omdat politici ons te verstaan gaven dat zo'n katholieke
stellingname zou uitgelegd worden als een bevestiging van het humanistisch argument,
als zouden het alleen de katholieken zijn die zich tegen abortus verzetten. Intussen
weten we allemaal, wat voor een afschuwelijke zaak deze abortuswet is’ (geciteerd
in The Catholic Herald, 2 februari 1973). Ten aanzien van abortus is er wel degelijk
behoefte aan een katholieke strategie, die vastberaden moet zijn waar vastberadenheid
geboden is, en meedogend waar tot mededogen aanleiding bestaat. Want het lijdt
geen twijfel, of de grondige afwijzing van abortus vormt thans een van de voornaamste
verschilpunten - zo niet hét verschilpunt - tussen de katholieke ethiek en verscheidene
andere tegenwoordig in de mode zijnde opvattingen terzake. Tegenover de aarzeling
die

1

‘Artsen mogen zich wel afvragen, voor welk soort maatschappij we door de Abortion Act
getekend hebben. Is dat er een van seksuele vrijheid, ja ongebondenheid, met ernstige gevolgen
voor al de betrokkenen? Kan in een zo delicate materie de wetgeving het gedrag van de
burgers beïnvloeden, of doet zij niets anders dan zich in het zog van de publieke opinie laten
meezuigen? Heeft de Abortion Act gedragswijzigingen teweeggebracht die anders zouden
zijn uitgebleven?’ (Latent Morbidity after Abortion, in British Medical Journal, 3 maart
1973, p. 506).

Streven. Jaargang 26

889
bij sommige andere christenen te bespeuren valt, handhaaft zich de katholieke
eenstemmigheid. Op dit punt is dialoog uitgesloten. Met abortus staan we voor een
ultimatum, een nec plus ultra, bevinden we ons op een laatste verdedigingslinie en
tegelijk voorste getuigenis-linie, op een onmogelijk prijs te geven positie.
Daarom verdient de abortuskwestie al onze aandacht. We moeten zien vast te
stellen, waar precies de meningsverschillen liggen en waardoor zij bepaald worden.
En dat is een ingewikkelde opgaaf, aangezien abortus geenszins alleen maar een
‘eenvoudige medische ingreep’ is (zoals sommige voorstanders ervan beweren),
doch met vele takken van wetenschap te maken heeft. Dat de inbreng van strikt
medische zijde hier belangrijk is, spreekt vanzelf. Daarnaast echter kan de psychiater
veel onthullen over de motieven waarom vrouwen abortus wensen - en die vaak heel
andere zijn dan welke zij aanvoeren. De socioloog op zijn beurt zal de kwestie als
sociaal probleem in een ruimere context plaatsen. En de jurist, al weet hij dat ‘een
wet maken over iets nog niet betekent dat men dit ook legitimeert’, zal bovendien
niet kunnen ontkennen, dat we hier (in Engeland) met een erg ongelukkige wet te
doen hebben, n.l. een wet die noch naar de geest noch naar de letter wordt nagekomen.
En de jongste onder de ‘overkoepelende wetenschappen’, de ecologie, weet in dit
verband het nodige te vertellen over bevolkingsgroei en over de ‘kwaliteit van het
bestaan’. De vrouw-in-nood, die meent in abortus uitkomst te moeten zoeken, staat
aldus in het centrum van heel ons denken over onze beschaving en toekomst. Want
haar verhaal is een verhaal van leven, dood en liefde.
Nu wordt van katholieke zijde bij de behandeling van de abortuskwestie nogal
eens verzuimd voldoende aandacht te besteden aan al die bredere aspecten. Maar
evenzeer wordt aan deze samenhangen voorbijgezien door die voorvechters van
abortusvrijheid die opereren met zulke simplistische kreten als ‘een vrouw is baas
over eigen lichaam’ of ‘in eigen buik’. Als katholieken dit laatste dan weer pareren
met te wijzen op de ‘heiligheid van het leven’ en op God als de oorsprong van dat
leven, dan zitten we midden in een dialogue des sourds. Beide partijen praten honderd
uit, geen van beide luistert veel. Natuurlijk moet men, waar nodig, durven uitkomen
ook voor de profetische ergernis die de christelijke leer uit haar aard wekt. Zoals ook
de profeten vaak een shockmethode te baat namen om de gewetens wakker te
schudden. Maar zelfs de profeten waren er steeds op bedacht, al de beschikbare
gemeenschappelijke opvattingen te benutten. ‘Zo spreekt de Heer’ is een sterk
argument tegenover iemand die dezelfde Heer erkent. Het heeft minder
overredingskracht voor wie Hem niet erkennen of Zijn wil anders uitleggen. Wie
van zijn standpunt in deze overtuigd is, moet zijn argumenten afstemmen op de
‘middengroep’, op hen die niet
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weten wat ze ervan vinden, op de ‘niet-gebonden’ groep, op hen die (en dat zijn er
héél wat) door de praktijk van de Abortion Act genoegzaam verontrust of geschokt
zijn om te menen dat de zaak opnieuw dient bekeken te worden. Dan zouden de
argumenten zijn afgestemd op het forum van de rede.
Maar dit is niet de manier waarop in feite de discussie steeds is gevoerd. Men
denke slechts aan het retorisch ‘zwaar geschut’ (rhetorical over-kill) waartoe
katholieke propagandisten zich meermaals laten verleiden. Ik bedoel: het gebruik
van een taal die hun tegenstander belet zelfs maar te luisteren. Waardoor zij tevens
voor het forum van de rede hun stelling verzwakken. Als men b.v. begint met te
spreken van massa-moord, genocide, slachting van onschuldigen en de herinnering
aan Bergen-Belsen oproept, komt men - hoe begrijpelijk dit alles ook zij - zelfs niet
meer aan een poging toe om zijn tegenstanders te overtuigen, daar die dan hun oren
stoppen en zich alleen maar opwinden. Evenmin kan dit bijdragen tot een redelijke
gedachtenwisseling met anderen, daar de emoties in de plaats treden van de rede.
Het enige wat men ermee bereikt, is: dat de reeds overtuigden nogmaals in hun
overtuiging bevestigd worden en zich nauwer aaneensluiten. Maar daar schieten we
niet zoveel mee op.
Daarom zal m.i. het katholieke verzet tegen abortus of, korter en juister, het verzet
tegen abortus, met filosofische argumenten moeten worden gevoerd. Negatief betekent
dit, dat het bij de publieke discussie weinig zin heeft zich te beroepen op theologische
principes, d.w.z. principes die, om geaccepteerd te worden, een expliciet geloof
vooronderstellen in God als de schepper met derhalve de mens als medeschepper.
Hoe sterk dit argument op zichzelf ook mag zijn, het is alleen goed voor intern gebruik
tussen Godgelovigen onderling. Het snijdt hoegenaamd geen hout tegenover de
meeste verdedigers van abortus, die dit geloof in de God-Schepper niet delen. Daarbij
komt, dat ook zij die dit geloof wél delen, niet altijd ook tot dezelfde conclusies
komen inzake abortus: reden te meer om de kwestie filosofisch te behandelen.
Met ‘filosofisch’ bedoelen wij dan echter niet: een van eerste beginselen uitgaand,
louter abstract redeneren. En zeer zeker mag daarbij niet worden voorbijgegaan aan
de medische, psychiatrische en sociologische gegevens, die juist in het proces van
bezinning moeten worden geïncorporeerd. Maar vooral is het belangrijk, dat daarbij
de juiste vragen worden gesteld en op het juiste niveau en in de juiste volgorde. Wie
dat doet, kan onbeschroomd voor het forum van de rede verschijnen. Zulk een
verheldering van het vraagstuk zou - zo zij mogelijk blijkt - een grote dienst betekenen
aan heel onze pluralistische samenleving, die waarlijk niet weet wat zij doet als zij
zich voor abortus uitspreekt.
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Wie voor abortus zijn, nemen veelal aan, dat wij katholieken, gezien ons systematisch
verzet ertegen, geen enkele bijdrage tot de gedachtevorming te leveren hebben doch
alleen maar lastig kunnen zijn en obstructie voeren. En telkens als we ons van het
‘zwaar geschut’ bedienen dat ik als rhetorical over-kill betitelde, stijven we de anderen
in die mening. Maar mag het misschien bestáán, dat iemand zich tegen iets verzet
en tóch heel goede gronden heeft om daartegen te zijn? Bij Descartes vinden we een
aanwijzing die in dit verband van nut kan blijken. Met zijn doute méthodique trok
hij alles in twijfel en nam hij niets op goed geloof aan. Hij maakte echter één
veelzeggend voorbehoud, n.l. voor het terrein van de moraal. De reden hiertoe was,
dat we met morele normen niet kunnen experimenteren zonder levensgroot risico;
en dat we, na het mislukken (of ook het slagen) van het experiment, onmogelijk tot
de begintoestand kunnen terugkeren, daar dan het experiment onszelf al veranderd
heeft. Zou dus een katholiek moeten uitgesloten blijven van de discussie omdat hij
op voorhand tegen abortus is, dan moet elke abortusvoorstander evenzeer van de
discussie worden uitgesloten, aangezien hij al veranderd is door zijn aangenomen
houding en ervaring zelf. Die moet hij immers uiteraard willen verdedigen, daar hij
anders in een ondragelijke conflictsituatie zou leven. Door het mechanisme van
zelfverdediging en zelfverantwoording is hij niet meer vrij om een richting te
verwerpen die hij zelf reeds is ingeslagen. Wil hij ooit voor het forum van de rede
kunnen verschijnen, dan zal hij eerst een meedogenloze filosofische reinigingskuur
moeten ondergaan.

De beslissende vragen
Dikwijls hoort men de mening verkondigen, dat de abortuskwestie zou kunnen en
moeten geregeld worden in het medische vlak. Al mag de medische beschouwing
nooit verwaarloosd worden, zij kan alleen het vraagstuk niet oplossen. Dat blijkt!
Immers, als zij dit wél kon, had ze het allang gedaan; welnu, zij heeft het niet gedaan;
dus kan ze het ook niet. De reden waarom het medisch denken uit zichzelf niet het
verhoopte antwoord kan opleveren, is hierin gelegen dat daarbij ongecontroleerde
filosofische vooronderstellingen worden binnengesmokkeld. In de loop van ons
betoog zullen we dat netwerk van presumpties moeten zien te ontwarren. En voor
een goede methodische aanpak lijkt het daarbij gewenst, de vraag naar de aard van
de ongeboren vrucht, de foetus, in vier onderdelen te splitsen:
Is de foetus levend?
Is de foetus een individueel, afzonderlijk wezen?
Is de foetus menselijk?
Is de foetus een persoon?
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De eerste vraag is de gemakkelijkste van de vier. Dat de foetus leeft, valt reeds af te
leiden uit zijn groei door celdeling binnen enkele uren na de bevruchting. Na drie à
vier weken begint het hart in aanleg zich al samen te trekken en uit te zetten. Omtrent
de tiende week kan de hartslag al geregistreerd worden2... Maar hiermee zijn we er
nog niet. Om ons verzet tegen abortus te funderen, dienen we verder nog te vragen:
om welk soort van leven gaat het hier?
Is de foetus een individueel wezen? In pleidooien voor vrije abortus wordt vaak
geschermd met leuzen die hierop neerkomen, dat de foetus alleen maar een deel of
een aangroeisel zou zijn van het lichaam van de moeder; terwijl de moeder het recht
zou hebben om over haar eigen lichaam naar believen te beschikken. De
laatstgenoemde these is op zichzelf al twijfelachtig (is zelfverminking geoorloofd?).
Maar nóg meer aanvechtbaar is ze, indien toegepast op abortus. Want ondanks een
duidelijke levensverbondenheid tussen zwangere vrouw en foetus, heeft de foetus
reeds in zijn vroegste stadium niet alleen een onderscheiden genetische structuur,
maar weldra ook een afzonderlijke hartslag en een afzonderlijke (elektrografisch
registreerbare) hersenactiviteit. Hij is zowel in zijn opbouw als in zijn aanleg
onderscheiden. Zelfs reageert hij met acht weken al op zintuiglijke prikkels.
Een combinatie van het argument uit de genetica en dat op grond van ‘substantiële
verandering’ treft men aan in Germain Grisez's Abortion: The Myths, the Realities,
and the Arguments (Washington D.C., Corpus Books, 1970). De kern van zijn betoog
is als volgt:
‘Zaadcel en eicel kan men vóór de bevruchting beschouwen als behorende tot hen
van wie zij afkomstig zijn. Maar vanaf het moment dat de bevruchting plaatsgrijpt,
bestaat er één cel die met geen van de beide ouders meer geïdentificeerd kan worden.
(...) Het bevruchte eitje vormt genetisch een continue eenheid met hetgeen zich eruit
ontwikkelt, terwijl voordien zaadcel en eicel in hun tweeheid continu samenhangen
met de dualiteit van de twee ouders (dus met hen waaruit zij ontwikkeld zijn).
En zo blijkt in de conceptie het scheidende moment te liggen tussen het zijn van
de ouders en dat van het kind; en begint het nieuwe individuele leven dus bij de
bevruchting. Zo gezien, staat het buiten twijfel dat de vrucht, ook vóór de geboorte,
en wel vanaf het moment der conceptie, een levend, menselijk individu is’ (p. 274).

2

Toen een reporter eens een bandopname van de hartslag van een tien weken oude foetus voor
Mrs Diane Mundy (groot voorstandster van liberalisering van abortus, red. Ned.) afdraaide,
zei deze: ‘Het klinkt net als een trein die van Paddington-station optrekt’. Reactie van de
reporter: ‘Dat betekent dan op z'n minst, dat u het kunt horen!’.

Streven. Jaargang 26

893
Uit de substantiële verandering alleen kan men nog niet tot het mens-zijn van de
foetus concluderen. Wat er wel uit mag geconcludeerd worden, is: dat na de
bevruchting een nieuw wezen bestaat van een andere zelfstandigheid dan zowel
zaadcel als eicel. De argumenten die de genetische gegevens ons voor het mens-zijn
van dit nieuwe wezen aan de hand doen, zijn zo sterk als maar mogelijk. Want de
DNA-ketens blijken specifiek voor de soort, d.w.z. exclusief kenmerkend voor de
species ‘mens’ en blijven dat: alleen een mensenkind kan geboren worden uit de
eenheid van zaad- en eicel.
Maar er is nog méér. De genoemde DNA-codering is niet alleen specifiek (n.l.
menselijk en niet iets anders), zij is ook individueel:
‘Ieder van ons heeft, vanaf het ogenblik dat de eicel van zijn moeder werd bevrucht
door de zaadcel van zijn vader, niet alleen díe individualiserende trekken geërfd die
we met menig ander (rasgenoten, bloedverwanten en met name onze ouders) gemeen
hebben, maar tevens de volstrekt uniekindividuele eigenschappen zoals de precieze
kleur van ogen en huid, de vorm van het gelaat en... onze vingerafdrukken’.3
De dactyloscopie is dan ook niet toevallig de meest feilloze methode, tot nu toe
bekend, om de identiteit van elk menselijk individu te registreren. Zij levert het
bewijs, dat de mensen niet alleen onderling verscheiden zijn, maar dat ieder van hen
uniek is. De individualiteit van de foetus hoeft men dus niet te zoeken in het potentieel
aanwezige. De foetus is effectief reeds individueel, ja volstrekt enig. We zouden
eens moeten onderzoeken, waar bij de abortuskwestie deze agressie tegen het unieke,
tegen het individu, ten diepste vandaan komt. Hebben we immers niet allen een zwak
voor het unieke? En is het niet iets waar we allen (soms in zelfverheerlijking, soms
ook in zelfbeklag) aanspraak op maken: gewaardeerd te worden om onze eigenheid
en individualiteit?
Is de foetus menselijk? We zagen al, dat de foetus leeft, individueel is en - op z'n
minst wat zijn ontwikkeling betreft - specifiek menselijk is. Maar kunnen we nog
verder gaan? Kan de DNA-code gelden als de definitie van het mens-zijn? Plegen
we in die definitie niet als wezenlijk element tevens redelijkheid en relatie op te
nemen? Inderdaad. Dit leidt tot de vraag, of men de DNA-code - hoewel een
noodzakelijke voorwaarde voor menselijk leven, dat daarzonder niet kan bestaan wel kan hanteren als afdoend criterium voor de aanwezigheid van een mensenleven.
Op dit punt komen we uiteraard niet verder, als we niet de realiteit erkennen van het
potentiële. Maar deze laatste erkenning is nu juist iets waarmee zeker het

3

Bernard Towers, Life Before Birth, in The Month, juli 1967, p. 40.
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‘moderne denken’ toch geen moeite zou mogen hebben. We zijn tegenwoordig
immers zo gewend niet meer in de statische vorm van wezensdefinities te denken,
doch juist in de dynamische lijn van wat ‘onderweg is’, wat ‘in wording is’, wat
‘groeit’. En met de foetus is ontegenzeggelijk zulk een ontwikkelings- (wordings-,
groei-)proces begonnen, dat, als het niet wordt afgebroken, het ontwikkelingsproces
van een menselijk wezen zal blijken te zijn. Zoals een volzin niet te begrijpen is
voordat de woorden op hun plaats staan, zo wordt ook een onmiskenbaar begonnen
individueel levensproces door het voortijdig af te breken tot onzin gemaakt.
De idee van het potentiële, zo vertrouwd als zij voor het ‘moderne denken’ in het
algemeen reeds is, spreekt wel heel bijzonder de embryoloog aan, die in zijn vak
immers vooral met dit begrip moet werken. Zo bezigt hij o.a. de term ‘prospectieve
betekenis’, aanduidende dat een bepaald part van een embryo bij normaal verloop
van het ontwikkelingsproces een zeer bepaald lichaamsdeel, b.v. een oog zal worden
en niet iets anders. En als hij het heeft over ‘prospectieve potentie’, doelt hij op de
mogelijkheid dat, langs experimentele weg, bepaalde cellen afgebracht kunnen
worden van haar normale ontplooiing en zich dan tot iets anders ontwikkelen.
Sommige gedeelten worden in een vroeger stadium reeds definitief bepaald dan
andere. Maar ook inzover multi-potentialiteit bestaat, wordt zij gaandeweg ingeperkt.
Dit geldt trouwens ook voor heel het verdere verloop van een mensenleven. Telkens
als we een keuze maken, beperken we onszelf: wie besluit arts te worden, kan zich
niet meer ontwikkelen tot de grote violist die hij anders had kunnen worden.
In een recente Franse inter-disciplinaire studie werd onderscheid gemaakt tussen
‘menselijk’ en ‘vermenselijkt’ leven, humaan en gehumaniseerd leven (Études,
januari '73, p. 71; Streven, april 1973, p. 645). Zeker, voor zijn volledige realisering
vraagt elk mensenleven om aanvaarding en erkenning door de samenleving. En
iemands mens-zijn openbaart zich in betrekkingen tot andere mensen, waardoor hij
a.h.w. in het mensdom wordt binnengevoerd. In die zin heeft de foetus nog geen
‘vermenselijkt’ leven maar wél ‘menselijk’ leven. Dit is gewoon een bepaalde
inkleding van de potentialiteits-gedachte, waarbij dan, zonder té veel op te eisen voor
het embryo, duidelijk recht wordt gedaan aan de rol die de menselijke betrekkingen
spelen in de ontplooiing van het mens-zijn. Maar dit spoort ons juist aan tot nóg meer
respect voor het ongeboren leven, aangezien dáár - bij de foetus - het proces van de
erkenning door de samenleving begint en onze houding jegens het kind ná de geboorte
wordt mede bepaald door onze voorafgaande houding tegenover diens ongeboren
bestaan. In zekere zin wordt dit gestaafd door het argument van de pleiters voor
abortus, als die zeggen dat zij het aantal ‘ongewenste’ kinderen (een begrip waar ik
hierna
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nog op terugkom) niet nog groter willen maken. Waarbij men omtrent de agressiviteit
die in deze afwijzing aan het licht treedt, psycho-analytisch wel wat naders zou willen
weten!
Is de foetus een persoon? Dat de ongeboren vrucht leeft, individueel is en zich binnen
de menselijke soort ontwikkelt (en dus verder vermenselijkt moet worden): dit alles
is al veel, maar nog niet genoeg. Het is, nogmaals gezegd, voorwaarde tot het
persoon-zijn. Maar wat dit laatste betreft, laten biologische en medische criteria ons
volkomen in de steek. De vraag: ‘Wat is een persoon?’, of beter: ‘Wanneer is er een
persoon?’ valt immers buiten het terrein van die wetenschappen. Wat men denkt
over het persoon-zijn, is een kwestie van wijsgerige aard en ligt in de orde van
waarden. Mocht al het tot hiertoe behandelde nog enige ruimte laten om naar de ene
dan wel de andere mening inzake abortus te neigen, zo loopt hier - bij de vraag naar
het persoon-zijn - onherroepelijk dé grote breuklijn der meningen. Het is tegenwoordig
een wijd verbreide opvatting, dat de ‘persoonlijkheid’, de actuele beleving van de
menselijkheid, louter het produkt zou zijn van intermenselijke contacten. Daarentegen
worden de christenen geacht er een statisch-ontologische opvatting op na te houden
(‘Een persoon is een persoon, onafhankelijk van zijn betrekkingen tot anderen’).
Maar uiteraard is dit een scheve voorstelling, daar iemands persoon-zijn uiteindelijk
niet anders kán gedefinieerd worden dan door zijn openstaan voor zijn medemensen
en voor God. Sluit men deze dimensies uit, dan houdt men een afgeknotte persoon
over: iets potentieels, afgesneden van zijn realisering. De hedendaags zo gangbare
zienswijze echter ziet in de persoon alleen nog de relaties, zonder aandacht voor wat
aan die relaties ten grondslag ligt. Een sprekend voorbeeld hiervan levert de
Amerikaan Ashley Montagu4 door te stellen dat mens-zijn meer een prestatie of
voltooidheid (achievement) is dan een gave (endowment). Zo bezien, zou de mens
niet als mens worden geboren, maar pas mens worden door zijn betrekkingen met
anderen. Aldus tracht men een radicale tegenstelling te maken tussen enerzijds de
volwassen mens, levend in een heel netwerk van menselijke relaties (liefde, werkkring,
spel), en anderzijds de tabula rasa van de foetus (zónder liefde, enz.). Zoals Gerber
erbij aantekent, wil men hiermee suggereren dat ‘geen enkele vergelijking mogelijk
is tussen de volwassene die in de wereld optreedt, en de ongeboren vrucht die nog
maanden moet doormaken voordat hij bij de geboorte zijn eerste sociale contact legt’
(ibid.). En zo wordt abortus dan goedgepraat, omdat de foetus nog niet de status van
mens zou hebben. In het rechtvaardigen zelf van abortus vervormt men ipso facto
de

4

Geciteerd door Rudolf J. Gerber, in Abortion, Parameters for Decision, in International
Philosophical Quarterly, december 1971, p. 575.
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definitie van wat mens-zijn is. Dat dit hier in feite gebeurde, moest de meesten onzer
wel ontgaan, daar wij Angelsaksers nu eenmaal niet zo sterk tot speculatief denken
gedisponeerd zijn. Weshalve het van vitaal belang is, de consequenties daarvan te
ontmaskeren.
Want als men de waarde van het mens-zijn gaat afmeten naar de graad van
voltooidheid, komt men tot enormiteiten als conclusie. Vooreerst: hoe moet onze
houding dan wel zijn tegenover hen die hun leven zonder noemenswaarde
‘voltooidheid’ hebben moeten leven en die nu een zware belasting voor de
gemeenschap betekenen? Kunnen we hen gerust opruimen? (Ja, zeggen de
euthanasie-profeten, die daarbij uit de genoemde premisse tenminste de logische
gevolgtrekking maken). Of ook: wat moeten we aanvangen met hen die geen of
slechts een minimale ontwikkelingsmogelijkheid hebben of wier
ontwikkelingsmogelijkheid zwaar is aangetast, zoals gehandicapten, misvormden,
spastici? Zouden menselijke wezens enkel te waarderen zijn omdat en inzover zij
werkelijk zinvol handelen, wie zal dan ‘voor het oordeel bestaan’? Gedurende
generaties heeft in de Angelsaksische wereld het utilitarisme het denken gemodelleerd.
De echo van Bentham's ‘felicific calculus’ hoort men naklinken in alle publieke
discussies over abortus zoals die via de massa-media gevoerd worden. Wat dan
allemaal ook nog enigszins plausibel lijkt, doordat de aandacht uitsluitend wordt
gericht op de vrouw en haar toestand. Waar dit toe kan leiden, bewijst een wel
gedenkwaardige uitspraak van Thomas Szasz: ‘Er zouden helemaal geen wettelijke
bepalingen inzake abortus moeten bestaan. Die operatie moest men even gemakkelijk
kunnen gedaan krijgen als b.v. een schoonheidsoperatie aan de neus’5. Laat alle
diepere samenhangen buiten beschouwing, maak een nieuwe mens-definitie, vergeet
dat abortus altijd in een veel bredere context aan de orde komt... en men hoeft niet
langer op te kijken van uitspraken als deze.
Maar het princiep dat hieraan ten grondslag ligt - meestal zonder dat het duidelijk
als zodanig gesteld wordt - is niet alleen dat persoon-zijn verstaan moet worden in
termen van voltooidheid, maar dat het voltooide de voorrang heeft. En daartegen
zijn nog twee verdere en afdoende tegenwerpingen te maken.
De eerste is, dat niemand erin gelooft en niemand ernaar handelt. Deed men dit
wél, dan zouden alle liefde, zorg en geduld die men aan het grootbrengen van kinderen
besteedt, tijdverspilling zijn. Kinderen schat en waardeert men niet om wat zij al
bereikt hebben; want daarvan kunnen ze voorshands nog weinig laten zien. Zij worden
geschat en gewaardeerd om wat zij aan mogelijkheden en toekomst in zich dragen.
En waarom zouden

5

The Ethics of Abortion, in The Humanist, 26, 1966, p. 147.
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we juist de dood van een jeugdig persoon als zo bijzonder tragisch moeten ervaren?
Als we het bereikte stadium van voltooidheid bepalend vonden voor de mate van
mens-zijn, dan hoefden we ons zo'n sterfgeval immers niet zo aan te trekken. Maar
juist de gedachte aan de beloften die dat jonge leven inhield en die, helaas, niet tot
vervulling mochten komen, brengt dat gevoel van tragiek teweeg. Niet-vervulde
beloften, verijdelde hoop: dát is het wat stof biedt voor tragedie! Zo blijkt dus het
pleidooi voor abortus te steunen op een grondgedachte die de verdedigers zelf - naar
we aannemen - overigens in de verste verte niet in praktijk zouden willen brengen.
Het verschil in onvoltooidheid tussen een foetus van drie maanden en een kind van
drie jaar is alleen maar gradueel en een kwestie van tijd. Wezenlijk onderscheid is
er tussen beide niet.
De tweede tegenwerping is, dat men, door aan het reeds voltooide de voorrang te
geven boven het nog in ontwikkeling zijnde, het recht verdedigt van de gewelddadigen
tegen de weerlozen. Want waar het op neerkomt, is: Macht is Recht! De volwassene,
de moeder, is volledig meester van de situatie. Zij heeft de keus (zij kan - om te
beginnen - ‘nee’ zeggen, ze kan anticonceptie toepassen, ze kan besluiten het kind
te krijgen). Het ongeboren kind heeft geen keus. Het heeft zelf om zijn bestaan niet
gevraagd. En als het zijn plaats in de wereld begint in te nemen, is dat vaak in de
hoedanigheid van (wat Sartre noemt) de trop. Het had er ook níet kunnen zijn, maar
het ís er (een gedachte waarbij men eertijds als bij een wonder stilstond). Als men
nu een eventueel conflict hier bij voorbaat in het voordeel van de moeder beslist, die
dan met de foetus kan omspringen alsof het een kwaadaardig gezwel was, dan
sanctioneert men brutaal machtsmisbruik. Een misbruik, dat we in elke andere
samenhang onmiddellijk als zodanig zouden onderkennen en trachten te verhinderen.
Hier evenwel blijven voor de meesten onzer de slachtoffers onzichtbaar. En zo worden
de gewetens gemakkelijk gesust. Abortus is, evenals porno enz., in wezen reactionair:
hij dient om de gevestigde situatie van de volwassen mens niet te doen verstoren en
blijft erop gericht alles te laten zoals het is. En het is je reinste bluf, dat verdedigen
van abortus een ‘progressieve’ zaak zou zijn die enkel door wat domme duisterlingen
wordt tegengewerkt.
Een allerlaatst, en dan speciaal christelijk argument mag ik hier tenslotte nog aan
toevoegen. Want de in het begin gemaakte opmerking, dat het geen zin zou hebben
theologische argumenten te hanteren tegenover hen die God niet erkennen, valt in
zoverre te corrigeren dat het hier - en in heel deze discussie - niet eenvoudig een
kwestie is van argumenteren. Het blijft tevens zaak, te getuigen van het Evangelie.
En het behoort wel tot het meest essentiële van de evangelische boodschap, dat wij
de zwakken en
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weerlozen, de van macht verstokenen en (zo mogen we eraan toevoegen) de
‘ongewensten’ niettemin met liefde moeten omringen: want ‘hunner is het Koninkrijk’.
Hoe we hén beschouwen en bejegenen: dát zal de toetssteen zijn! De originele
boodschap van het Evangelie ís juist, dat het niet genoeg is liefde op te brengen voor
onze eigen stam - de eigen stam van volwassenen-onder-elkaar, maar dat we
daarbovenuit moeten komen tot de liefde voor de niet eigene, de indringer, de
onwelkome gast. Steeds duidelijker blijken we te gaan inzien, hoezeer dit elke
rassendiscriminatie in het hart treft. Maar we moeten weten, dat er ook zoiets bestaat
als discriminatie van de ongeborenen door een racisme van de wereld der geborenen,
der grote mensen, die zich ál te geriefelijk in hun ‘rechten’ genesteld hebben.

Motieven en medelijden
De voorgaande argumenten zullen door menig verdediger van abortus vermoedelijk
worden weggewuifd wegens hun onvermijdelijk abstract karakter. De vrouw in nood,
zo zal men zeggen, is niet geïnteresseerd in filosofische redeneringen. Dat mag dan
zo zijn, maar het doet in ieder geval aan de geldigheid van de argumenten niets af.
Wel kan het nog eens demonstreren dat een situatie beter met een koel hoofd kan
worden beoordeeld voordat zij intreedt, dan in een paniektoestand waarbij men
geneigd is gretig naar de snelste ‘oplossing’ te grijpen. De vrouw die om een abortus
vraagt, kan van gevoelen zijn dat het embryo haar op een of andere manier bedreigt;
men hoeft slechts te denken aan geweldpleging en oorlog om te weten dat een daad
gesteld onder pressie van een bedreiging een ontmenselijkend effect heeft op wat
men als de oorsprong van de dreiging beschouwt. Niettemin is er aanleiding voor
het verwijt dat we de vrouw met haar problemen tot nu toe - om met Husserl te
spreken - ‘ausgeklammert’ hebben. Laat ons daarom nu het evenwicht herstellen.
Hoe meer men abortus afwijst, des te meer moet men medelijden betonen met wie
om abortus vragen. Niet een vrijblijvend medelijden dat zich uit in vrome gevoelens,
maar een medelijden dat tot de daad voert. Dit houdt allereerst in, dat we weten te
luisteren, maar dan met een aandacht die let op de ‘woorden achter de woorden’, op
de uitgezonden noodsignalen en met een inspanning om de situatie zo diep mogelijk
te doorgronden. Want het schijnbaar zo eenvoudige verzoek om abortus is allerminst
eenvoudig. Het komt altijd voort uit een conflictsituatie (anders zou er geen probleem
zijn). De Franse psychiater Michel Gillet zegt: ‘Eerder dan dat men abortus beschouwt
als een misdaad, een monsterlijke daad of een onverantwoordelijke daad, doet hij
zich voor als de oplossing van een probleem in de men-
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selijke verhoudingen dat plotseling en onontkoombaar gesteld wordt aan de vrouw
die zich laat aborteren’6.
En het enig juiste antwoord op haar probleem is een medelijden dat gepaard gaat
met deskundigheid.
In deze fase zou het therapeutisch gezien onverstandig zijn te spreken van een
aanval op het leven. Niemand met nog een greintje menselijkheid heeft het verlangen
of de behoefte een directe aanval te plegen op het leven. En binnen het geheel van
in de war geraakte emoties en gevoelens kan een verzoek om abortus een pleidooi
voor het leven lijken. De vrouw kan bevrijd willen worden van wat (naar zij denkt)
haar leven zou beperken, belasten en verkorten. Dan klopt ze aan bij een
abortuskliniek. Zo wil ze het leven beamen door het te laten wegmaken en vernietigen.
Door nu net te doen alsof abortus een onbelangrijke zaak is, een ‘onbetekenende
operatie’, brengt onze maatschappij vrouwen ertoe een pijnlijke tegenstrijdigheid in
zich door te maken: het leven te beamen en tegelijkertijd het uit de weg te ruimen.
Natuurlijk ligt aan verzoeken om abortus niet één enkel motief ten grondslag. Elk
afzonderlijk geval is een persoonlijk geval. Maar men kan twee grote categorieën
onderscheiden. Tot de eerste behoren dan die meisjes en ongetrouwde jonge vrouwen
die zwangerschap ervaren als een ongemak of een pijnlijke situatie, en dit beschouwd
op het meest oppervlakkig niveau. In een heel andere situatie verkeren die vrouwen
die al kinderen hebben en die, omdat ze gevaar voor haar gezondheid vrezen of
economische moeilijkheden, er geen kind meer bij willen. Tussen deze twee typen
bestaat een groot verschil, omdat de laatste categorie bewezen heeft kinderen te
kunnen krijgen en opvoeden, en de eerste niet. Eenzelfde onderscheid werd door een
andere Franse arts opgemerkt met betrekking tot de pil. Wat jonge ongetrouwde
vrouwen willen weten als ze om de pil komen, is: ‘Kan ik later nog kinderen krijgen?’
en ‘zullen die normaal zijn?’. M.a.w., de jonge vrouw die nog geen moeder is en die
door de pil dagelijks te nemen zichzelf voorlopig de rol van moeder ontzegt, heeft
het moederschap niet uitgesloten als zodanig. Daarentegen blijkt de oudere vrouw,
die al kinderen gehad heeft, te willen weten: ‘Kan ik er kanker van krijgen?’ Op het
moment dat de oudere vrouw de moeder in zichzelf doodt, heeft ze een soort
voorgevoel van haar eigen dood7).
Het onderscheid is leerzaam, zowel vanwege de bezorgdheid zelf die uit de vragen
spreekt, alsook omdat zij in elk van beide categorieën laat zien hoe dicht ‘vrouw
zijn’ en ‘moeder zijn’ bij elkaar liggen.

6 Une histoire d'amour et de mort, in Lumière et Vie, 109, 1972, p. 18.
7) Michel Debout, Sexualité, contraception, avortement, in Lumière et Vie, l.c., p. 28.
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Daarom roept abortus zulke verstrekkende en diepe gevoelens van ongerustheid op.
Die kunnen niet eenvoudigweg worden toegeschreven aan ‘tweeduizend jaar
christelijk obscurantisme’, want zij blijken ook te leven bij niet-christelijke Japanners8.
Cultuurpatronen kunnen het probleem nuanceren, ze vormen er niet de kern van.
Een gevoel van angstige bezorgdheid ontstaat omdat men zich ‘eringelopen’ voelt,
of ‘in het nauw gedreven’, en schuldgevoelens gaan ermee samen, omdat er een
conflict is. Het heeft weinig zin de vrouw in deze situatie te vragen wat ze werkelijk
wil, want dit uit te vinden en tot een beslissing hierover te komen, is nu juist haar
probleem. Op het moment dat zij om een abortus vraagt, denkt zij dat ze het kind
niet ‘wil’, maar een deel van haar persoon kan nog altijd in zekere zin een
tegengestelde oplossing toegedaan zijn. In ieder geval is het een kwestie van gevoelens
en niet van logisch verstand.
Om de zaken duidelijk te stellen, kunnen we drie ‘wensen’ of ‘verlangens’
onderscheiden: 1. het verlangen om in verwachting te raken; 2. het verlangen om
een zwangerschap uit te dragen; 3. het verlangen om een kind groot te brengen. Alle
drie verlangens zijn niet altijd aanwezig; soms is er maar een. Zo kan een vrouw
verlangen om zwanger te worden om te bewijzen - aan zichzelf, aan haar vriend, aan
haar moeder - dat ze werkelijk vrouw is en in staat een kind te ontvangen: ze kan
hiernaar verlangen en tegelijk weigeren het kind groot te brengen omdat ze denkt
dat ze dit in haar situatie niet kan. Een ander geval is, dat voor een aantal vrouwen
zwangerschap een bron is van angsten en misselijkheid; zulk een vrouw verlangt wel
een kind groot te brengen, maar niet het te dragen. Er zijn vele variaties mogelijk.
Maar het punt waar het om draait is, dat deze ‘verlangens’ en ‘nietverlangens’ diep
geworteld zijn in haar eigen persoonlijkheid en in haar relaties. Het kan zijn dat ze,
omdat ze zelf nooit een gelukkige jeugd gehad heeft, haar eigen ongeboren kind het
leven niet wil aandoen. Het kan zijn dat haar zwangerschap een manier is om een al
te dominerende moeder te straffen. Het kan zijn - en misschien komt dit onder jonge
mensen het meeste voor - dat het paar weigert om ouders te worden en dus prompt
om een abortus vraagt: een eenmaal geboren kind moet worden grootgebracht en dat
is een taak die zich eindeloos in de toekomst uitstrekt. Het kan, psycho-dramatisch,
een daad van agressie zijn tegen dit zich in hun relatie binnendringende leven - ‘zorg
dat je dit ding kwijt raakt’. In dat

8

Slechts 8% van de Japanse vrouwen ziet in abortus ‘niets verkeerds’, waartegenover 59%
het ‘iets heel slechts’ vinden. Van de geaborteerde vrouwen - meer dan een miljoen per jaar
- verklaarde slechts 18%, achteraf geen schuldgevoelens gehad te hebben. Cfr. Dr. Marcel
Marcotte, L'avortement sur demande: des chiffres et des faits, in Relations, september 1972,
p. 243.
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geval moet men zware schuldgevoelens verwachten, want schuld is agressie waarover
men tot inkeer komt.
Een tegenstrijdigheid die men in zichzelf moet doormaken leidt direct tot conflict
en psychologische storingen. Dit werd onlangs nog bevestigd door een in Californië
ingesteld onderzoek (vermeld door Peter Watson in de Sunday Times, 11 februari
1973), hetwelk uitwees dat er een scherpe tegenstelling bestaat tussen de toestand
van de vrouw onmiddellijk na de abortus en wat er enkele maanden later gebeurt.
De onmiddellijke reactie is meestal doodeenvoudig opluchting. De vrouw kan het
leven weer aan, keert in haar gezin of vriendenkring terug en weigert, veelbetekenend,
verdere psychiatrische of begeleidende hulp. Het probleem is schijnbaar opgelost
door het terzijde te schuiven. Maar intussen is een nieuw ‘ziekteverhaal’ al in de
maak en binnen een paar maanden had meer dan de helft van de vrouwen dringend
psychiatrische hulp nodig.
Het algemene beeld was er een van acute depressie, onbekwaamheid om te werken
(waar het studenten betrof), een sterk leunen op en onvolwassen afhankelijkheid van
hun ouders, en in sommige gevallen promiscuïteit waar tevoren vaste verhouding
was. Binnen dit algemene beeld vertonen zich tal van individuele trekken. Zo was
er een meisje dat onafgebroken huilde en dat op de dag waarop het kind had moeten
geboren worden, totaal overstuur bleek van verdriet bij de gedachte dat ze ‘haar baby
vermoord had’. Anderen kwamen tot de ontdekking dat het besluit tot abortus niet
echt haar eigen besluit was geweest, doch haar was opgedrongen door familieleden
of door de betrokken man.
De studie brengt een belangrijk aspect aan het licht van de manier waarop een
vrouw haar eigen lichaam beschouwt. De twee eerste weken zal ze zeggen: ‘ik ben
over tijd’; van twee tot ongeveer achttien weken heet het: ‘ik ben zwanger’. En van
dat moment af heeft ze de neiging te zeggen: ‘ik verwacht een baby’. Zelfs de meest
intensieve hersenspoeling via de communicatiemedia kan het gevoel voor de
fundamentele relaties waarom het hier gaat, niet uitwissen. Daarom moet elke poging
om abortus te bagatelliseren uiteindelijk falen en de psychologische consequenties
ervan zijn rampzalig, al treden ze niet terstond aan het licht9.
Nog treffender en meer omvattend is de studie van M. en A. Wynn10. Zij
onderzochten de gevolgen op de lange duur en kwamen tot de bevinding dat de
uitkomsten des te funester blijken naarmate zij het onderzoek over

9
10

Men dient op te merken dat het onderzoek in Californië niet door katholieken werd verricht
en dat de auteurs ervan een ‘liberalisering’ van de abortuswetgeving voorstonden.
M. and A. Wynn, Some Consequences of Induced Abortion to Children Born Subsequently,
Foundation for Education and Research in Childbearing, London, 1972.
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een langere periode voortzetten. Zo neemt na een voorafgegane abortus de kans op
perinatale sterfte met 50% toe, en dit percentage is waarschijnlijk te laag geschat.
De kans op vroeggeboorten stijgt met 40%. Bekkenontsteking en
menstruatiestoornissen komen viermaal zoveel voor en waarschijnlijk 2 tot 5% van
degenen die zich heten aborteren, worden onvruchtbaar. Vandaar de nuchtere
waarschuwing van Margaret Wynn: ‘Jonge vrouwen, hun ouders en hun toekomstige
echtgenoten dienen ervan uit te gaan dat een abortus provocatus niet zonder gevaar
is en evenmin een eenvoudige zaak, maar iets wat vaak gevolgen heeft op de lange
duur en wat een jonge alleenstaande vrouw minder verkieslijk maakt voor het
huwelijk’.
Ook vanuit de sociologie heeft men de abortus bestudeerd11. De werkelijke motieven
voor een verzoek om abortus zijn maar zelden de psychische of fysieke gezondheid
van de toekomstige moeder. Veel vaker zijn de redenen van sociale of economische
aard. Daarbij zijn drie hoofd-typen te onderscheiden: 1. de jonge ongetrouwde vrouw,
die vaak nog minderjarig is of nog studeert: nu een kind krijgen zou haar toekomst
in gevaar brengen, zou haar dwingen haar werk of haar studie op te geven, zou haar
zonder hulp alleen laten staan tegenover een berg van praktische moeilijkheden. Zij
ziet geen andere uitweg, kan het haar ouders niet vertellen (het zou hun dood
betekenen als ze het wisten) en voelt zich uitgestoten en veroordeeld door de
maatschappij. 2. Het tweede type is de moeder uit de arbeidersklasse, die al
verscheidene kinderen heeft die haar uitputten; haar man wordt slecht betaald, hun
huis is klein of in slechte staat, de toekomst lijkt hopeloos. 3. De derde karakteristieke
situatie is die waarin, het komende kind beschouwd wordt als een rivaal of als een
bedreiging van een plan dat het paar, gehuwd of niet, zich gesteld heeft: ze willen
hun studie afmaken, een huis of auto kopen, voorlopig geen gezin stichten.
Hieruit volgt een eenvoudige conclusie. Als de motieven voor een verzoek om
abortus voornamelijk economisch en sociaal van aard zijn, dan kan de maatschappij,
als ze wil, daar wat aan doen en de sociale en economische condities zo veranderen
dat de motieven niet langer van toepassing zouden zijn. Indien, bijvoorbeeld, het
woonprobleem voor jonge mensen niet een nog steeds toenemende ellende was en
indien de kinderbijstahd werd verhoogd, dan zou een kind niet zo vaak als een
bedreiging en als een rivaal worden gezien; of zou althans de druk worden verlicht12.
Of indien, bij de eerste categorie, het meisje zou weten waar ze medeleven en
praktische

11
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M. Bassand, J. Kellerhals, W. Pasini et L. Raymond, Facteurs sociaux de la fécondité: étude
sur 3000 cas, Genève.
Deze concrete voorbeelden en suggesties slaan - evenals de hierna volgende - uiteraard op
Engelse toestanden. In hoeverre ze ook hier van toepassing zijn, dient concreet te worden
bekeken. Red. Streven.
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hulp kan krijgen zonder dat men haar direct gaat veroordelen, zou zij minder in de
verleiding komen om automatisch de abortus als een oplossing te zien. En het geval
van de overbelaste, wanhopige moeder uit de arbeidersklasse brengt heel de kwestie
van de rechtvaardigheid in onze maatschappij aan de orde, de noodzaak van opvoeding
en voortgezette inkomensherverdeling. Maar de gang van de redenering is duidelijk:
als bij hen die om abortus vragen, sociale en economische motieven het meest
voorkomen, dan zou de maatschappij op deze verzoeken moeten reageren als op
symptomen van haar eigen ziekte en ze niet enkel beschouwen als individuele, van
geval tot geval op te lossen problemen.

De schade beperken13
In de praktijk zal de katholieke strategie vooral daarop moeten worden gericht dat
men de aanleiding tot abortus zoveel mogelijk reduceert. Onder maatschappelijke
werkers in Engeland heerst daarentegen een wijd verspreide tendens om abortus te
zien als de eerste en enige oplossing voor elk moeilijk geval. Op die manier is er niet
slechts de abortus ‘op verzoek’, maar een uitgesproken predispositie ten gunste van
abortus, zelfs tegen de wensen van het meisje in. Zo werd onlangs een Westindisch
meisje van zestien dat al drie maanden zwanger was, door de gezamenlijke pressie
van de maatschappelijke werkers en de psychiater overdonderd om zich te laten
aborteren. Dat is tegen de letter en de geest van de Abortion Act, hoe vaag die ook
is. Op zijn minst zou een meisje dat zwanger is, zo geadviseerd moeten worden dat
ze leert zien welke keuzemogelijkheden er zijn.
‘Veelzijdige begeleiding’ was een centraal advies van het Representative Catholic
Committee aan de Lane Commission. Op een persconferentie van genoemd comité
in het House of Commons om hun inbreng te bediscussiëren, vroeg een argwanend
toehoorder of ‘veelzijdige begeleiding’ niet eenvoudig een eufemisme was voor ‘het
meisje de raad geven zich niet te laten aborteren’. Het antwoord van Mrs Teresa
Vaughan, een katholiek maatschappelijk werkster, liet aan duidelijkheid niets te
wensen over. Het is een kwestie van een volledig ‘case-work’ op een
niet-veroordelende manier. Ongetwijfeld sluit dat ook informatie in over de
alternatieven voor abortus. Maar de beslissing, zei Mrs Vaughan, berust volledig bij
het meisje. Die alternatieven zouden kunnen inhouden dat men een onderkomen
vindt voor het meisje of een plaatsing au pair in een doktersgezin, en, na de
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Deze titel slaat op de Engelse situatie, waar de Abortion Act bestaat, die nu eenmaal kracht
van wet heeft, maar die, naar algemeen gevoelen in Engeland, geen goede oplossing is. De
hierna volgende aanbevelingen worden gedaan in het kader van de Abortion Act, om in
Engeland ‘de schade te beperken’. Red. Streven.
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geboorte, hulp met adoptie of plaatsing en voorts alles wat nodig is om verder ook
nog hulp te verlenen. Bovenal moet het meisje geholpen worden een beslissing te
leren nemen waarmee ze kan leven.
Hieraan ligt een belangrijk principe ten grondslag, dat o.a. belichaamd is in de
Amerikaanse en Canadese ‘Birthright Centers’: wie abortus afwijst als een inbreuk
op menselijk leven, heeft de plicht zich ervoor in te spannen dat voorwaarden voor
een werkelijk menselijke vervulling van het leven worden geschapen. Een kind dat
geboren gaat worden, vraagt zorg, voortdurende aandacht, een groeiende genegenheid.
De ongehuwde moeder kan dit niet altijd geven. Hier moet de ‘maatschappij’
bijspringen en ervoor zorgen. Maar aangezien de ‘maatschappij’ een abstractie is,
valt deze plicht heel bijzonder op hen die de uitweg van de abortus afwijzen.
Hier zij herinnerd aan het duidelijke actieprogram, op 16 april 1972 gelanceerd
door de bisschoppen van het diocees Shrewsbury, welk voorbeeld weldra door
verscheidene diocesen werd gevolgd. Een openlijke toezegging namelijk van direkte
praktische hulp, discreet en gratis, aan iedere vrouw - ongeacht religie - die,
geconfronteerd met het probleem van een ‘ongewenste zwangerschap’, van abortus
afziet en het kind ter wereld laat komen; welke hulp, indien de vrouw dit wenst, zich
ook uitstrekt tot de zorg voor de baby na de geboorte. Voor welke toezegging alle
fondsen van het bisdom beschikbaar worden gehouden. Dit betekent allerminst, dat
tot dan toe van kerkelijke zijde niets in deze richting zou gedaan zijn. In Salford bv.
was de Moral Welfare Council al 28 jaar aan het werk. Nieuw waren echter de
publiciteit, de plechtige toezegging en de praktische aanpak (met vermelding van
telefoonnummers en al).
Intussen zitten we echter, jammer genoeg, met de Abortion Act 1967. Weliswaar
werden daarbij voor legale abortus zeer ernstige motieven vereist: naast levensgevaar
alleen dreigend ernstig fysiek of psychisch letsel voor de vrouw. Maar in feite blijken
ook louter sociale redenen, zoals carrière-overwegingen, in de praktijk als voldoende
reden geaccepteerd te worden; gevallen van herhaalde abortus komen voor, waarbij
abortus heel duidelijk als alternatief voor de anticonceptie moet dienen. De wet wordt
zo vrij geinterpreteerd dat meisjes uit heel Europa, mits ze rijk genoeg zijn, alleen
maar naar London Airport hoeven te komen, waar discrete taxi's ze naar de
abortuskliniek brengen. Er ontstaat een industrie. De gewetenlozen worden snel rijk.
Londen krijgt de niet te benijden reputatie van de ‘abortus hoofdstad’ van Europa.
En zo is de wet tot een aanfluiting geworden. Reden waarom de ‘Lane Commission’
dan ook aan het werk is.
Het is gemakkelijker, zijn verontrusting over de ontstane situatie uit te spreken
dan aan te geven wat ertegen gedaan moet worden. Sommigen
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willen de wet verscherpen, zodat tenminste de oorspronkelijke bedoelingen
gehonoreerd worden. Ook wordt voorgesteld, de abortusbeslissing geheel in handen
te leggen van een volkomen onafhankelijk scheidsgerecht, dat zou moeten bestaan
uit artsen die niet per se specialisten behoeven te zijn, en het zou aan het panel
verboden zijn om enige betaling aan te nemen van degenen die tot hen komen. Een
vrouw die een abortus verlangt, zou eerst naar haar eigen dokter moeten gaan en als
die overtuigd is dat er een geval voor abortus zou kunnen zijn in de zin van de Act,
zou hij haar door moeten sturen naar het plaatselijke ‘scheidsgerecht’. Dit zou dan
de voorgenomen afbreking van de zwangerschap goedkeuren of niet. Er zou een
recht op beroep moeten zijn in geval van weigering. Deze procedure hoeft niet veel
tijd te vergen en zou twee belangrijke voordelen hebben. Het zou de dokter vrijwaren
voor pressie door chantage, als hij geen wettelijke redenen voor een abortus ziet:
meermalen zijn artsen die weigeren, onder druk gezet met schadelijke publiciteit.
En aangezien het ‘scheidsgerecht’ de plicht heeft aan de ‘Chief Medical Officer’ het
‘certificaat te sturen dat moet worden ingevuld voordat een abortus wordt gepleegd’,
waarop ook staat waar de abortus plaats heeft, zou dat een controle zijn op de
nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens van de abortusklinieken. Want die
zullen, met het oog op de belasting, voortdurend in de bekoring komen tot te lage
opgaven.
Een andere suggestie is, de abortus weg te halen uit de gynaecologie-afdelingen
van de ziekenhuizen; ziekenhuizen zouden dan speciale en aparte abortusafdelingen
moeten krijgen. Dit zou verscheidene nuttige gevolgen hebben. Het zou een bevrijding
betekenen voor de gynaecologie-afdelingen, die zich dan zouden kunnen wijden aan
het werk waarvoor ze zijn. Dan zou een hooggekwalificeerde gynaecoloog niet
gereduceerd worden tot een louter technicus op commando van een huisarts. En de
bedden die voor abortus nodig zijn - tot 25% in een bepaald Londens ziekenhuis zouden beschikbaar komen voor de behandeling van ernstige gynaecologische
gevallen, waardoor de wachtlijsten zouden afnemen. Een tweede voordeel zou zijn
dat katholieken en andere ‘gewetensbezwaarden’ in de gynaecologische afdeling een
functie zouden kunnen aanvaarden in de geruststellende zekerheid dat van hen niet
gevraagd of verwacht zal worden een abortus te plegen. Er zijn, volgens het
memorandum aan de Lane Commission, ‘meer dan genoeg bewijzen dat katholieke
artsen geen benoemingen krijgen in verloskundige of gynaecologische
ziekenhuisafdelingen vanwege hun godsdienstige overtuiging inzake abortus’. M.a.w.
de ‘gewetensbezwaar-clausule’, officieel in de wet opgenomen, wordt soms illusoir
gemaakt.
Een derde voordeel is dat op den duur een eind gemaakt zou worden aan de
privé-abortusklinieken met hun woekerhonoraria. Honoraria die meer dan
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£ 100 bedragen, verdienen de naam woeker, te meer daar abortus, van eng medisch
standpunt uit beschouwd, inderdaad een ‘kleine operatie’ is (hoewel er complicaties
kunnen optreden die dan de gynaecoloog en niet de man die de abortus verrichtte,
later te behandelen krijgt).
Maar zoals elke tactische maatregel op sociaal gebied, zou ook het voorstel om
binnen de ziekenhuizen de abortus in afzonderlijke eenheden onder te brengen, naar
twee kanten werken. Enerzijds zou het de gewetens ontlasten, de waardigheid en het
zelfrespect van de gynaecologische afdelingen herstellen en tevens het bedrijf van
de particuliere abortusklinieken ondermijnen. Anderzijds echter zou het weer een
verdere stap kunnen betekenen in een ontwikkeling waarbij men abortus meer en
meer als een eenvoudige routinekwestie gaat beschouwen. Maar zolang men ervan
uitgaat dat in een pluralistische samenleving deze wet niet kan worden teruggedraaid,
kunnen we met onze aanbevelingen slechts mikken op een zoveel mogelijk beperken
van het kwaad en niet op een normatief uitschakelen ervan.
Wat abortus ook mag zijn, een onbeduidende aangelegenheid is het zeer zeker niet.
Elk abortusgeval weerspiegelt a.h.w. het drama van heel de maatschappij. En als
abortus een normale handelwijze wordt, een kwestie van onverschillige routine zonder
voorbehoud, dan zal daarmee onze hele idee van mens en samenleving
getransformeerd zijn. ‘In de strijd rond de abortus’, zo schreef John G. Millhaven
S.J., ‘gaat het niet enkel om twee tegengestelde opvattingen over een of enkele morele
normen, maar om twee wereldbeschouwingen’14. Daarom staat hier de toekomst zelf
van onze samenleving op het spel. Dit betekent tevens, dat alwie tegen abortus zijn
een dwingende plicht hebben zich te bekommeren om de bescherming van het leven
in heel de maatschappij. Het gaat niet aan, de eerbied voor het leven in de
moederschoot te verdedigen en tegelijkertijd zijn ogen te sluiten voor de afbreuk aan
het leven, zoals die aan de dag treedt in jammerlijke woontoestanden, vernederende
arbeidsvoorwaarden, milieuvervuiling, verkeerspiraterij, uitbuiting van gastarbeiders...
Er zijn evenwel hoopgevende tekenen, dat de christenen deze samenhangen steeds
beter gaan zien. Het is een kenmerk van het morele leven dat men alle morele kwesties
stelt als men er een grondig stelt.

14

The Abortion Debate: An Epistemologiccal Interpretation, in Theological Studies, maart
1970, p. 115.
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Politiek overzicht de maand april
● Internationale samenwerking
Verenigde Naties
De Veiligheidsraad der Verenigde Naties heeft zich bezig gehouden met een
bliksemaanval van Israël tegen de Palestijnen in Beiroet (zie onder Internationale
conflicten). Frankrijk en Engeland namen het initiatief tot een resolutie waarin het
optreden van Israël scherp werd veroordeeld. Amerika echter dreigde zijn veto over
deze resolutie uit te spreken wanneer er niet evenzeer de terreurdaden van de
Palestijnen in werden veroordeeld. Over nagenoeg ieder woord van de resolutie werd
uitvoerig gedebatteerd en tenslotte kwam er een tekst uit, waarin alle terreurdaden
werden veroordeeld die het leven konden kosten aan onschuldige burgers, doch in
het bijzonder de daad van Israël werd genoemd. De Sovjet-Unie wilde namelijk niet,
dat er een boos woord over de Arabische wereld in kwam, omdat daardoor de
‘slachtoffers van agressie’ op één lijn zouden worden gesteld met de Israëlische
‘agressor’. Amerika gebruikte zijn vetorecht niet, doch onthield zich van stemming.

Europese Gemeenschap
Er is weer een ernstige crisis bezworen in de Europese Gemeenschap. Per 1 mei
moesten nieuwe prijzen worden vastgesteld voor enkele belangrijke
landbouwprodukten, met name de zuivel en het rundvlees. Frankrijk eiste forse
verhogingen om aldus de consumenten de steun aan de boeren te laten betalen;
Duitsland en de Benelux-landen wilden zich tot kleinere verhogingen beperken,
omdat Europa reeds veel meer zuivel produceert dan het zelf gebruikt en de goede
boter tegen spotprijzen moet verkopen aan andere landen - met name aan Rusland omdat de eigen bevolking de hoge richtprijzen niet kan betalen en margarine gebruikt.
De Europese Commissie zocht bij monde van de Commissaris voor Landbouw, de
Nederlander Lardinois, een middenweg die tot gelijktrekking van het prijsniveau
zou kunnen leiden omdat zonder een dergelijke gelijktrekking de nagestreefde
munteenheid alleen maar kon worden bemoeilijkt. Frankrijk echter hield star vast
aan zijn eis. Het zag er tot het laatste moment naar uit dat er geen akkoord uit de bus
zou komen, doch na een marathon-zitting van de Europese landbouw-ministers in
Luxemburg werd op het allerlaatste nippertje toch een compromis aanvaard.
De Europese commissie heeft aan het Europese parlement een memorandum
voorgelegd, waarin zij voorstelt om in een nieuwe overeenkomst van de Gemeenschap
met de Afrikaanse landen bezuiden de Sahara een belangrijk nieuw element in te
voeren. Zij wil de Afrikaanse landen een vaste opbrengst garanderen uit de export
van die grondstoffen waarvan hun economie in hoge mate afhankelijk is. Daarmee
raakte zij een gevoelige plek in het probleem van de ontwikkelingshulp. Zolang de
ontwikkelingslanden op genade of ongenade zijn overgeleverd aan de schommelingen
in de prijs die hun produkten op de wereldmarkt opbrengen, zolang zij geen enkele
zekerheid hebben wat de arbeid van hun bevolking hun zal opleveren, kunnen zij
geen planmatigheid in hun ontwikkelingsbeleid ontplooien. Alle hulp van de
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ontwikkelde landen ten spijt blijft hun economie te wankel. Prijsdalingen op de
wereldmarkt kunnen al hun berekeningen en hun hele welvaartsbeleid de bodem
inslaan. Het voorstel van de Europese commissie beoogt hen hierin tegemoet te
komen. Een opzienbarend initiatief.

Een nieuw Atlantisch Pact?
President Nixon's adviseur Kissinger heeft de wereld kond gedaan dat het
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Amerikaanse staatshoofd voornemens is om, nu de oorlog in Vietnam hem niet meer
zoveel zorgen kost en nu de lucht in de betrekkingen met de Sovjet-Unie en China
zienderogen begint op te klaren, zijn volle aandacht te gaan richten op Europa. Enkele
Europese staatslieden zijn reeds bij hem op bezoek geweest en tegen het einde van
het jaar is hij van plan zelf naar Europa op tegenbezoek te komen. Vóórdien wil hij
echter een ontwerp voor een nieuw Atlantisch Pact gereed hebben, waarover de
betrokken landen vóór dat tegenbezoek overleg zouden kunnen plegen en tot
overeenstemming zouden kunnen komen, zodat het meteen even getekend kon worden
door de staatshoofden van de landen waar Nixon op bezoek komt. Dit laatste is
natuurlijk te naïef om los te lopen: de President van de Verenigde Staten als een soort
huis-aan-huis salesman. ‘Wilt U maar even tekenen!’ Het zou toch wel aanbeveling
verdienen eerst eens precies te weten waar het bij zo'n nieuw Atlantisch Pact om
gaat. In grote lijnen kwamen Kissingers mededelingen daaromtrent op het volgende
neer. Nixon acht de NAVO, die nu langzamerhand een kwart eeuw bestaat, verouderd.
In de eerste plaats omdat zij een zuiver militaire organisatie is, gericht tegen het
Oostblok, en ten tweede omdat zij in veel te sterke mate tegen Amerika aanleunt.
Wat dit laatste betreft: Nixon wil best bijstand blijven verlenen in de verdediging
van Europa; de Amerikaanse legereenheden in Europa hoeven van hem niet weg;
maar Europa kan niet de zwaarste verantwoordelijkheid op Amerika blijven leggen;
de Europese landen zullen in meerdere mate dan tot nu toe naar vermogen mee
moeten doen. En wat het eerste betreft: Nixon vraagt zich af of de tijd van een puur
defensief militair verbond niet voorbij is. Of een Atlantisch pact niet ten eerste
duidelijker moet worden gebaseerd op de recente ontwikkelingen in de toenadering
tussen Oost en West en ten tweede niet mede dient te voorzien in economische
samenwerking en in een zekere culturele toenadering. Vaag liet Kissinger
doorschemeren, dat in dit grote geheel ook Japan zou moeten worden betrokken. De eerste reacties op dit plan waren niet bepaald geestdriftig. Men is het met Nixon
wel eens, dat de NAVO niet meer beantwoordt aan wat een Atlantisch
samenwerkingsorgaan zou moeten zijn, maar ten aanzien van zijn altijd nog zéér
vage plan vraagt men zich af of het, hoezeer ook aangediend als een plan ter
opvijzeling van Europa, nog wel rekening houdt met Europa's eigen inzichten in de
meest gewenste vormen van ‘regionale samenwerking’.

De Organisatie van Amerikaanse Staten
In de Verenigde Staten van Amerika gaan stemmen op om de Organisatie van
Amerikaanse Staten te verlaten. Deze organisatie steunt op de gedachte dat de Staten
van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika allen tesamen één geheel vormen met
gemeenschappelijke belangen. In de jaren van de Tweede Wereldoorlog, toen de
Latijnsamerikaanse Staten Amerika bijvielen en in de jaren van President Kennedy,
die met grote plannen voor ontwikkelingshulp aan Latijns-Amerika voor de dag
kwam, leefde deze gedachte inderdaad. Maar zij is sindsdien danig afgesleten. Er
heeft zich in de OAS een polarisatieproces voltrokken. Er gaat geen bijeenkomst
meer voorbij waarin de Verenigde Staten er niet van worden beschuldigd de
organisatie te willen misbruiken voor het handhaven van zijn dominerende positie
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in het westelijk halfrond. Alles wat Amerika in dit gebied doet, wordt met de grootste
argwaan bekeken. Als Amerika ergens niet ingrijpt, deugt het niet en als Amerika
ergens wel ingrijpt, deugt het ook niet. De OAS is in feite een organisatie van
Latijnsamerikaanse landen geworden, waarin Noord-Amerika niet meer past. De
verhoudingen tussen Latijns- en Noord-Amerika kunnen beter ‘bilateraal’ worden
geregeld of aan speciale commissies uit de Verenigde Naties worden overgelaten,
meent men. Uit de richtlijnen voor de buitenlandse politiek van Amerika, zo als deze
in de loop van de maand door minister Rogers zijn bekend gemaakt, blijkt niet in
hoeverre deze opinie officieel wordt gedeeld.

Mexico en de wereld
Het streven van de Latijnsamerikaanse wereld om zich uit de omarming van
Noord-Amerika los te maken vindt een krachtig promotor in Luis Echeverria Alvarez,
de President van Mexico, die verleden jaar al verschillende grote reizen heeft gemaakt
om contacten buiten het westelijk halfrond te leggen en die deze maand Europa,
Moskou en Peking heeft bezocht.
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● Internationale conflicten
Vietnam
Ondanks de overeenkomst die in Parijs werd gesloten, is er nog steeds geen echte
vrede in Vietnam. Voor Amerika is de oorlog formeel wel voorbij, maar er is geen
sprake van, dat Noord-Vietnam en de Vietcong de bepalingen van het bestand
nakomen. In Cambodja gaat de oorlog zelfs in alle hevigheid voort en in Laos hebben
de Amerikanen de bombardementen hervat. Nixon dreigde in de loop van de maand
ook in Vietnam weer opnieuw aan de strijd te gaan deelnemen, zij het alleen met
zijn luchtmacht, omdat hij de bestandsschendingen niet langer kon aanzien. Later in
de maand echter verklaarde hij, dat hij aanwijzingen had die deden veronderstellen
dat Noord-Vietnam toch niet van kwade wil was en daarom nog niet tot een hervatting
van de vijandelijkheden zou overgaan. Tegen het eind van de maand kwam Kissinger
weer in touw. Hij trok weer naar Parijs om overleg te plegen met de Noordvietnamese
afgevaardigde Le Duc Tho. Noch over de inhoud noch over de resultaten van zijn
besprekingen werd iets bekend gemaakt.

Het Midden-Oosten
Weer hebben de Palestijnen geprobeerd een slag te slaan tegen Israël. Ditmaal op
Cyprus, een centrum van luchtverbindingen tussen de Arabische Staten en Israël.
Palestijnse guerillastrijders vernielden het gebouw van de Israëlische ambassade in
Nicosia, probeerden op het vliegveld een Israëlisch vliegtuig te rammen en maakten
aanstalten om in het luchthavengebouw een bloedbad aan te richten onder de
passagiers en bemanningsleden van dit vliegtuig, die even te voren waren uitgestapt.
Zij hadden er weinig succes mee; in de ambassade vielen geen slachtoffers; op het
vliegveld werden zij tijdig buiten gevecht gesteld en de handgranaten en
dynamietstaven die zij bij zich hadden, konden zij niet gebruiken. - Nog diezelfde
nacht namen de Israëliers wraak. In een bliksemoperatie, waarvan de juiste toedracht
moeilijk te achterhalen valt, drongen zij het centrum van de Jordaanse hoofdstad
Beiroet binnen en richtten zij in het hoofdkwartier van de Palestijnen een slachting
aan. Drie hoogste leiders van de Palestijnse guerilla-organisatie werden gedood.
Tenminste veertig andere Palestijnen werden eveneens gedood of gewond. Binnen
twee uren was alles gebeurd en trokken de Iraëlische commando's zich overzee weer
terug. Dit léék een prompte vergelding, doch was het vermoedelijk niet. Zo'n actie
kon niet in enkele uren worden voorbereid. De Israëlische legerleiding verklaarde
dan ook naderhand, dat zij het begin vormde van een nieuwe strategie. Israël zou de
Palestijnse aanvallers niet meer afwachten, doch zelf in de aanval blijven om
verwarring te stichten in de organisatie der Palestijnen. Binnen het Israëlisch
grondgebied kon daar aanstonds na de aanval in Beiroet een begin mee worden
gemaakt, doordat bij deze aanval allerlei documenten uit het Palestijnse hoofdkwartier
in handen van de Israëliërs waren gevallen met o.m. de namen van de Palestijnse
agenten in Israël. Zo kon het Palestijnse spionnageen sabotagenet in Israël kort nadien
worden opgerold.
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Het optreden van Israël werd door de Veiligheidsraad der Verenigde Naties
veroordeeld (zie Internationale Samenwerking). Bij de discussies over deze
veroordeling kwamen ook de wapenleveranties van Amerika aan Israël ter sprake.
Amerika stelde daarbij, dat deze leveranties niet ten doel hadden de oorlogstoestand
in het Midden-Oosten te bestendigen, doch het evenwicht in dit gebied te waarborgen.
Op de vraag echter of dit doel niet uitging boven het doel dat de Amerikaanse politiek
zich vroeger stelde, het waarborgen van het voortbestaan van de staat Israël, kwam
geen antwoord.
Frankrijk legde de Israëlische beschuldiging dat de Mirages die het aan Libië
leverde, naar Egypte werden doorgeleverd, naast zich neer.

Nieuw-Zeeland contra Frankrijk
Nieuw-Zeeland maakt ernst met zijn protest tegen het voornemen van Frankrijk om
in de Stille Oceaan een nieuwe kernproef te ondernemen. Het wil deze zaak
voorleggen aan het Internationale Hof van Justitie in Den Haag.

Streven. Jaargang 26

910

● Nationale politiek
Nederland
- De kabinetsformatie. De vijfde maand van deze meest moeizame kabinetsformatie
uit de parlementaire geschiedenis van Nederland, heeft nog steeds geen nieuwe
Regering opgeleverd, al zag het er wel naar uit, dat in de eerste dagen van mei het
Uylen-ei toch eindelijk wel gelegd zou worden.
Burger zag het in de eerste dagen van april niet meer zitten. Hij kon er maar geen
hoogte van krijgen in hoeverre de drie confessionele partijen een kabinet Den Uyl
zouden ‘gedogen’. Veel hoop gaven de confessionelen hem dan ook niet. Met name
niet de KVP, wier fractieleider, Andriessen, hem duidelijk te verstaan gaf, dat hij
zijn geestverwanten zou ontraden in een kabinet Den Uyl zitting te nemen. Deze
mededeling deed voor Burger de deur dicht; hij gaf zijn opdracht aan de Koningin
terug.
Na opnieuw de hele cyclus van gebruikelijke raadplegingen te hebben doorlopen
en daarin bovendien nog een aantal ongebruikelijke raadplegingen met enkele
Ministers van Staat te hebben betrokken, gaf de Koningin wederom een
informatie-opdracht, ditmaal aan een tweetal politici: de zittende KVP-minister van
Justitie, prof. Mr. A.A.M. van Agt, en het anti-revolutionaire Eerste-Kamerlid prof.
Dr. W. Albeda. Een gelukkige keus. De nog jonge Van Agt, die in het kabinet
Biesheuvel zijn entree maakte in de politiek, ontpopte zich in korte tijd - amper twee
jaren - als een uitstekend politicus; eerlijk vooral en daardoor algemeen respect
afdwingend. Ook bij de ‘progressieven’. Reeds aanstonds bij zijn optreden bekende
hij, dat hij liever deel had uitgemaakt van een kabinet met de Partij van de Arbeid.
Den Uyl had al eerder laten doorschemeren, dat hij hem, evenals Boersma, wel uit
het kabinet Biesheuvel wilde overnemen. Hij werd dus gezien als de man die de
vertrouwensmoeilijkheden tussen de KVP enerzijds en de linkse groeperingen
anderzijds zou kunnen overbruggen. Daarbij had hij de steun van Albeda nodig,
omdat deze oud-vakbondsman meer thuis was in de economische problematiek, die
nu eenmaal bij de samenstelling van een regeringsprogram een belangrijke rol speelt.
Van Agt en Albeda volgden een andere lijn dan Burger en Ruppert. Zij zetten zich
aan de samenstelling van een ‘werkdocument’, waarvan zij, steunend op het
gezamenlijk verkiezingsprogram van de linkse drie én dat van de drie confessionele
partijen, een ruwe schets van een regeringsprogram ontwierpen, zulks met de
bedoeling dat deze schets als uitgangspunt voor verdere discussies zou dienen.
Discussies eerst met de fractievoorzitters, waarbij de vraag moest worden gesteld of
de fracties akkoord konden gaan met een eventueel kabinet Den Uyl op grondslag
van dit werkdocument. Discussies voorts met de kandidaat-ministers, aan te zoeken
door een (of twee) formateurs, die nader zouden moeten worden aangewezen.
Het was duidelijk, dat nu voor het eerst Den Uyl voor een keus werd gesteld: ófwel
water in de wijn van zijn eigen program gedogen ófwel géén kabinet Den Uyl. Als
rechtgeaard politicus wrong Den Uyl zich in allerlei bochten om aan de ene kant die
scheut water te accepteren en aan de andere kant - tegenover zijn aanhang - bij hoog
en bij laag vol te houden, dat hij niet anders dan de pure wijn van zijn eigen program
schonk. De informateurs konden de Koningin meedelen dat hun document de basis
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voor een nieuw kabinet had gelegd. Zij hadden in feite de arbeid van Burger
voortgezet, doch waren over diens breekpunt heen gekomen.
Op het advies van Van Agt en Albeda verleende de Koningin toen aan de heren
Ruppert en Burger samen de opdracht een kabinet te formeren. Zij moesten het
Uylen-ei van Van Agt en Albeda uitbroeden tot een Uyls-kuiken. Daarbij stuitten
zij weer opnieuw op moeilijkheden. De Christelijk-Historische Unie, die aanvankelijk
geneigd scheen om mee te doen mits zij ook een zetel in het kabinet kreeg toegewezen,
liet het afweten toen bleek, dat de drie linkse partijen geen zevende zetel voor de
drie confessionelen wensten te aanvaarden. Het moest tien tegen zes blijven. De
CHU achtte deze verhouding oneerlijk in het licht van de verhoudingen in het
Parlement en haakte af. De twee andere confessionele partijen echter bleven meedoen.
Niet helemaal zonder slagen om de arm echter. De kandidaat-ministers zouden zich
immers eerst
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nog over het regeringsprogram moeten buigen en de confessionelen behielden zich
voor over het kabinet eerst te beslissen wanneer het met het definitieve program, zo
als het uit het ministersberaad tevoorschijn zou komen, voor de Kamer kwam. Bij
het aanbreken van de meimaand was het zo ver nog niet, maar werd het optreden
van een kabinet Den Uyl wel ieder ogenblik verwacht.
Voor de samenwerking tussen de drie confessionelen resulteerde deze lijdensweg
van de kabinetsformatie in uitstel van de beslissing over de vorming van één partij.
De leider van de Christelijk-Historische kamerfractie, Tilanus, zag in het feit, dat
straks twee confessionele partijen wél in het kabinet zouden zitten en de derde niet,
geen onoverkomelijk bezwaar tegen verdere samenwerking. Alle drie de partijen
immers zouden zich bij de beoordeling van het nieuwe kabinet op het gezamenlijk
eigen program beroepen. Maar om nu, hangende de hele problematiek rond deze
formatie, hals over kop op 19 mei, zoals oorspronkelijk in de bedoeling lag, over de
vorming van één partij te beslissen, leek noch hem noch de beide andere fractieleiders
erg raadzaam. Deze beslissing werd dus tot nader datum uitgesteld.
- Sociale onrust. - Het conflict tussen de werkgevers enerzijds en de
industriebonden anderzijds over de nieuwe collectieve arbeidscontracten nam
scherpere vormen aan. De prikacties werden voortdurend voortgezet en uitgebreid.
Veel succes oogstten de vakbonden er echter niet mee. Een paar bedrijven, met name
in de textielindustrie, gingen wel door de knieën, maar het gros van de werkgevers
trok één lijn: geen politiek van inkomsten-nivellering door middel van collectieve
arbeidsovereenkomsten. Tegen het eind van de maand werd echter duidelijk, dat de
vakbonden hun kracht hadden overschat. Tegen Pasen hadden de stakingsacties hun
weerstandskassen 15 miljoen gulden gekost; nog éénmaal zo'n aderlating en hun
weerstandskassen zouden zijn uitgeput en zij zouden minstens enkele jaren lam zijn
geslagen.
Daar kwam bij, dat de vakbonden in de zuivelindustrie aan de onderhandelingstafel
met de werkgevers kwamen zitten met het mes van een stakingsdreiging, die tot
gevolg zou hebben dat er in Nederland een melkcrisis zou uitbreken. De huisvrouwen
zouden geen melk meer kunnen krijgen en de boeren zouden hun melk niet meer
naar de fabriek kunnen brengen en ze ten einde raad maar in de sloot moeten gooien.
Met deze dreiging haalden de vakbonden zich de verontwaardiging van vrijwel het
hele Nederlandse volk op de hals. De huisvrouwen raakten in paniek; de boeren
toonden zich woedend en dreigden in hun coöperatieve fabrieken zelf te gaan werken
om de melkproduktie voortgang te doen vinden en iedereen vroeg zich af hoe een
dergelijke dreiging zich liet rijmen met de zogenaamde bewogenheid van de
vakbonden met het lot van landen waar kinderen verhongeren bij gebrek aan voedsel.
De voorzitter van de NVV-bond in de zuivelindustrie, Sake van der Ploeg, een
algemeen gezien man in vakbondskringen, achtte die messentrekkerij, vooral waar
de verschillen tussen de standpunten van werkgevers en arbeiders langzamerhand
miniem waren geworden, uit den boze. Hij achtte - terecht - dit hele gedoe schadelijk
voor het aanzien van de hele vakbeweging. Toen hij ziin bond niet achter zich kreeg,
legde hij spontaan het voorzitterschan neer. Zijn bond zag zich uiteindelijk toch
gedwongen een comoromis te aanvaarden, maar Sake van der Ploeg mocht niet meer
terugkeren. Het tweede slachtoffer van een radicaliseringsproces in de vakbeweging.
Intussen draaiden ook de industriebonden bij, nadat de voorzitter van de
Sociaal-Economische Raad. drs de Pous, naar verluidde in afspraak met de bonden,
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openlijk een beroep op hen had gedaan om weer aan de tafel te komen zitten. Door
in te gaan op dit beroep konden zij hun gezicht redden. Uiteindelijk werd een
compromis aanvaard, krachtens hetwelk de hogere inkomens aan de top iets minder
prijscompensatie doorberekend kregen dan aan de voet. Voorlopig is de arbeidsvrede
weer hersteld.
- Legerproblemen. - Het demissionaire kabinet Biesheuvel werd in de vermoedelijk
laatste maand van zijn optreden geconfronteerd met een levensgrote ruzie in de
legertop. Een ruzie, die zich toespitste om twee generaals. Generaal IJsselstein en
generaal Meijnderts. Beiden hebben zij in Indonesië gediend toen daar de militaire
acties werden ondernomen. IJsselstein stond aan het hoofd van de badinrichtingen
en wasserijen; Meijnderts voerde het bevel over
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een legeronderdeel dat aan de acties deelnam. De een werd de wasbaas genoemd en
de ander de vechtjas. De wasbaas staat nu aan het hoofd van de Generale Staf; de
vechtjas aan het hoofd van het Eerste Legerkorps. De aanleiding van de ruzie tussen
deze twee is een futiliteit. De wasbaas zocht kennelijk vlooien in de vechtjas. De
oorzaak zat dieper. Deze twee heren vochten de eeuwige strijd uit tussen de
‘salon-officieren’ van de staf in Den Haag en de officieren te velde, die in dagelijks
contact staan met de defensieproblemen in het grondvlak. De theoretici tegenover
de practici. Het conflict liep zo hoog op, dat de Minister-President er zich mee moest
bemoeien, hetgeen tot de kinderachtige vertoning leidde dat een aantal stafgeneraals
‘in burger’ door de ramen van 's ministers kantoor moesten binnensluipen om
ruchtbaarheid te vermijden. Een onderzoek werd opgedragen aan Prof. Langemeyer,
maar een beslissing - vermoedelijk het ontslag van beide kemphanen - was eind van
de maand nog niet genomen.
Intussen zijn plannen bekend gemaakt tot wijziging van de dienstplicht. Het leger
wil de jonge mannen niet meer op hun twintigste, maar reeds op hun achttiende jaar
oproepen en op de duur de diensttijd tot twaalf maanden verkorten. Tevens zouden
de mogelijkheden tot het verkrijgen van vrijstellingen of uitstel van dienst aanzienlijk
worden beperkt. - Bevolkingsstatistiek. - Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek
kwam de vruchtbaarheid van de Nederlandse gezinnen in 1971 reeds dicht in de
buurt van het punt waarop een bevolking op den duur niet meer groeit.

Verenigde Staten van Amerika
- Het Watergate-schandaal. - President Nixon zit met een levensgroot schandaal
opgescheept. Op 17 juni 1972 werden vijf mannen gearresteerd die, voorzien van
elektronische afluisterapparatuur, de kantoren van de Democratische Partij in het
Watergate-gebouw te Washington probeerden binnen te komen. Zij bleken in dienst
te staan van de commissie die de verkiezingscampagne voor de Republikeinen leidde.
Eind januari werden zij door een jury schuldig bevonden.
Lang vóórdien - op 29 augustus - had President Nixon reeds verklaard, dat noch
hij noch enig lid van zijn staf in het Witte Huis iets met dit vuile zaakje te maken
had. Enkele dagen echter na de veroordeling van de vijf inbrekers maakte de rechter
voor wie de zaak diende, bekend, dat er volgens hem meer mensen bij waren
betrokken. Een maand later besloot de Senaat een speciale commissie van onderzoek
naar deze affaire in te stellen. Langzaamaan kwam toen het balletje aan het rollen.
In maart kwam rechter Sirica weer op de proppen met de mededeling dat naar zijn
stellige overtuiging hoger-geplaatsten erbij waren betrokken en spoedig daarna doken
in verschillende kranteberichten namen op van inderdaad hooggeplaatsten, zowel in
Nixons regering als in de staf van het Witte Huis. Enkele van Nixons naaste
medewerkers en vrienden werden zodanig gecompromitteerd, dat de President geen
andere uitweg meer overbleef dan hen te laten gaan. Deels op eigen verzoek, deels
met ontslag. De Minister van Justitie, Kleindienst, trad af omdat ook hij bij de zaak
betrokken werd. Steeds verder rolde de bal. Het ging niet meer alleen om die
inbraakpoging, waarbij afluisterapparatuur in het hoofdkwartier van de tegenpartij
moest worden geplaatst. De beschuldigingen gingen verder. Aan de vijf inbrekers
zou geld zijn geboden om hen te doen zwijgen over hun opdrachtgevers. Documenten
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die betrekking hadden op de zaak, zouden op last van de minister van Justitie zijn
verbrand. De hele affaire zou zijn gefinancierd uit illegaal bijeengebrachte fondsen,
die ten dele in een brandkast in het Witte Huis werden bewaard en eveneens ten dele
afkomstig zouden zijn van corrupte bronnen. Er zouden vanuit de Republikeinse
partij eveneens illegale acties zijn ondernomen in de zaak van de publikatie der
Pentagon Papers. Ernstige twijfels rezen over de vraag of de President van de plannen
om afluisterapparatuur in het Watergate gebouw te plaatsen op de hoogte was.
Nixon verloor zienderogen aan populariteit. Een meerderheid van Amerikanen,
ondervraagd door de opiniepeilers, achtte hem schuldig. Het werd met de dag
duidelijker, dat hij zich in een ernstige vertrouwenscrisis bevond. Of hij deze crisis
te boven zou komen door een radiotoespraak die hij begin mei zou houden, moest
worden afgewacht. In de loop van de maand mei zullen de openbare hearings van
de Senaatscommissie beginnen - met televisie en al. Het is
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duidelijk dat de Democraten, die nog altijd een meerderheid hebben in beide huizen
van het Congres, dit schandaal, dat het grootste wordt genoemd dat ooit in de
Amerikaanse geschiedenis is voorgekomen - groter dan het Teapot Dome schandaal
onder President Harding - tot het uiterste zullen uitbuiten om er bij de
Congresverkiezingen van het volgend jaar zijde bij te spinnen.
De Democraten hebben trouwens - ook afgezien van het Watergate-schandaal reeds duidelijk te verstaan gegeven, dat wat hen betreft de jacht op Nixon is geopend.
Tijdens zijn eerste ambtstermijn hebben zij de pas ingehouden naar het voorbeeld
van Johnson, die dit ook deed tijdens Eisenhowers eerste ambtstermijn. In zijn tweede
ambtstermijn echter is een Amerikaanse President veel kwetsbaarder dan in zijn
eerste, omdat een na Roosevelt aangenomen amendement op de Grondwet een derde
ambtstermijn verbiedt en de oppositie dus de zekerheid heeft bij de volgende
verkiezingen een andere kandidaat tegenover zich te krijgen, die voordien niet anders
dan in de schaduw van de President heeft kunnen leven. Zeker onder Nixon, die
autocratischer dan enig ander President regeert. Op dat punt beginnen de Democraten
hem nu aan te vallen. Senator Muskie heeft het openningsschot al gelost en Nixon
er openlijk van beschuldigd een éénmansregering te willen voeren. Een dictatuur
dus. En dat is een hoofdzonde in de Amerikaanse politiek.

West-Duitsland
Door heel voorzichtig op het midden te mikken en zich van iedere zweem naar
extremisme te onthouden heeft Bondskanselier Brandt zijn ‘socialistische’ partij
weliswaar geen absolute meerderheid in de Bondsdag kunnen veroveren, maar wél
de liberalen voor zich kunnen winnen en daarmee een regering kunnen vormen. Op
het congres van zijn partij in Hannover rees echter deze maand de vraag of zijn in
feite meer pragmatisch dan socialistisch beleid door zijn achterban werd gesteund.
Duidelijk bleek op deze partijdag, dat de Jongsocialisten ten eerste scherpe kritiek
hadden op zijn beleid en de partij een forse zwenking naar links wilden doen maken,
en ten tweede aanzienlijk sterker vertegenwoordigd waren dan ooit tevoren. Brandt
viel fel tegen hen uit. Hij had van de socialistische partij een volkspartij gemaakt en
dat moest zo blijven; zo niet, dan zou hij aftreden. Hij kapittelde de jongsocialisten
vooral ook om hun aanvallen op zijn buitenlands beleid. Dat hij goede betrekkingen
had aangeknoopt met de landen van het Oostblok vonden zij prachtig, maar hij moest
zich los maken van het Westen, met name van Amerika, vonden zij. Brandt wees
hen erop, dat zijn Oost-politiek niet steunde op wantrouwen tegen het Westen, maar
alleen mogelijk werd door de goede betrekkingen met het Westen te onderhouden.
Hij zette zijn hele persoonlijke prestige in en won daardoor de strijd tegen links. Hij
werd herkozen tot voorzitter. Maar of de jongsocialisten zich daardoor uit het veld
laten slaan, valt te betwijfelen.

Frankrijk
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Begin april heeft premier Messmer zijn nieuwe kabinet gepresenteerd, bestaande uit
22 ministers en 16 staatssecretarissen. De Gaullisten hebben in dit kabinet nog steeds
de overhand met 13 ministers en 11 staatssecretarissen.
Onder de nieuwe figuren in dit kabinet bevindt zich ook minister Jobert van
Buitenlandse Zaken. Zijn benoeming betekent niets anders dan dat President
Pompidou het buitenlands beleid van Frankrijk zelf in de hand wil houden. Jobert
immers was vóór zijn ministerschap Secretaris-Generaal van het Elysée. Een van
Pompidous naaste medewerkers en vertrouwelingen.
Pierre Messmer heeft inderdaad bij zijn eerste optreden in het Parlement een sociaal
program aangekondigd, dat o.m. een herwaardering van de handenarbeid, een zekere
egalisering dus van de inkomens, een zeker verhaal van de premies der sociale
verzekeringen op de algemene belastingen, een verhoging van het minimum inkomen,
betere ouderdomsvoorzieningen en zo meer inhield. Dit program vertoonde echter
drie grote zwakheden. Ten eerste week het nogal af van hetgeen Messmer in oktober
van verleden jaar beloofde te zullen nastreven; ten tweede bleef het vaag ten aanzien
van de termijnen waarbinnen de toegezegde sociale verbeteringen zouden worden
gerealiseerd en ten derde liet het de vraag hoe deze verbeteringen zouden moeten
worden gefinancierd, onbeantwoord. Messmer bepaalde zich in de debatten over zijn
regeringsverkla-
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rung tot politieke schermutselingen. In zijn toon ontbrak iedere begeestering - met
het gevolg, dat de weifelende middengroep der Réformateurs hem nagenoeg unaniem,
diep teleurgesteld, zijn steun onthield. Hetgeen overigens niet verhinderde, dat hij
een vertrouwensvotum won.

Engeland
Tegen het midden van de maand zijn de Engelse kiezers opgeroepen voor de
verkiezing van de plaatselijke en provinciale bestuursraden. Bij deze verkiezingen
heeft Labour grote overwinningen behaald, met name in de grote steden, die
recentelijk tot ‘metropolitan districts’ werden omgevormd. Er zijn zes van deze
districten en in alle zes, met inbegrip van Groot-Londen, heeft Labour de absolute
meerderheid behaald. De conservatieven troosten zich met de zekerheid dat het
platteland nog achter hen staat, en met de wetenschap dat nog niet de helft van de
kiezers ditmaal, naar de stembus is gekomen en dat de uitslag voor een
parlementsverkiezing wel eens heel anders had kunnen uitvallen. Maar dat zijn
doekjes voor het bloeden.

Noord-Ierland
Nog steeds gaat de terreur voort, thans voornamelijk gericht tegen de Britse soldaten.
Het wachten is nu op de verkiezingen, die op 28 juni zullen worden gehouden. Het
ziet ernaar uit dat deze verkiezingen voor de extremisten in een zware nederlaag
zullen uitmonden.

Argentinië
De verkiezingen in tweede termijn hebben de uitslag van de eerste keus bevestigd:
Hector Cámpora is definitief tot President gekozen en zal in mei als zodanig optreden.
Hij heeft zich meteen naar Spanje begeven om contact op te nemen met de ex-dictator
Juan Perón. Na zijn verkiezing zijn de linkse terroristen actiever geworden dan ooit.
Redenen voor de zittende president Lanusse om Cámpora met de meeste aandrang
te verzoeken terug te keren naar Argentinië.

Rusland
De Sovjet-Unie heeft weer eens een zuivering doorgevoerd in haar top-orgaan, het
Politbureau. Pjotr Sjelest, die het er niet mee eens was dat President Nixon verleden
jaar in Rusland werd ontvangen, en Gennadi Voronof, die indertijd een beschermeling

Streven. Jaargang 26

was van Chroesjtsjov, zijn met pensioen gestuurd. Drie nieuwe mannen, alle drie
aanhangers van Brezjnevs politiek, zijn tot het Politbureau toegetreden.

België
De IMBRAMCO-affaire
Midden mei bracht de Ibramco-affaire de regeringscoalitie in gevaar en de Belgische
publieke opinie in beroering. Er waren drie weken nodig om in deze heimelijke zaak
alle gegevens op te delven. De discussie werd ten gronde gevoerd. Het lijkt wel
onvermijdelijk dat er in België eerst incidenten moeten gebeuren vooraleer men tot
een openlijke beleidsdiscussie komt. Een voor alle partijen aanvaardbare oplossing
vermocht de regeringscoalitie te redden en de zaak was afgehandeld.
Deze zaak kwam niet zo maar uit de lucht vallen. Tijdens de conflicten met de
petroleumfederatie van vorig jaar september pakte Simonet (toenmalig minister van
Economische Zaken) uit met onderhandelingen over het oprichten van een
Belgisch-Iraanse raffinaderij in het Luikse als eerste stap in de richting van een
overheidsbeleid inzake energie en als begin van controle op de petroleumsector, die
voor België totaal in handen is van de grote wereldconcerns. Men is
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er bijv. nog nooit in geslaagd de exacte samenstelling van de prijs van de petroleum
te achterhalen.
In Waalse socialistische regeringskringen vatte men reeds begin 1969 het plan op
met een overheidsinitiatief in de petroleumsector de strijd aan te binden tegen de
Waalse sociaal-economische teruggang. Begin december 1972 nam het aftredend
kabinet Eyskens-Cools de beslissing tot het oprichten van een gemengde
studievennootschap. Daarin zou de Belgische staat de helft van het kapitaal bijdragen.
Het hoofddoel van de vennootschap zou zijn: de voorstudie van de inplanting en de
werking van een raffinaderij van het gemengde type. Op dat ogenblik was er geen
sprake van dat men onmiddellijk een staatsraffinaderij zou oprichten, aangezien men
toen reeds lonkte naar de liberalen met het oog op een eventuele driepartijenregering
voor de komende ronde.
Heimelijk werd echter door Simonet namens de Belgische staat een conventie
afgesloten met de National Iranian Oil Company tot het oprichten van de N.V.
IBRAMCO (Iranian-Belgian Refining and Marketing Company). Deze N.V. kwam
tot stand op 12 maart 1.1., drie B.S.P. ambtenaren vertegenwoordigden de Belgische
staat met een participatie van 3.000 B. Fr. aan Belgische aandelen op een kapitaal
van 6 miljoen frank. Het hoofddoel van deze naamloze vennootschap was ‘de
oprichting en de exploitatie van een raffinaderij en de commercialisatie van
petroleumprodukten’.
Dit waren even zovele flagrante inbreuken op de regeringsbeslissing, die
ondertussen in het regeerakkoord door de tripartite was overgenomen. Was het daarom
dat dit B.S.P.-zaakje het licht niet mocht zien? In ieder geval, toen de zaak uitlekte,
blies de P.V.V. alarm en vond in de pers ruime weerklank. De socialistische kranten
verdedigden Ibramco en verscholen zich achter het principe van het staatsbedrijf
waar zij ideologisch alleen achter zouden staan. De minister waste zijn handen in
onschuld, terwijl de oppositiepartijen de verpolitiekte administratie laakten en de
machtshonger van de Belgische Socialistische Partij aanklaagden. In industriële
kringen waarschuwde men voor verlieslatend overheidsbeheer.
Baeyens, secretaris-generaal van Economische Zaken en één van de drie Belgische
beheerders van Ibramco, werd aangewezen als een gevaarlijk machtig
B.S.P.-ambtenaar die in naam van de staat heel wat industriële bedrijvigheid
controleert. Die dus via Ibramco als man met vele confidentiële inlichtingen de
privénijverheid oneerlijke concurrentie kan aandoen. Hij schijnt een sleutelfiguur te
zijn in de Ibramco-affaire en de mop wordt verteld, onder socialisten, dat de Belgische
participatie maar 3.000 fr. bedroeg omdat Eyskens die dag niet meer op zak had!
De zaak werd voor en achter bekeken en gaf aanleiding tot een groot debat in het
parlement over het overheidsbeleid inzake de energiesector, over de wenselijkheid
van gemengde ondernemingen en over de taak van hoge politieke ambtenaren. En
ook over de controlefunctie van het parlement! Vooral de P.V.V. vreest
staatsinmenging in industriële aangelegenheden en kwam op voor de belangen van
het vrij initiatief. De oppositie kloeg over zonderlinge

Streven. Jaargang 26

916
praktijken van politici en ambtenaren. De C.V.P. laakte de gehele geschiedenis, maar
bevestigde dat zij principieel voor een gemengd initiatief in een energiesector blijft
pleiten. In de Kamer noemde zij zich bij monde van Tijl Declercq voorstander van
een ‘autonoom beleidsorgaan voor petroleum en aardgas, met een uitgesproken
publiekrechtelijk statuut, dat zou beschikken over eigen financiële middelen en dat
structureel zou geïntegreerd worden in een globaal energiebeleid’. Het doel van dit
instrument zou erin bestaan ‘op het vlak van de petroleum-en aardgasindustrie de
bevoorrading te verzekeren, de prijzen te beheersen, de pollutie te bestrijden en de
investeringen te controleren en te richten’.
De minister beloofde dat het beheer van Ibramco gewijzigd zal worden; de opzet
wordt éérst een studie, waarvan men de resultaten zal afwachten. De Belgische
participatie werd ondertussen reeds opgevoerd tot 3 miljoen F. Na het kamerdebat
werd een gemotiveerde motie door de meerderheidspartijen ingediend en op 8 mei
werd daarover gestemd ten gunste van de regering. Meteen was de Ibramco-affaire
afgevoerd.

De havenstaking
Na de eerste week van mei waren havenarbeiders van Gent en Antwerpen een volle
maand in staking. De resultaten zijn erg verschillend. De haven van Gent waar de
staking begon, ligt volledig lam. Van de haven van Antwerpen zeggen de
publiciteitsmedia dat ze normaal werkt. Voor zover men iets kan opmaken uit het
gegooi met cijfergegevens, zouden er te Antwerpen een 4.000 dokkers staken en een
80.000 man aan het werk zijn. (Gent telt 950 havenarbeiders en Antwerpen 12.000).
De eisen van de stakers zijn: 100 F. per dag loonsverhoging tegen de stijgende
levensduurte, 13e maand, herziening van het ploegenstelsel.
De vakbonden erkenden de staking niet, omdat het programmatieakkoord loopt
van 1-5-'72 tot 30-4-'74. Dit akkoord voorziet een loonsverhoging van 70 F. per dag,
aanpassing van de lonen aan het indexcijfer, opvoering van de eindejaarspremies
(13e maand) tot 40 F. per gewerkte dag, verhoging van het bijkomend pensioen tot
10.000 F. per jaar. De loonsverhogingen en loonaanpassingen aan het indexcijfer
bedroegen volgens de vakbonden, van april 1972 tot nu, 153 F. per dag. Op 1 mei
1973 was een loonsverhoging voorzien van 57 F. per dag (40 F. + 17 F. index). Dit
akkoord werd door de dokwerkers goedgekeurd met een meerderheid van 95%. Dat
de basis vóór de afsluiting ervan effectief werd geraadpleegd, wordt niet betwist.
Gedurende de eerste weken van de staking was er omzeggens geen contact tussen
de intersyndicale van de havenvakbonden en de stakers. Het kwam echter toch tot
onderhandelen, nadat het gewestelijk verbond Gent van de socialistische vakbond
onverwacht de stakers ging steunen. Dit gebeurde vlak voor 1 mei en het gebaar was
duidelijk geïnspireerd door de vrees voor ongeregeldheden in de 1 mei-optochten.
(Herinneren we eraan dat de vakbonden in België elk een dubbele organisatorische
structuur hebben. De centrales zijn

Streven. Jaargang 26

917
georganiseerd per bedrijfstak. Ze zijn verantwoordelijk voor alle
beroepsaangelegenheden en zijn alleen en zelfstandig bevoegd inzake
loonovereenkomsten e.d.. De gewestelijke verbonden groeperen per arrondissement
alle werknemers, interprofessioneel, en hebben hoofdzakelijk een administratief en
dienstverlenend karakter, zoals b.v. het uitbetalen van werkloosheidsvergoedingen.
De stakersgelden worden in het ABW per centrale beheerd, in het ACV door de
nationale interprofessionele organisatie. De gewestelijke verbonden zijn dus niet
bevoegd om in een staking enig initiatief te nemen).
Na de onderhandelingen te St.-Niklaas tussen de vakbondcentrales en het
stakerscomité van Gent ontstond de grootste verwarring. De tekst zelf van het akkoord
maakt niet zo erg duidelijk wat de havenarbeiders na de werkhervatting zouden
ontvangen. De inhoud kan als volgt worden samengevat. De staking zou niet worden
erkend, er zou geen stakersgeld worden uitbetaald, maar wel een premie van 3.000
F. bij de werkhervatting, bedoeld als een ‘overbrugging’ met de eerste loonuitkering
die pas veertien dagen later kan volgen. Men zou trachten te bekomen van het
patronaat dat de eindejaarspremie te Gent hetzelfde bedrag zou bereiken als te
Antwerpen (in beide gevallen was die premie 40 F. per gewerkte dag, maar in de
haven van Gent zouden er minder gewerkte dagen kunnen gemaakt worden).
Bovendien was er sprake van specifieke premies voor de haven van Gent. Het zou
o.m. gaan om een premie die verband houdt met de slechte toestand of de afwezigheid
van sanitair in de haven van Gent (een arbeider die in een café naar de wc moet gaan,
is dan verplicht een pint te nemen; hiervoor zou hij dus wel een premie kunnen
gebruiken). Er was ook sprake van een premie voor degenen die slechts een halve
dagtaak kunnen maken. Tenslotte ligt de syndicale premie (terugbetaling van de
lidgelden op kosten van de patroon) lager te Gent dan te Antwerpen: 1.500 F. t.o.v.
2.000 F. per jaar. Dit zou ook worden rechtgetrokken.
Op de stakersvergadering te Gent, waar over deze voorstellen moest beslist worden
(5 mei), werden echter heel andere dingen gezegd. Het eindbesluit was het werk te
hervatten, als de dokwerkers van Antwerpen ook akkoord zouden gaan met de
voorstellen. Zo ver kwam het echter niet. De intersyndicale van de vakbonden maakte
bekend dat wat de stakersleiders op de vergadering te Gent hadden voorgesteld, uit
hun fantasie voortsproot, maar niet uit het akkoord van St.-Niklaas. Enkele dagen
later was er opnieuw een bijeenkomst te Gent. De havenarbeiders van Gent beslisten
toch het werk te hervatten, maar na een dramatische oproep tot solidariteit door de
Antwerpse havenarbeiders, werd de beslissing ongeldig verklaard. De staking werd
voortgezet. De vakbonden repliceerden daarop met het akkoord van St.-Niklaas weer
in te trekken. In de tweede week van mei kon alles herbegonnen worden.
De staking van de havenarbeiders is vanuit de rationaliteit van het huidige
sociaal-economische systeem volkomen onbegrijpelijk. Het gangbare
programmatieakkoord is verre van slecht. Juist nu gebeurt er een belangrijke
loonsverhoging. De eisen zijn zowat ‘ondenkbaar’. Er kan geen gevolg aan gegeven
worden, in geen enkel economisch systeem, zonder de hele loonpolitiek op de
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helling te zetten en een ernstige inflatie te riskeren. Nu mag men wel stellen dat de
arbeiders dat ook weten. Andere belangrijke spontane stakingen bleven tot nu toe
dan ook rationeel binnen het systeem. Een hoge looneis werd verantwoord vanuit
een achterstal tegenover andere ondernemingen of bedrijfstakken.
In zijn boek Afscheid van de havenarbeider wijst Prof. Van Isacker erop dat
stakingen van havenarbeiders bijna altijd irrationeel zijn. Havenarbeiders zijn weinig
gebonden aan het bedrijf, aangezien ze geen doorlopend contract hebben met een
patroon, maar per dag worden aangeworven. Het is dan ook niet zo moeilijk in de
haven een staking te organiseren. Het volstaat hen te beletten zich te engageren en
dit engagement gebeurt op één centrale plaats. Tegenover de losse binding met de
patroon kan dan nog een zeer sterke onderlinge solidariteit geplaatst worden.
Dergelijke argumentatie wordt dan ook door de vakbonden gebruikt om de staking
te verklaren: de Communistische Partij, Alle Macht aan de Arbeiders (Amada) en
de Revolutionaire Arbeidersliga hebben de staking in gang gestoken en beletten de
aanwervingen, wat vooral in Gent gemakkelijk georganiseerd kan worden.
We kunnen dit argument echter niet aanvaarden. Amada en Ral volgen een
revolutionaire strategie. Ervan uitgaande dat de arbeiders wel tot revolutionaire actie
bereid zijn, maar niet bewust zijn, gebruiken ze dergelijke stakingen om het systeem
te doen vastlopen, wat hen het lang verwachte revolutionaire moment moet opleveren.
Wij geloven echter dat de arbeiders zich zeer goed bewust zijn van hun situatie, maar
niet bereid zijn het bezit en de welvaart die ze verwierven, te riskeren in een
revolutionair avontuur. Deze thesis wordt bevestigd door het feit dat de dokwerkers
Amada en Ral aan de deur hebben gezet. Extreem linkse organisaties leveren nooit
een motief voor een staking: ze maken gebruik van de bestaande motieven.
Wat kan dan het irrationele motief zijn voor deze staking? Het lijkt ons onmogelijk
een concrete verklaring te geven zonder grondige kennis van het milieu. Als
theoretische verklaring zou kunnen gelden de steeds maar groeiende opsplitsing
tussen de arbeiders en de vakbonden. Deze laatste zijn veel meer organisatie geworden
dan vereniging van arbeiders. Hun uitgangspunt is nu eerder het deelnemen aan het
beheer van de staat dan het standpunt van de arbeiders. Programmatieakkoorden,
referendums per brief, concertatie-economie en zo verder, het staat allemaal zo mijlen
ver verwijderd van een combattief arbeiderssyndicalisme. Het is zeer goed mogelijk
dat arbeiders zich nauwelijks herkennen in de huidige vakbonden. De contradictie
tussen wat de arbeiders aanvoelen als het geheel van hun belangen en wat de vakbond
daar momenteel van maakt, kan zee goed het onderliggende motief zijn van het
recente verschijnsel der spontane stakingen.
9 mei 1973
Rita Jolie-Mulier, Ward Bosmans
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Forum
Nieuw panslavisme*
In de tweede helft van de jaren zestig won het nieuwe panslavisme in de Sovjet-Unie
steeds meer veld. Dit Slavische nationalisme had vaderlandslievende en religieuze
aspecten; het ‘eeuwige Rusland’, een slavische wereldmissie en het geestelijk erfdeel
van de Slaven waren er de belangrijkste thema's van.
De Kremlinleiders en in het bijzonder Soeslov bestreden het, omdat het
neopanslavisme vijandig was aan het geloof van de partij. Maar de felste tegenstanders
vond men onder de op het Westen gerichte liberalen, die de tradities van de liberale
beweging in het oude Rusland wilden voortzetten, vooral het avant-gardistische
maandblad Novy Mir. De meest uitgesproken pleitvoerder van het neo-panslavisme
was de literaire criticus Chalmajev, volgens wie Peter de Grote's grootste verdienste
niet was geweest dat hij het raam naar Europa had opengezet, maar Europa een
venster op Rusland had gegeven. Chalmajevs idolen waren Iwan de Verschrikkelijke,
Peter de Grote en, impliciet, J.V. Stalin. De eenmaking der Russische landen in de
XXste eeuw werd volgens Chalmajev voltooid door een politiek geniale daad. Eens
in de honderd jaar gaat het Russische volk ten strijde: in Poltawa (1709) werden de
Zweden, in 1814 de Fransen, en in 1943 te Stalingrad de Duitsers verslagen. Het
Russische volk moet echter - aldus deze criticus - nog eeuwenlang voorbereid blijven
op zulke veldslagen. Zelfs stelde Chalmajev dat Karl Marx het genie van de Russische
staatkunde bewonderd had1. Hier zij vermeld dat Marx in feite de tsaristische binnenen buitenlandse politiek aan de kaak stelde.
De neo-panslavisten lieten zich met name inspireren door de XIXe-eeuwse mystieke
filosoof Konstantin Leontjev, die een sterk Russisch imperium voorstond, en die de
verspreiding van ‘decadente en ontwortelde Europese denkbeelden’ verwierp. Zijn
tijdgenoot Dostojewski zag in Europa niets anders dan ‘een kerkhof’ en verwachtte
een regeneratie van de mensheid door het ‘Heilige Rusland’ en zijn orthodoxe kerk.
De oude panslavisten steunden indirect de Russische expansiepolitiek.
De oorspronkelijke panslavistische beweging bereikte een hoogtepunt omstreeks
1850. Volgens deze mensen zou de tweekoppige adelaar van de Romanows (eertijds
het embleem van Byzantium) wederom over Byzantium heersen. Het Romeinse rijk
van het Oosten, zich uitstrekkend van Athene tot voorbij Jeruzalem, zou hersteld
worden, en volgens extreme panslavisten zou de tsaar de oude imperiale titel van de
Byzantijnse Basileis, ‘cosmocrater’ (wereldheerser), tot een realiteit maken. Iets van
die fantastische droom waarde nog rond door de kanselarijen van de Europese

*
1

Opmerkingen naar aanleiding van het boek van S. Galai, The Liberation Movement in Russia
1900-1905, Cambridge Univ. Press, London, 1973, 325 pp., £ 7,20.
Cf. The Christian Science Monitor, 17 februari 1970.
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geallieerden, tegen de Centrale Mogendheden, toen in 1915 bij een geheim verdrag
van Londen Konstantinopel aan de Russen werd beloofd.
In zekere zin vulde de in het begin van deze eeuw opkomende liberale beweging
in Rusland het vacuüm, dat de met cliché's beladen filosofie van de panslavistische
beweging in de XIXe eeuw heeft doen ontstaan, zonder dat de sociale en politieke
fundamenten van het autocratische regime werden aangetast.
Witte, die in 1903 tot minister-president werd benoemd, slaagde erin bepaalde
hervormingen na de mislukte revolutie in 1905 door te voeren. De liberalen waren
bereid om vrede te hebben met een parlementaire monarchie, de socialisten bleven
daarentegen een volksrepubliek eisen. De mislukte opstand van 1905 had in de
onderste lagen van de volksmassa een beweging losgeslagen die in oktober 1917,
onder meer als resultaat van de onbekwaamheid van de liberale politici, tot de
overwinning zou leiden. Tot 1945 vormde Rusland een reuzenrijk, dat ondanks zijn
omvang eerder aan de rand van het wereldgebeuren leefde. Het einde van de tweede
wereldoorlog bracht daarin een radicale verandering, toen de dromen van de
XIXe-eeuwse panslavistische denkers grotendeels in vervulling gingen. Sedertdien
bediende Moskou zich van het veroverde voorterrein tussen de Oostzee en de Zwarte
Zee als uitgangspositie voor zijn machtsontplooiing. De heerschappij over Polen, de
DDR en Tsjechoslowakije gaf de Kremlinleiders een vinger in de pap in het Duitse
vraagstuk en dientengevolge ook in de Westeuropese politiek, terwijl Hongarije,
Roemenië en Bulgarije het noodzakelijke achterland vormden voor de Russische
expansiedrang in de richting van de Balkan en de Middellandse Zee.
L.L.S. Bartalits
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Daniel, Marc - Les homosexuels. - Casterman, Tournai, 1973, 152 pp., BF. 90.
Darlington, C.D. - De evolutie van mens en maatschappij. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1973, 727 pp., f 45,-.
Dausset, François - Nos enfants à l'étranger. - Casterman, Tournai, 1973, 144
pp., BF.90.
Hemleben, Johannes - Biologie en Chrisdom. - Vrij Geestesleven, Zeist, 1972,
119 pp., f 13,50.
Jolibois, Robert Pierre - De la diététique à la gastronomie. - Casterman, Tournai,
1973, 192 pp., BF. 90.
Knipe, Humphry, en George Maclay - Natuurlijk overwicht. - Bruna, Utrecht,
1973, 191 pp..
Laing, Ronald D. - Toestanden. - Boom, Meppel, / Denis, Borgerhout, 1972,
90 pp., f 7,-.
Münchbach, Hans-Jörg - Strafvollzug und Oeffentlichkeit. - Enke, Stuttgart,
1973, 192 pp., DM. 39,-.
Parker, Richard - The myth of the middle class. - Liveright, New York, 1973,
233 pp., $ 7,95.
Zijlstra, W. - Klinische pastorale vorming. - Van Gorcum, Assen, 1973, 194
pp., f 18,90.

Thomas S. Szasz
Geestesziekte als mythe
(Menselijke mogelijkheden), Lemniscaat, Rotterdam, 1972, 287 pp., f
19,50.
Dit is de vertaling door M. Mok van The Myth of Mental Illnes in tweede druk 1972.
De eerste verscheen in 1961 en gaf nogal wat deining. De schrijver heeft
vereenvoudigingen aangebracht, o.a. bekorting van de literatuurlijst. We missen
hierbij Sorokin en Lunden's power and morality, who shall guard the guardians?
Literatuur van na '68 ontbreekt. Hiervoor en voor een ietwat andere gedachtenlijn
kan men terecht bij de Ambo-vertalingen van twee latere boeken van Szasz, Ideology
and insanity en The manufacture of madness, beide gepubliceerd in 1970, beide
vertaald in 1972.
Szasz zegt letterlijk in zijn voorwoord van deze Lemniscaat-editie: ‘Ik beweer dat
geestesziekte een metaphorische ziekte is’, d.w.z. net zoals je spreekt van zieke
economie, etc..
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Psychiatrische begrippen zijn een vorm van sociaal handelen, psychiatrische
therapie is geen behandeling, maar een marteling. Hij kan het weten, want hij is
psychiater.
Uiteraard is dit standpunt overtrokken en men kan zich voorstellen dat Szasz zich
met zijn beperkte cliëntele van het klassieke ziektebegrip afwendt. Hij heeft gelijk,
als hij stelt dat de semiotiek of semantiek (betekenisleer) gebruikt moet worden om
te vertalen wat de patienten bedoelen. De schrijver volgt hier Peters (concept of
motivation) in diens onderscheid tussen handeling en gebeurtenis, respectievelijk
causale en conventionele regels volgende verklaring.
Szasz klasseert biologische, sociale, respectievelijk morele of religieuze, imitatieve
(of interpersoonlijke) regels. Dit is uiteraard geen logische indeling. Hij gebruikt ook
het spelmodel van G.H. Mead.
We kunnen niet zeggen dat het niet waar is wat de schrijver allemaal stelt, maar
het is niet helemaal waar, het is niet allemaal waar, er is meer waar. We hebben in
navolging van De Sechehaye, Bateson, Rosen, Cooper, Laing e.a. ook z.g. schizofrenie
als Produkt van interactie met de omgeving leren verstaan.
Szasz maakt de logische fout, te denken in exclusieve alternatieven van het type
‘Mussert of Moskou’. Zo kan elke medische behandeling zowel een marteling als
een therapie zijn.
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En dan zijn er jammer genoeg nog echte hersenziekten die gedragsstoornissen
vertonen, die begrijpelijk te maken zijn, met alle risico vandien.
Grondige bewerking van dit boek had misschien het schrijven van de
bovengenoemde twee nieuwe overbodig gemaakt. Wellicht was dan nog duidelijker
gebleken, dat de schrijver zelf nog steeds een liberaal is, politiek gezien, zodat hij
volgens sommige progressieven toch de boot mist.
De vertaling is over het algemeen goed met enkele storende fouten, zoals
‘behandelt’ in plaats van ‘handelt’ op p. 153 en ‘niet oordelend’ in plaats van ‘niet
veroordelend’, p. 154.
Lezenswaard: het prikkelt tot nadenken, maar moet met een korreltje zout genomen
worden.
J.H. van Meurs

Gerard de Bruyn, red.
Dat wordt me te gek
De psychiatrie kritisch bekeken
Contact, Amsterdam, 1972, 206 pp., f 12,50.
Deze bundel bevat een aantal interviews en artikelen, die vooral in 1971 zijn
gepubliceerd in ‘De Nieuwe Linie’. De bewerker, Gerard de Bruyn, meent dat de
teksten ‘gedateerd’ gelezen moeten worden. Dat is wel juist, maar dat betekent niet
dat de stukken niet meer actueel zijn.
Het beste geeft de inleiding van Kees (Prof. Dr. C.J.B.J.) Trimbos overzicht over
de politieke situatie met betrekking tot de psychiatrie. De vraag luidt dan: Op welke
wijze werken de psychiaters politiek conservatief en op welke wijze progressief.
Deze zelfde vraag is te stellen voor andere instituties van geestelijke gezondheidszorg.
Trimbos zegt: ‘Politieke actie is onontkoombaar’, maar de geïnterviewden hebben
er toch geen van allen visie op, hoe dat dan wel zou moeten. De meesten zien wel
ziekmakende sociale factoren en misstanden, maar geen structurele oplossing. Weijbel
stelt zich het duidelijkste politiek actief op, maar hij is veel conservatiever dan hij
wil.
Elke geïnterviewde heeft zijn eigen specifieke visie, waardigheid en interesse.
Allen zijn ze enthousiast voor hun werk, behalve Speijer, maar die wordt ook
aangevallen. Terruwe ziet heil in ‘bevestiging’, Nevejan doet vooral
huwelijksconsultatie, Foudraine en Mathijsen leggen de nadruk op de
gezinssamenhang bij het ontstaan en genezen van ernstige stoornissen; Van Emde
Boas is de seksuoloog, Van der Kwast de arts van de delinquenten. De psycholoog
Cohen hecht waarde aan het ervaren van diverse bewustzijnstoestanden en de
socioloog Teilegen komt terug op zijn eigen subtiele ervaringen, die voor een deel
weggeshockt zijn. Milikowski pleit voor verzet als therapie. Dat dat in de praktijk
niet zo makkelijk lijkt, bewijst de geschiedenis van het Socialistisches Patienten
Kollektiv (Jac. Vroemen).
Een hollandse vernieuwings-poging die vast liep door obstructie, was de strijd om
het Leidse M.O.B.. Eén, die tenslotte succes had, het Dennendal-experiment; met
een boeiend interview met Carel Muller, de directeur die terug kwam. Bij de
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interessante beschrijving van ‘De Oosthoek’ in Limmen valt de behartenswaardige
opmerking van Bierenbroodspot: ‘Misschien moet je deze mensen juist wel afraden
om de maatschappij te veranderen’. Hij uit ook zijn vrees voor een elitaire selectie
voor zo'n kliniek. Aardig, maar niet belangrijk, is wat Conrad Lorenz te zeggen heeft:
uiteraard weet hij meer van dieren af. Een bloemlezing van levende psychiatrische
werelden. We missen daarbij de aanpak van vrijwilligers (Release) en de visie van
verplegenden en sociale werkers. De bundel lijkt representatief voor het niet meer
dan gematigde radicalisme binnen de Nederlandse psychiatrie. Het enige wat er te
gek in is, is de titel. Een populair boek, maar én eerlijk én boeiend.
J.H. van Meurs

Gordon W. Allport
Wording, grondslagen voor een persoonlijkheidsleer
(Menselijke mogelijkheden), Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout,
1972, 108 pp., f 9,50, BF. 140.
Voor wie in de psychologie enigszins op de hoogte is met het onderdeel
‘Persoonlijkheidsleer’, betekent de naam van Allport een garantie voor een even
scherpzinnige als originele aanpak van de gecompliceerde problemen die
samenhangen met het wetenschappelijk onderzoek naar het unieke van ieders persoon.
De vijfentwintigste druk van het Amerikaanse origineel, waarvan hier een goede
Nederlandse vertaling wordt aangeboden, laat duidelijk zien hoezeer we hier te maken
hebben met een veelgelezen en ook invloedrijke auteur. Niet op de laatste plaats is
dat toe te schrijven aan het uitgangspunt van de auteur, bij sommigen hartstochtelijk
toegejuicht, bij anderen, gedragswetenschappers, controversiële stof: nl. de mens als
onherleidbaar centrum van activiteiten met verlangens, gevoelens en waarden die
niet terug te brengen zijn op
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het resultaat van een onafwendbaar uitgroeien van wat in de kiem aanwezig is en in
het omringende milieu opgekweekt. Terecht kan Allport dan ook worden aangemerkt
als een inspirator van de zgn. Humanistic Psychology. Het is een voordeel dat deze
studie, waarin alle belangrijke themata van Allport helder worden uiteengezet,
toegankelijk is ook voor de niet-vakpsycholoog. We hopen dat dit onmiskenbare
voordeel op de duur niet in een nadeel zal verkeren voor de wetenschappelijke
vooruitgang van de psychologie.
G. Wilkens

Friedrich Hacker
Agressie, de verloedering van de moderne wereld
Ambo, Bilthoven, 1972, 462 pp., f 24,50.
Op de achtergrond van deze empirische studie van een Weense psychiater, die veel
succes heeft in Amerika, staat het toenemende geweld van de laatste jaren op scholen
en universiteiten, in staat en kerk, in gezin en pers, in binnen- en buitenland. De
schrijver onthult daarin de menselijke lust tot het geweld. De mens houdt van geweld.
De lezer kan zich door het boek aangesproken voelen, zo helder en aansprekelijk is
het geschreven.
De schrijver is geen utopist. Alle simpele verklaringen van het geweld wijst hij
af, in alle scherpte, maar ook met gevoel voor humor en soms met een vleugje
zelfkritiek. Langdradig is deze omvangrijke studie nergens, ook al komt de schrijver
na de diagnose met zijn therapie niet verder dan steeds weer duidelijk te waarschuwen
voor het feit dat in veel instituten veel illegitieme agressie zich gestold heeft en zich
vaker doet gevoelen dan de openlijke agressie van de mindermachtigen in de
maatschappij. Waar deze laatsten soms in openlijk geweld zich een toevlucht en
uitweg zoeken,, kan de machtiger institutie zichzelf en het toegepaste geweld
rechtvaardigen door zich te beroepen op het algemeen welzijn. Hacker wil het geweld
als zodanig niet diskwalificeren, maar de aandacht richten op de gewenste
mogelijkheid van een gezag dat vrijheid waarborgt en uitbreidt. Wel kan men zich
afvragen of een dergelijke zienswijze veel zal bijdragen tot het verminderen van de
verloedering van de moderne wereld. Immers wie zal bepalen wanneer het gezag
geweld terecht gebruikt of ten onrechte zichzelf en haar illegitieme agressie er mee
in stand houdt? Men kan moeilijk degenen tot scheidsrechter in dit conflict benoemen
die in een kritische vrije opstelling ten opzichte van een groter geheel niet minder
gewelddadige en structurele geweldmethoden gebruiken en legitimeren met
bovenstaand schema.
Interviews met de dierpsycholoog K. Lorentz, de psychiater K. Menninger, de
maatschappijcriticus Marcuse alsmede een gefingeerd gesprek met een persoon met
doorsnee-opvattingen over geweld, verlevendigen het boek en laten zien dat het
spreken over geweld voorlopig nog geen einde zal nemen, ook al klinkt daartussen
door het redelijke: verbeter de wereld, begin met jezelf.
G. Wilkens
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A.F. Hendriks en F.J. Mönks
Opvoeding als sociaal leerproces
Dekker & van de Vegt, Nijmegen / Van Gorcum, Assen, 1972, 217 pp., f
22,50.
De auteurs, gedragswetenschappelijke onderzoekers in de ontwikkelingspsychologie
en verbonden aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, bieden in deze studie
de uitwerking en verwerking van een reeds in 1971 verschenen geprogrammeerde
gedragsanalyse ‘Problemen met kinderen’ aan.
Via gedragstherapeutische inzichten en methoden, ontwikkeld in nauwe
samenwerking met de Amerikaanse psycholoog Gerald Patterson van het Oregon
Research Institute, trachten zij gestoorde samenlevingsverbanden van ouders en
kinderen weer te harmoniseren.
Uitgewerkte instructies, een uitgebreid onderzoeksverslag en een weergave van
de resultaten en stabiliteit van de bereikte resultaten vormen een goed
wetenschappelijk geheel, aangevuld met een uitgebreide literatuurlijst.
Mocht het voor de geïnteresseerde leek een te grote inspanning eisen, voor de
geïnteresseerde vakgenoot kan dit boek dienen als een voorbeeld van goed
wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot een belangrijke problematiek in de
menselijke verhoudingen.
Het is jammer dat de onderzoekers anderen, die hun werkwijze als puur
behaviorisme verwerpen, niet uitgebreider te woord staan dan met de opmerking dat
deze de beschreven gevarieëerde menselijke betrokkenheid niet hebben waargenomen
of hebben willen waarnemen. Ook onder wetenschappers zou de niet al te slechte
formule waarop het onderzoek gebaseerd is: ‘mensen kunnen aan en van elkaar leren’,
opgeld kunnen doen.
G. Wilkens
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Sociale wetenschappen
Baechler, Jean - Vormen van revolutie. - (Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1972, 256 pp., f 7,50, BF. 123.
Halbertsma, H.A. - Arbeiders te gast. - (Feilen achter feiten) Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1973, 126 pp., f 3,-, BF. 49.
Hemels, Dr. Joan - Bibliografische handleiding voor de studie van de
massacommunicatie. - Instituut voor massacommunicatie, Nijmegen, 1973, 66
pp., f 3,-.
Trannoy, André - L'adaptation des enfants handicapés physiques. - Casterman,
Tournai, 1973, 144 pp., BF. 90.
Schubbe, Elimar, Hrsg. - Dokumente zur Kunst-, Literatur- und Kulturpolitik
der SED. - Seewald Verlag, Stuttgart, 1972, 1813 pp., DM. 168,50.

Drs. H.C.M. Michielse
Kultuur als instrument van de heersende macht
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972, 149 pp., f 12,50.
In de serie ‘Vormingswerk, theorie en praktijk’ is dit deeltje een verhandeling over
de theorie van het vormingswerk, zoals ook al uit de weinig praktische titel naar
voren komt. Het is een visie anno 1972 van de schrijver op het vormingswerk. Was
hij in 1969 nog van oordeel dat cultuur de negatie vormde van de gevestigde orde
en derhalve zich niet verdroeg met de heersende structurele uitbuiting en
vervreemding, enkele jaren later heeft het werk de gedachten van de schrijver zo
gevormd dat hij de cultuur als een onlosmakelijk onderdeel van de gevestigde orde
beschouwt. Nu de schrijver zelf wellicht afstand heeft genomen van de gevestigde
orde in 1972, is hij vanuit deze gedistantieerde houding in staat aan ideologiekritiek
te doen ten aanzien van de dragende ideeën in het onderwijs, vormingswerk en
staatkundig leven.
De schrijver schrijft een partijdig boek, met opzet. Hij schrijft van zich af o.a. ten
aanzien van mensen wier theorieën met betrekking tot de theorie en de praktijk van
het vormingswerk enige jaren geleden van invloed zijn geweest. De schrijver schrijft
af, o.a. ‘de progressieve tendens van het kapitaal’, waardoor het vormingswerk slechts
een aanpassingsfunctie heeft te vervullen binnen een burgerlijke maatschappij.
De schrijver schrijft voor: ‘We zullen ons moeten organiseren om onze belangen
te verdedigen, zowel onze materiële belangen als loonafhankelijk producent als wel
de belangen die voortvloeien uit onze politieke keuze. Dit is de basis voor onze
specifieke bijdrage aan de strijd tegen de heersende verhoudingen.’ (p. 148), hetgeen
niet veel meer zegt dan het met de subsidie voor marxistische ideeën niet bij elke
minister even vlot gaat.
Als de lezer gerekend wordt tot de tegenstanders van de schrijver, dan kan hij zich
wellicht getroost voelen dat hem cultuur wordt toegedicht. Mocht de lezer tot een
geestesverwant worden gerekend, dan kan hij zich zo lang in de klassestrijd voegen,
tot het instrument van de heersende macht in eigen handen ligt.
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G. Wilkens

Dr. J.H.M.M. Loenen en drs. J.K.M. Gevers, red.
Synthese als aktiemodel. Een interdisciplinaire bezinning
Van Gorcum, Assen, 1972, 208 pp., f 19,50.
Wil men globaal aangeven waarmee deze verzamelbundel zich bezighoudt, dan is
dat het nagaan van de mogelijkheid of in vele gevallen in het maatschappelijk en
intermenselijk verkeer een meer harmonische ontwikkeling, die niet per se uit zichzelf
is gegeven, mogelijk is en bewust en methodisch nagestreefd kan worden bij conflicten
en disharmonieën. Daartoe wordt verder nagegaan wat de bijdrage van filosofie en
de menswetenschappen tot zo'n synthese zou kunnen zijn.
De verzamelde studies van de hand van filosofen (Van Dooren, De Pater, Dijkstra,
Hubbeling), psychologen (Lietaert Peerbolte, Bonarius, Jaspars) en sociologen
(Loenen, Gevers, Litjens, De Moor, Wentink), allen even geserreerd als vanuit eigen
systematiek naar het thema gericht, worden concreet gemaakt aan de hand van een
case study over de crisis aan de universiteit en een voorgestelde oplossing in de Wet
Universitaire Bestuurshervorming 1970.
Wat dit boek aan materiaal, gegevens, gedachten en hypothesen bij elkaar brengt,
wordt weergegeven in een balans die de beide samenstellers van het boek hebben
gemaakt. Een aantal helder geformuleerde thesen vormt als een bijlage een
uitgangspunt voor verdere discussie en onderzoek. Wie enig perspectief wil blijven
zien en enige samenhang in een maatschappij op prijs blijft stellen en niet een
collectieve suicide op zich wil laten afkomen, dient er goed aan te doen dit studieboek
ter hand te nemen en daarin de mogelijke vruchtbaarheid én grenzen van conflicten
na te gaan,

Streven. Jaargang 26

925
alsmede de mogelijkheid tot en strikte voorwaarden voor een sociale synthese te
leren kennen.
Aanbevolen, ook al omdat dit boek vele gedachten van elders bij elkaar zet en
synthetiseert.
G. Wilkens

Toine Kreykamp
Toekomst tussen oemevel en directiekamer
Katernen 2000, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1973, 1, 22 pp., f 3,-.
Futurologen zoals Kahn en Brzenski bevestigen door hun gebondenheid aan de
bestaande maatschappelijke kaders de voortgang van de ontwikkeling zoals die in
gang gezet is door de industrialisatie. Daardoor kunnen dergelijke toekomstprofeten
beschouwd worden als Hogepriesters van de Toekomst, nauw verbonden met de
belangen van de machtigen binnen onze industriële samenleving; daar de
maatschappelijke problemen die voortkomen uit een dergelijke samenleving als
onvermijdelijk beschouwd worden, en de mening bevestigen dat milieuproblemen,
overbevolking, e.d. te beschouwen zijn als een soort natuurrampen.
De publikatie richt zich o.m. op de noodzaak van een alternatieve futurologie,
waarin creativiteit los van de gevestigde visie met betrekking tot
ontwikkelingsmogelijkheden een mentaal betere basis geeft voor het zoeken naar
oplossingen voor de knelpunten in de industriële samenleving.
F. Nieuwenhof

Drs. Theo Jonkergouw
De greep op het leven
vier beschouwingen over manipulatie
Nelissen, Bloemendaal, 1973, 112 pp., f 10,90.
De levensgang van Jaap van der Klos wordt gemanipuleerd; zijn naam is al even
treffend als die van de andere ten tonele gevoerde figuren zoals Huub in 't Fuik en
manager Gerard naar den Top. Manipulatie vindt volgens de schrijver o.m. plaats
binnen de werkkring, het privé leven, middels de massacommunicatieorganen. In
het vierde thema, ‘manipulatie en toekomst’, komt hij ondermeer tot de vaststelling
dat manipulatie min of meer eigen is aan het menselijke handelen - je kunt dus voor
een goed en/of voor een slecht doel manipuleren. Wat goed resp. slecht is moge
ondermeer blijken uit de volgende mededeling: ‘Links vertrouwt “rechts” niet, linkse
mensen willen geïnformeerd zijn, linkse mensen zijn kritisch, dus vervelend’. Toch
heeft Jonkergouw weinig inhoud gegeven aan ‘de goede manipulatie’: ‘... de mens
(mag) nooit tot middel herleid worden voor doeleinden van een ander, zonder dat
hij in de vaststelling daarvan reële zeggenschap heeft gehad’ (p. 76). Maar zo
eenvoudig is het nu toch werkelijk niet: wil een dergelijke uitspraak enige grond
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hebben, dan zal op z'n minst duidelijk moeten worden binnen welke (ideale)
maatschappelijke context de mens reële invloed zal kunnen uitoefenen.
F. Ph. Nieuwenhof

Heinrich Schweizer
Sozialistische Agrartheorie und Praxis
Verlag Herbert Lang, Frankfurt a.M., 1972, 266 pp., SF. 38.
De meeste schrijvers die zich bezig houden met de landbouwpolitiek in de
voksdemocratieën willen of aantonen dat de landbouw het in het boeren-en
arbeidersparadijs beter doet dan waar ook ter wereld, of aantonen dat die goddeloze
bolsjewieken wel snel zullen doodhongeren. Deze schrijver bestudeert de
collectivering van de landbouw in de USSR en China om te onderzoeken of de daar
toegepaste methoden toepasbaar zijn in de derde wereld. Het resultaat is een kritisch
en dus goed boek.
Om te beginnen bestudeert hij de landbouwtheorieën van de klassieken van het
marxisme-leninisme. Hij stelt vast dat die weinig belangstelling voor de landbouw
hebben en al hun hoop gevestigd hebben op het stedelijk proletariaat. Op het eerste
gezicht is dat eigenlijk verwonderlijk. Toen Marx en Engels schreven was er nog
maar heel weinig ervaring met in opstand gekomen industriearbeiders. Des te meer
met boerenopstanden. De hele geschiedenis, met Jaquerieën en Kaas-en-Broodmensen
is er vol van. Schrijver deelt mee dat er tussen 1825 en 1855 in Rusland 556
boerenopstanden gemeld werden. Bij dat alles moet men echter wel bedenken dat
voor Mao alleen de opstand van de boeren bij de Vierwaldstädtersee ooit enig succes
gehad heeft.
De schrijver wijst er op dat deze klassieken de collectivering voorstonden om twee
redenen. Zij hoopten zo de produktie op te voeren en de tegenstelling tussen stad en
platteland op te heffen. Wat het laatste betreft, toont de schrijver aan dat dit
economisch in de Sovjet-Unie niet heeft plaats gevonden. Misschien zelfs integendeel:
Voor de revolutie was er op het land meer te consumeren dan in de stad; nu is het
tegen-
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deel het geval. Ook de culturele tegenstelling is blijven bestaan. Dat is in getallen
misschien minder goed uit te drukken. Inderdaad is het analfabetisme nu in stad en
land op hetzelfde niveau, maar men hoeft maar een uurtje bij een Moskous station
naar de mensen te staan kijken om althans iets te weten van het verschil in levensstijl
in de stad en op het land.
De schrijver meent dat het Chinese systeem, waarbij de industrie gedeeltelijk naar
het land komt en de stadsbevolking ook op het land moet werken, veel meer effect
blijkt te hebben. Wat betreft de produktieverhoging blijkt duidelijk dat de
bedrijfsvergroting een positief effect heeft op produktie van een aantal goederen,
maar de juiste bedrijfsgrootte is nog niet gevonden. In de Sovjet-Unie probeert men
de voordelen van groot- en klein bedrijf te combineren, door naast de kolchosen een
eigen bedrijf toe te staan aan de kolchosniki. In China combineert men de voordelen
van groot- en middenbedrijf door naast de communen veel autonomie toe te kennen
aan brigades en nog kleinere werkgroepen. Het is duidelijk dat de bedrijfsgrootte
afhankelijk is van de ligging, het klimaat etc..
Veel aandacht besteedt de schrijver aan de landbouw-collectivering als middel tot
kapitaal-accumulatie, zowel voor de landbouw zelf alsook als basis voor
industrialisering. Hij meent dat dit in beide landen met succes is gedaan, hoewel dan
in de Sovjet-Unie, in tegenstelling tot China, ten koste van de boeren, die het hele
risico van misoogsten en dergelijk moesten opvangen en in zekere zin zijn uitgebuit.
Het Chinese systeem schijnt hij echter voor de ontwikkelingslanden aanbevelenswaard
te vinden. In dit verband is het jammer dat de schrijver geen aandacht besteedt aan
de collectiveringspogingen in de ontwikkelingslanden, waarbij met name die in
Tanzania belangwekkend zijn. Zij zijn gedeeltelijk naar Chinees voorbeeld, maar
gedeeltelijk ook opgebouwd naar het voorbeeld van de kiboetz en, in zoverre de
boeren een eigen kleine bananen-plantage hebben, van het Sovjetstelsel. Dit is een
zeer belangwekkend boek waarin alleen de titel niet helemaal waar wordt gemaakt.
De schrijver laat namelijk niet duidelijk genoeg uitkomen dat een wisselwerking
tussen theorie en praktijk de spiraal heeft veroorzaakt waardoor de Sovjet-Unie nu
in het slop dreigt te raken. De theoretische onbelangrijkheid van de boeren maakte
dat zij onvoldoende aandacht kregen, met name ook in vergelijking met de proletariërs
in theoretische zin op het platteland, de Russische spoorwegarbeiders. Dit maakt dat
de boeren zich gingen verzetten, niet alleen in de burgeroorlog b.v. in de beweging
rondom Makhno, maar ook bij de verkiezingen van de dorps-sovjets in 1924. Die
dan weer gevolgd wordt door het neerslaan van de kulakken. (Kulakken zijn geen
grote boeren, maar juist vrij kleine, die grote bijverdiensten hadden uit
werkzaamheden buiten hun bedrijf, voornamelijk in de handel en de dienstverlenende
sector, maar ook wel uit woeker). Dit kleurt dan de hele collectivering en de visie
van de partijleiders op de boeren. De boeren die, zoals deze schrijver aantoont, juist
nodig zijn geweest voor de kapitaal-accumulatie van de Sovjet-Unie. Een extra
moeilijkheid is ook nog dat de agrarische kwestie in de Sovjet-Unie nooit helemaal
los te maken is van de nationaliteitenkwestie (thee is Georgisch, katoen Oezbeeks,
tarwe vooral Oekrains).
Tenslotte is dit werk ook nog belangrijk omdat de schrijver afrekent met de
gebruikelijke manier van vergelijken van de landbouw in de Sovjet-Unie en in de
U.S.A..
C.J. Boschheurne
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Rudolf Schenda
Das Elend der alten Leute
Patmos Verlag, Düsseldorf, 1972, 222 pp., DM. 16,-.
Dit boek over de bejaarden als de grootste groep outsiders in onze maatschappij van
prestatie en jeugdverering kan gezien worden als een pleidooi voor de verheffing
van de ouderen, zonder dat het geheel vrij is van een lichte zelfverdediging op termijn.
De opdracht wijst althans in die richting: ‘Für Nicole - jetzt 13’. De inhoud is niet
minder gericht: 50 stellingen lanceert de schrijver met betrekking tot de
bejaardenproblematiek, slagvaardig en soms polemisch uitgewerkt. Het probleem
van de ouderen is een probleem van de maatschappij. Waar mensen worden
beschouwd als uitgediend en afgeleefd, wordt onthuld waar anderen van gediend
zijn en van willen leven. De auteur wil vooral het structurele isolement van een groot
deel van de oudere bevolking - vooral onder de arbeidersklasse diagnosticeren, zonder
veel mooie woorden. De verwerkte literatuur is aanzienlijk; de stijl, voorzover
mogelijk in het jargon van de sociale wetenschappen, is eenvoudig gehouden; de
feiten zijn op een groter gebied toepasselijk dan alleen het Westduitse grondgebied,
waaraan ze voornamelijk ontleend zijn.
Deze studie is aan te bevelen voor ieder die de onderontwikkelde gebieden niet te
ver uit eigen midden wil verbannen.
G. Wilkens
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Politiek
Achterhuis, Hans - De uitgestelde revolutie. - (Anthos) In den Toren, Baarn,
1973, 196 pp., f 14,50.
De Noordierse kwestie. - D.I.C., Amersfoort, 1973, 107 pp., f 11,75.

Karl Dietrich Bracher
Das deutsche Dilemma
Leidenswege der politischen Emanzipation
Piper & Co., München, 1971, 470 pp., DM. 32,-.
In deze uitgebreide bundeling van opstellen (gedeeltelijk reeds eerder gepubliceerd)
wordt een probleem behandeld dat typisch Duits schijnt te zijn, maar het toch niet
is. Inderdaad heeft het probleem hoe democratie en staatsgezag zich verhouden, de
laatste eeuw in Duitsland bijzondere aandacht gekregene. Het idee van de staat ‘über
und jenseits der Gesellschaft’ heeft zich immers daar steeds kunnen handhaven, de
structuur van het Tweede Rijk bepaald, de eerste Duitse democratie (Weimar)
ondermijnd), in het Derde Rijk een onmenselijke verwerkelijking gevonden en in de
tweede Duitse democratie (Bonn) een moeilijk te verwerken belasting gevormd.
Eerbied voor het gezag van de staat die in zich niet politiek zou zijn, ‘boven de
partijen staat’ en efficiënt het bestuur regelt, doet tekort aan de grondwet dat de staat
gedragen moet worden door de gemeenschap van de burgers in democratische
verantwoordelijkheid. De zwakheid van de ‘unpolitische’ Brüning, het verderfelijk
optreden van von Papen en de fundamentele democratische houding van Heuss
worden in dit kader belicht. Nog vele andere aspecten, als de verhouding tussen
democratie en partijwezen, nationaal bewustzijn en democratie, worden behandeld
met een overvloed van begripsvorming, waarin Duitsers een bijzondere bedrevenheid
schijnen te hebben. Sommige bijdragen zijn niet meer dan schetsen over het recente
verleden (bv. Wandlungen Westeuropas) en wellicht iets te haastig geschreven. De
aangeroerde problematiek rijkt verder dan de Duitse grenzen: in een tijd waarin de
term ‘crisis van de democratie’ en ‘crisis van het parlementaire stelsel’ niet alleen
op speculatie berust, biedt dit boek daarom stof tot nadenken en niet alleen maar tot
een terugkijken - overigens van tijd tot tijd ook een goede bezigheid.
Marcel Chappin

Geschiedenis
Brugmans, Prof. Dr. H. - Geschiedenis van Amsterdam. 3. Bloeitijd 1621/1697.
4. Afgaand getij 1697/1795. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973, 378 en 304
pp., paperback f 12,50 per deel, gebonden f 17,50 per deel.
Galai, Shmuel - The Liberation Movement in Russia 1900-1905. - Cambridge
Univ. Press, London, 1973, 325 pp., £ 7,20.
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Goubert, Pierre - The Ancient Regime (French Society 1600-1750). - Weidenfeld
& Nicolson, London, 1973, 292 pp., paperback £ 2,45, geb. £ 4,25.
Rhodes, Anthony - The Vatican in the Age of the Dictators 1922-1945. - Hodder
& Stoughton, London, 1973, 383 pp., £ 4,25.

E.E.G. Vermeulen
Historisch?
Twee opstellen over de aard van de geschiedkennis
Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1972, 189 pp., f 17,50.
Het eerste opstel is een bijdrage om te komen tot helderheid in ons hanteren van
(wetenschappelijke) termen. De auteur laat zien hoe in heel recente publikaties het
woord ‘historisch’ soms gebruikt wordt om aan te geven dat de mens als ‘historisch
wezen’ bepaald wordt door de feitelijke ontwikkelingen, dat het menselijk
waardenpatroon relatief is en niet vrij staat tegenover zijn tijd. Maar het woord
‘historisch’ kan ook een andere inhoud hebben omdat men ermee kan aangeven dat
de mens de wereld waarin hij leeft kan veranderen, zijn geschiedenis een richting
kan geven, kan streven naar een vervolmaking met de verantwoordelijkheid, maar
ook met de hoop die dat geeft. Er kan dus vrijheid en gedetermineerdheid mee bedoeld
worden; derhalve zal het altijd aan het mensbeeld van een auteur getoetst moeten
worden en deze zelf op een consequent gebruik.
Het tweede opstel handelt eigenlijk over een kernprobleem van de kenleer. Hij
laat zien hoe het streven van historici zich met het concrete bezig te houden om niet
te vervallen in algemene abstracte uitspraken die niet bewezen zouden kunnen worden
en die de mensen opsluiten binnen de enge grenzen van algemene begrippen, in zich
het uitgaan van abstracte uitspraken insluit. De kennis van het concrete roept het
abstracte als inherente tegenpool op - en omgekeerd. (Het is eigenlijk het klassieke
argu-
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ment tegen de scepticisten: in de uitgesproken ontkenning van iedere zekerheid spreek
je een zekerheid uit). Een grenzeloos relativisme in de geschiedkennis wordt zo een
dam opgeworpen. Toch maant schr. tot grote aandacht voor het concrete (lees: de
individuele mens) om recht te doen aan de historische werkelijkheid en niet alles te
subsumeren onder algemene begrippen. Hij huivert voor metafysiek hierbij. Toch
hoeft dat niet bij een juist verstane zijnsanalogie, omdat deze juist aan de concrete
mens een onvervangbare eigenwaarde geeft binnen het geheel van onze werkelijkheid.
Marcel Chappin

C. Th. J. van Rijckevorsel
De Kerk en de Koning
Kerkelijke en wereldlijke macht in de middeleeuwen
Dekker & Van de Vegt, Nijmegen, 1972, 391 pp., f 45,-.
Met de schrijver zou ik het, naar ik aanneem, op meerdere punten goed kunnen
vinden. Zijn belangstelling voor de geschiedenis, zijn voorkeur voor de geschiedenis
van de Merovingers, zijn waardering voor het koningschap, zijn zorg voor de kerk,
zijn aandacht voor de adel, zijn liefde voor 's-Hertogenbosch zijn evenzovele
aanknopingspunten voor een vruchtbare gedachtewisseling. Maar over zijn boek
(‘geen naslagwerk voor de doorsnee Nederlander’ - p. 273) zouden we grote conflicten
krijgen. In zijn voorwoord vraagt de auteur dat de kritiek op zijn reconstructie van
de Frankische geschiedenis ‘zich niet verliest in een enkele opmerking of
tegenwerping, maar dat de kritiek zich zo zal uiten dat tegenover de Frankische
geschiedenis, zoals die in het boek gegeven wordt, een volledig andere Frankische
geschiedenis wordt gesteld’. (p. XIV en XV). Een reconstructie van die geschiedenis
zal ik niet beproeven, aangezien ik nooit zoveel gegevens uit de zo spaarzame bronnen
kan putten als de auteur. Bovendien durf ik niet zoals hij allerlei bronnen en secundaire
literatuur door elkaar te gebruiken (en op zeer ongelukkige wijze te citeren), over
tijdsverschillen van enige eeuwen heen te stappen en als nietvakman toponymie te
bedrijven. Evenmin zal ik beginnen aan enkele opmerkingen of tegenwerpingen
omdat ik uit de hoeveelheid die ik dan naar voren moet brengen, toch geen keuze
kan maken. Ik wil niet zeggen dat er in het eerste deel van dit boek geen interessante
zaken staan; sommige bladzijden zouden als artikel in een tijdschrift voor regionale
geschiedenis niet misstaan. Het tweede deel van het boek, dat handelt over de
Bourgondische tijd en de Opstand, is ronduit slecht en heeft geen waarde. Helaas
vergoedt ook hier de stijl niets aan het gebrek aan inhoud. Aan de vele drukfouten
erger je je dan niet eens meer.
Marcel Chappin

K.S. Karol
Cuba sinds de revolutie
Tien jaar politieke en economische ontwikkeling
(Kritiese Bibliotheek), Van Gennep, Amsterdam, 1973, 531 pp., f 28,50.
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De Cubaanse revolutie veranderde in de afgelopen veertien jaar van haar bestaan
vaak van koers. Volgens de auteur was Fidel Castro's visie op de internationale
politiek in 1961, toen hij zich een aanhanger van het socialisme verklaarde, niet
dezelfde als onmiddellijk na zijn overwinning in 1959. Na 1965, toen Ernesto Che
Guevara naar Latijns-Amerika vertrok om de guerilla tot leven te brengen, veranderde
hij opnieuw en hij maakte na Guevara's dood in 1967 weer een nieuwe ontwikkeling
door. De auteur trachtte in dit boek een verklaring voor deze koerswijzigingen te
vinden. De bedoeling van K.S. Karol was de weg te beschrijven die de Cubaanse
revolutie had afgelegd. Zijn analyses kwamen voort uit een geest van solidariteit met
de Cubaanse revolutie. Zij waren doordrongen van een diepe sympathie voor dit
land, dat in het afgelopen decennium een belangrijke rol speelde bij het bepalen van
de communistische strategie ten aanzien van de kapitalistische wereld.
L. Bartalits

T.S.R. Boase
Death in the Middle Ages
Thames and Hudson, London / Denis, Borgerhout, 1972, 144 pp., 109 pl.,
16 in kleur, BF. 285.
In verhouding tot de belangrijkheid van het thema ‘dood en oordeel’ in de
Middeleeuwen zijn er betrekkelijk weinig studies over gepubliceerd. De bibliografie
van Dr. Boase blijft wel erg in gebreke, maar zelfs een vollediger bibliografie zou
laten zien dat een goed overzicht van het thema ontbreekt. Zulk een beschrijvend
overzicht geeft Boase. Achtereenvolgens behandelt hij de sterfelijkheid en in het
bijzonder de dood op het slagveld, het laatste oordeel, de dodenliturgie en het
grafmonument. Niet de minste verdienste van dit overzicht is de uitvoerige en
voortreffelijke illustratie. Het boek maakt deel uit van de Library of Medieval
Civilization.
S. Heester
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Theologie
Balthasar, H. Urs von - Die Wahrheit ist symphonisch. - Johannes Verlag,
Einsiedeln, 1972, 165 pp., DM. 9,50.
Bours, Johannes - Wo bist du, Gott? - Patmos Verlag, Düsseldorf, 1972, 142
pp., DM. 12,80.
Cordes, Paul Josef - Sendung zum Dienst. - (Frankfurter theologische Studien)
Josef Knecht, Frankfurt/M., 1972, 365 pp., DM. 42,-.
Guelluy, Robert - Présence de Dieu. - (Vivre et croire) Casterman, Tournai,
19734, 205 pp..

Dr. A. Schoors
Jesaja 1-39
(De Boeken van het Oude Testament), Romen & Zonen, Roermond, 1972,
218 pp., f 38,-, bij int. f 35,-.
Om verschillende redenen is het boek Jesaja een moeilijk boek:
- Allereerst vanwege de complexiteit van het boek zelf. Het is samengesteld uit
drie delen (hfst. 1-39; 40-45 en 56-66), die elk uit een andere tijd stammen. Het boek
als een eenheid presenteren is daarom mijns inziens terecht vermeden; dit deel
behandelt hfst. 1-39, ook wel Proto-Jesaja genaamd. - Vervolgens kampt het boek
Jesaja met een uiterst delicate zaak, de consonanten. Omdat de Hebreeuwse, de
Griekse en de Latijnse teksten nogal uiteen lopen, poogt men ze alle tot een oertekst
te herleiden, iets dat - nogal begrijpelijk - tot soms gewaagde theorieën kan leiden.
Een heugelijk ogenblik in de Jesaja-studie brak aan toen in 1947 bij Qumran de
zgn. Dode-Zee-rollen werden gevonden. Het boek Jesaja was één van de weinige
bijbelboeken die volledig werden aangetroffen. Bezat men tot dat tijdstip alleen maar
handschriften uit ± 900 na Chr., door deze fantastische ontdekking lagen er nu ineens
stukken uit ± 150 vóór Chr. op tafel. Het was echter interessant dat dit verschil van
meer dan 10 eeuwen de tekst zelf nauwelijks had aangetast; op enkele kleinere
verschillen na waren beide teksten indentiek. Een goed bewijs dus voor de
nauwgezetheid waarmee de Schrift eeuwenlang gecopiëerd werd.
Wie vakmatig met Jesaja bezig is, weet dat er enkele zeer belangrijke passages
zijn (bijv. 7 14, 8 e.a.). Hierover wordt men door Dr. Schoors uitvoerig en zeer
deskundig ingelicht. Men komt op de hoogte van alle belangrijke standpunten; het
wordt aan de lezer zelf overgelaten de uiteindelijke keuze te maken, een eigenschap
waar m.i. elk goed kommentaar aan zou moeten voldoen. Het is immers een gids
tussen de vele meningen; uiteindelijk gaat het erom wat elke lezer persoonlijk in een
tekst wil lezen. De andere delen worden met spanning tegemoet gezien.
Panc Beentjes

Dr. A. van Selms
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Jeremia, deel 1
(De prediking van het Oude Testament), Callenbach, Nijkerk, 1972, 300
pp., 35,-, bij intek. f 32,50.
In een goed gedocumenteerd commentaar begeleidt de emeritus-hoogleraar Van
Selms vers voor vers de lezer die het boek Jeremia nader wil bestuderen. Vanaf de
eerste tot de laatste pagina bruist dit werk van originele ideeën en vernuftige
oplossingen in vaak zeer moeilijke tekstpassages. Eén van de grootste problemen
die het boek Jeremia oproept is, dat de Hebreeuwse en de Griekse tekst onderling
ontzettend van elkaar verschillen. In de eerste excurs (pp. 12-15) biedt Van Selms
een even simpele als intelligente oplossing voor dit enorme vraagstuk. Hij stelt, dat
er een Jeremia-in-het-klad was, die door de secretaris van de profeet, Baruch, in het
net is overgeschreven. Het nette exemplaar werd de Hebreeuwse tekst, het klad de
Griekse Septuaginta-tekst. In hoeverre deze nieuwe theorie waar is, kan in dit korte
bestek niet behandeld worden; in ieder geval lijkt mij dat deze these van Van Selms
in de komende tijd aan een nadere analyse onderworpen zal worden, waaruit moet
blijken of dit originele idee ook inderdaad juist is.
Een enkel woord over de werkwijze van dit commentaar. Het is goed dat de auteur
elke pericope eerst aan een analyse onderwerpt waarin de tekst, tekstkritiek en de
nieuwe ontdekkingen worden besproken; daarna worden de resultaten van dit
onderzoek samengevat in een letterkundige analyse. Tot slot van iedere pericope
wordt aangegeven hoe men de besproken tekst in de prediking kan toepassen. Zo
dient dit commentaar een (m.i. gerechtvaardigd) tweeledig doel: de wetenschap èn
de verkondiging worden met elkaar verbonden.
Eén aspect wordt in het commentaar helaas gemist. De auteur heeft nogal wat
kritiek op diverse vertalingen, met name op de
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nieuwe N.B.G.-vertaling. Bovendien stelt hij herhaaldelijk tekstveranderingen voor.
Buitengewoon merkwaardig is dan de ontdekking dat de auteur, hoewel zich afzettend
tegen bestaande vertalingen, zelf geen vertaling van de besproken pericopen aanbiedt.
Dit is een enorm gemis; bovendien zou het commentaar hierdoor iets beter hanteerbaar
zijn. Maar afgezien van dit aspect alle hulde voor een dergelijk handboek.
P.C. Beentjes

J.P.M. van der Ploeg
Psalmen (44:23-68-30) uit de grondtekst vertaald en uitgelegd
(Boeken van het Oude Testament), Romen en Zn, Roermond, 1972, 273-400
pp., f 20,50, bij int. f 19,-.
Het eerste deel van dit commentaar (psalm 1-44 22) is reeds in dit tijdschrift
besproken (aug. 1972, p. 1148). Dit tweede deel kenmerkt zich door een aantal
moeilijke psalmen, o.a. psalm 45, 47, 58 en 68, ‘de moeilijkste van heel het
psalmboek’ (p. 391). De opbouw van het commentaar is als volgt: in een typografisch
bijzonder aantrekkelijke en overzichtelijke vorm (breeduit en met grote letters) biedt
de auteur bij elke psalm zijn vertaling aan. Dan volgt er - meestal pagina's lang - op
een zeer onoverzichtelijke wijze een stortvloed van commentaar op ieder psalmvers.
Het is m.i. de slechte verzorging van dit bij elk psalmvers behorende commentaar
dat afstoot: dicht opeen gedrukt, uitermate weinig spatiëring: men bevindt zich in
een letterdoolhof. Bovendien wordt elke mogelijke bijbelplaats aangevoerd, hetgeen
de overzichtelijkheid ook al niet ten goede komt. Dit alles bijeen genomen is bijzonder
jammer, aangezien de auteur bekend staat om zijn deskundigheid en belezenheid.
De typografische vorm van dit commentaar dreigt de theologische inhoud teniet te
doen.
Belangrijke problemen gaat de commentator niet uit de weg (zie o.a. bij ps 47),
hoewel het vaak moeilijk is om in de zee van verschillende meningen die hij aanvoert,
zijn persoonlijke opvatting te vinden. Zoals reeds eerder betoogd, vertaalt Van der
Ploeg nogal vaak in de verleden tijd, m.i. een verarming van de tekst, aangezien een
verleden tijd een grotere afstand schept tussen de psalm en de lezer (bidder) dan een
tegenwoordige tijd. Men leze ps 50 eens hierop door. Vanuit het Hebreeuws is bij
deze psalm een vertaling in de tegenwoordige tijd mogelijk. Door een verleden tijd
wordt bovendien een eenmalige gebeurtenis gesuggereerd, terwijl een tegenwoordige
tijd een herbeleving van de tekst mogelijk maakt.
Panc Beentjes

A. Smitmans en A. Baur
Het Onze Vader in de prediking
(Van exegese tot verkondiging, deel 5), Katholieke Bijbelstichting, Boxtel,
1972, 118 pp., f 6,90.
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Uitgaande van de 2 verschillende versies die het N.T. ons aangaande het Onze Vader
aanbiedt (Matt. 6 9-13 en Luc. 11 2-4) diepen de auteurs op een zeer breedsprakige
manier dit voornaamste christelijke gebed uit.
Een exegetisch onderzoek (A) analyseert de tekst; plaatst de woorden, de zinsdelen
in het verband waarin ze in de evangelies voorkomen en waardoor ze hun betekenis
ontlenen. Een conclusie van dit onderzoek is dat het Onze Vader nooit uit de
omringende context van het evangelie waarin het is opgenomen mag worden
losgemaakt.
Een hermeneutische bezinning (B), tot een beter verstaan van de teksten, herhaalt
m.i. in nogal wijdlopige taal de resultaten van het eerste onderzoek.
In hoofdstuk C (Didactische overwegingen) worden zeer algemene zaken
opgemerkt, ‘terwijl het niet de opgave van dit boekje kan zijn de hier opgeworpen
problemen op te lossen’ (p. 60). Vraag is waarom de auteurs het dan eerst zo nodig
vinden om de vragen op te werpen.
Het werkmateriaal (D), waarmee het werk besluit, biedt na hoofdstuk A nog de
meest interessante gegevens. We noemen o.a. Parallellen tussen het Onze Vader en
het oude Jodendom, vergelijkingen met niet-christelijke gebedsteksten. Zo worden
er citaten afgedrukt waarin Luther en Petrus Canisius het Onze Vader uitleggen,
gevolgd door teksten van Guardini, Sölle, Nietzsche n.a.v. dit grote christelijke gebed.
Wanneer het werk slechts uit de hoofdstukken A en D zou hebben bestaan had ik
er niets in gemist; B en C zijn breedsprakige doubletten.
P. Beentjes

Streven. Jaargang 26

931

Dr. Arend Th. van Leeuwen
Kritiek van hemel en aarde. Deel 2: Kritiek van de aarde
Van Loghum Slaterus, Deventer, 1972, 303 pp., f 24,50.
Dit tweede deel van schrijvers tweedelig werk (het eerste deel werd besproken in
het decembernummer van dit tijdschrift in 1972, p. 300) behandelt Marx' kritiek op
het recht en de politieke economie. Speciaal gaat de aandacht van de schrijver, lector
aan de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit van Nijmegen, uit naar
de samenhang van Marx' kritiek op de godsdienst met die op de politieke economie.
Dezelfde kwaliteiten als de eerste serie lezingen, gehouden in het kader van de
Gifford lectures van de universiteit van Aberdeen, zijn ook in deze tweede serie
aanwezig. Een exegetische scherpzinnigheid in de theologaal gevoelige plekken van
Marx' denken, waardoor met intelligentie en fantasie krachtlijnen in Marx' persoon
en denken aan het licht komen, waar deze zelf van zou opkijken.
Met spanning leest men ook dit tweede deel, temeer waar de schrijver een kritische
theologie voor ogen staat die, naar eigen zeggen, een even riskant als noodzakelijk
avontuur is. Kritiek is daarin een sleutelwoord. In gewone taal formuleert de schrijver,
helaas pas op de een na laatste bladzijde, de inzet: ‘Het is een zaak van leven of dood
voor de christelijke theologie of zij bereid en in staat is de kritiek van hemel en aarde
te ondergaan... De christelijke theologie is erfelijk belast met de verleiding om van
het voorbijgaan van de eerste aarde te ontvluchten naar de eerste hemel. Zij ziet
daarbij voor het gemak over het hoofd, dat ook deze eerste hemel, tezamen met de
eerste aarde, voorbijgaat. Hemel en aarde zijn tezamen geschapen; onze aarde heeft
de hemel, die bij haar past. Hemel en aarde staan tezamen in de crisis, in de kritiek.
Het is ons verboden naar de hemel te vluchten. Het is ons geboden en beloofd, dat
wij op weg gaan naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ (p. 302).
Dat is even heldere taal als een riskante onderneming, als het al geen vaag avontuur
is. Is het zo zeker dat men in een ontwikkeling van sterven en verzekerde geboorte
ook Diegene tegenkomt die alles nieuw maakt? Zaagt de theoloog met deze benadering
niet de tak door waarop hij zelf zit, om met een harde klap - hopelijk ontnuchterd en
de geconditioneerdheid van eigen denken inziende - op de harde bodem van het
marxistisch paradijs te belanden? Hopelijk zal wat dan als zondeval wordt
aangerekend, - een vlucht naar de hemel -, de reden zijn waarom men, o felix culpa,
uit dat paradijs wordt gezet.
G. Wilkens

Godsdienst
Benoit, Jacques - Lusthof der liefde. Soefisme: de mystiek van de Islam. Ankh-Hermes, Deventer, 1973, 151 pp., f 14,-.
Bruggeman, Paul, en Gerard Zuidberg - Hem herkennen in ons midden. Lannoo, Tielt, 1973, 192 pp., BF. 170.
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Bulckens, J. - Aanzetten voor een schoolcatechetische didactiek. - Patmos,
Antwerpen/Utrecht, 1972, 187 pp., BF. 195.
De Diana, Italo en George Hulskamer - Sri Ramakrishna. Mens en boodschap.
- Ankh-Hermes, Deventer, 1973, 142 pp., f 14,-.
Iersel, Bas van - Een begin. - Ambo, Bilthoven, 1973, 103 pp., f 8,90.
Jager, Dr. Okke - Kruisweg. - Zomer & Keunings, Wageningen, 1973, 61 pp.,
f 4,90.
Kerstiens, Ferdinand - Der Weg Jesu. - (Topos) Matthias Grünewald Verlag,
Mainz, 1973, 152 pp., DM. 6,80.
Koning David. - N.B.G., Amsterdam / K.B.S., Boxtel, 1973, 28 pp., f 4,25.
Landay, Jerry M. - Archeologie in het land van de Bijbel. - Fibula-Van Dishoeck,
Bussum, 1972, 267 pp., f 39,50.
Mommaers, Paul - Waar naartoe is nu de gloed van de liefde? - Patmos,
Antwerpen, 1973, 139 pp., BF. 175.
Noel, Marie - Erfahrungen mit Gott. - (Topos) Matthias Grünewald Verlag,
Mainz, 1973, 160 pp., DM. 5,80.
Rademaker CssR., Ben - Ik-zal-er-zijn-voor-U. Leven en dood. - Kath. Bijbel
Stichting, Boxtel / Emmaus, Brugge, 1972, 124 pp., f 5,90.
Raguin, Yves - Wege der Kontemplation (in der Begegnung mit China). Johannes Verlag, Einsiedeln, 1972, 154 pp., DM. 14.
Speling. Tijdschrift voor bezinning. - Gianotten, Tilburg, 1973/1, 154 pp., f 6,50,
BF. 95, abonn. f 19,25, BF.280.
Smedt, E.J. de, e.a. - Ik zie het zo. - Lannoo, Tielt, 1973, 272 pp., BF. 198.
Vanhoye, A. - Door het voorhangsel heen. - Kath. Bijbel Stichting, Boxtel, 1973,
69 pp., f 6,25.

Dietrich Bonhoeffer
Verzet en Overgave
Brieven en aantekeningen uit de gevangenis, verzameld en ingeleid door
Eberhard Bethge. Nieuwe editie
Ten Have, Baarn, 1972, 343 pp., f 24,50, BF. 400.
Toen bij gelegenheid van de 25ste sterfdag
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van Dietrich Bonhoeffer er een nieuwe uitgave werd voorbereid van Widerstand und
Ergebung besloot Eberhard Bethge de tekst aanzienlijk uit te breiden, hetgeen
mogelijk geworden was door het feit dat het na zoveel jaren minder nodig was
rekening te houden met persoonlijke gevoeligheden en familieomstandigheden. Twee
jaar nadien is nu ook de Nederlandse vertaling van deze ‘Neuausgabe’ verschenen.
Wie deze gelegenheid te baat neemt om Verzet en Overgave nog eens te herlezen,
nu de storm rond het religieloze christendom wat verstild is en er hier en daar zelfs
van een post-christelijke religiositeit sprake is, die zal er verbaasd over staan hoeveel
er in deze verzameling gevangenisbrieven is dat door eenzijdige aandacht voor
verwereldlijking over het hoofd werd gezien. Misschien is een bevrijdingsroes toch
niet het juiste klimaat waarin de wijsheid van deze gevangenisbrieven gesmaakt kan
worden. Vandaar: ter hernieuwde kennismaking aanbevolen.
Chr. v. Buijtenen

Dr. J.J. Buskes
Het humanisme van God.
God en mens als bondgenoten
Ten Have, Baarn, 1972, 203 pp., f 17,50.
In 1968 schreef de schrijver een boek met de titel: God en mens als concurrenten.
Het was zijn antwoord en bijdrage aan de toen heersende discussie in de kerken. Vier
jaar later, wanneer het ‘Getuigenis’ binnen de Hervormde Kerk wordt afgelegd en
tot alle leden van die Kerk gericht, zijn bij de schrijver God en mens bondgenoten
geworden. Het is van toon en oriëntatie een tegen-Getuigenis, waar de auteur in de
titel datgene wil benadrukken waarvoor anderen niet direct een getuigenis afleggen.
Veel onderwerpen worden aangeraakt, in deze tijd waarin de kerken in een windstilte
zijn gekomen, naar zijn mening. Is het bezinning of berusting?
In elk geval kunnen we in deze luwte lezen over polarisatie, horizontalisme,
evolutie, goede werk van God en goede werken van de mensen, kerkelijk instituut,
kerkdienst, Israël, het protest, de eenheid en de toekomst.
In zijn theologische oriëntatie is de schrijver duidelijk een bondgenoot van God,
in zijn aanhalen van velen blijkt hij veel bondgenoten te vinden bij prominente namen
in de jongste geschiedenis van de kerken. Een boek met vaart geschreven, al weet
men soms niet waarheen. Uitermate leesbaar, pakkend geformuleerd, bij veel
aanknopend, met velen meedenkend en meepratend is de schrijver erin geslaagd
weer te geven wie voor hem bondgenoten zijn.
G. Wilkens

Dr. E. Flesseman-Van Leer
Geloven vandaag
Callenbach, Nijkerk, 1972, 197 pp., f 15,90.
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In de aankondiging wordt het boek omschreven als: een boek waarin de grote thema's
van het christelijk geloof (God, schepping, zonde, Christus, kerk, enz.) door een
deskundig theoloog in moderne doordenking worden behandeld. Het werk is mij om
een aantal redenen tegengevallen.
- Allereerst vertoont de opzet van het boek veel overeenkomst met de klassieke
theologie-tractaten. Het lijkt erop alsof de schrijfster deze voor zich heeft gehad en
ze met een modern sausje heeft overgoten. Na ieder onderwerp plaatst zij (in kleinere
letter) kanttekeningen, waarvan de strekking meestal is dat we de moeilijke woorden
van de klassieke theologie en haar indelingen moeten verlaten en ons meer
gevoelsmatig moeten uitspreken over alles wat met geloven van doen heeft.
- Blijkens de achterflap is dit boek geschreven voor bijbel- en gespreksgroepen.
Het komt mij voor dat de taal en de betoogtrant voor deze groepen te moeilijk en te
abstract is. Hoewel het voor dergelijke groepen bedoeld is, mag dit evenwel niet
inhouden dat het werk daarom minder accuraat en slordig in bewijsvoering mag zijn.
Bijzonder storend bijv. is het, dat de schrijfster herhaaldelijk Hebreeuwse en Griekse
woorden aanhaalt als bewijs voor haar theorie, zonder dat ze echter zegt om welke
Hebreeuwse en Griekse woorden het precies gaat. Zo bijv. op blz. 28: ‘Het woord
“almachtig” komt in het O.T. misschien in het geheel niet, en in het N.T. slechts
enkele malen voor. Alleen de Septuagint gebruikt het herhaaldelijk om daarmee twee
hebreeuwse termen te vertalen waarvan wij de werkelijke betekenis niet meer met
zekerheid kunnen vaststellen’. Nu zal het geïnteresseerde bijbellezers zeker intrigeren
om welke hebreeuwse en welk Grieks woord het gaat; daarover wordt echter niets
meegedeeld.
- Een illustratief voorbeeld van een inhoudelijk onjuist bewijs is te lezen op p. 34:
‘Verder valt op dat de werkwoordsvormen van “uitverkiezen” veel meer gebruikt
worden dan het zelfstandig naamwoord “uitverkiezing”. Dit laatste woord komt zelfs
in het O.T. in het geheel niet voor’. Op deze vreemde manier kan men bewijzen wat
men maar wil.
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- De schrijfster vermeldt nergens volgens welke Nederlandse bijbeluitgave zij citeert;
het is dus vrij moeilijk haar beweringen te toetsen, vooral omdat de Nederlandse
vertalingen zo van elkaar verschillen. Ook valt op dat er relatief weinig bijbelplaatsen
worden genoemd, iets dat in een dergelijk boek m.i. noodzakelijk is.
Met plezier heb ik alleen hfdst. XVII: ‘Uitbeelding en viering van het heil’ gelezen.
P. Beentjes

Dr. C. Rijnsdorp
Wij zijn de vaders.
Kanttekeningen bij een overgangssituatie
Kok, Kampen, 1972, 163 pp., f 12,50.
In 29 korte hoofdstukjes, waarvan het gehalte niet overal even sterk is, houdt
Rijnsdorp zich met de toekomst der kerk bezig, waarbij hij ‘church-fiction’ en
kerkelijke utopie heeft weten te vermijden. De inhoud laat de auteur zien als een
begeesterd en belezen man, wiens kracht vooral ligt in het feit dat hij, zonder van
zijn hart een moordkuil te maken, anderen weer wil en kan bezielen om
verantwoordelijkheid te dragen voor de toekomstige kerk.
P. Begheyn

Drs. W.R. Scholtens
De onbekende Kierkegaard
Zijn werken / zijn gebeden
Ten Have, Baarn, 1972, 188 pp., f 11,50, BF. 187.
Een boek met een veelbelovende titel, en daarom na lezing enigszins teleurstellend.
Men verwacht kennis te maken met een onbekende, maar herkent uiteindelijk een
oude bekende binnen de context van zijn gebeden. Hoe dat komt? Waarschijnlijk
door de ontwikkeling die de schrijver doormaakte ten aanzien van zijn oorspronkelijke
plan om bekendheid te geven aan de gebeden van Kierkegaard. Een ontwikkeling
die van gebeden naar wetenschap verloopt, vanwege het feit dat de mensen het bidden
verleerd zouden hebben in een tijd dat ze zelfs een ogenblik God dood meenden. Het
gevolg van deze aarzeling ten aanzien van zijn lezerspubliek werd dat de ‘onbekende’
Kierkegaard weer werd opgenomen in de bekende Kierkegaard: die van een
persoonlijke en bijzondere levensgeschiedenis, welke, doordacht weerspiegeld en in
de vorm van het algemene, terecht is gekomen in zijn werken. Dat de schrijver ten
aanzien van de onbekende aldus in verlegenheid raakte - en dit gaandeweg - laat zich
bovendien nog bemerken in het verloop van het boek zelf, dat aanvankelijk meer
oog heeft voor de functie van het gebed in Kierkegaards rijpende persoonlijkheid,
maar er tenslotte niet meer in slaagt leven en denken in hun onbekende gebedseenheid
terug te vinden en ter sprake te brengen. Niettemin is de opzet boeiend, al stelt de
uitwerking wat teleur.
Chr. v. Buijtenen
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Marietta Peitz
Wenn wir weiter leben wollen.
Weltbekenntnisse antworten auf Probleme der Zeit
Kösel-Verlag, München, 1972, 216 pp., DM. 20,-.
Aan dit merkwaardige boek liggen een aantal vraaggesprekken ten grondslag met
representatieve vertegenwoordigers der grote wereldgodsdiensten (Hindoeïsme,
Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam, Marxisme), georganiseerd door de
‘Sender Freies Berlin’. De gesprekspartners werd hun mening gevraagd n.a.v. de
volgende actuele vraagstukken: bevolkingsexplosie, noodzaak en ethiek van
geboorten-regeling; honger en andere ellende in de wereld; traditie en progressiviteit;
naties, rassen, klassen; manipulatie en vrijheid van de mens; geweld en
geweldloosheid; de vrouw, de andere en samenleving. Het is op zich al boeiend
mensen van zeer uiteenlopende wereldbeschouwing over deze problemen te horen
spreken. De gesprekken worden na een probleemstelling van M. Peitz en op basis
daarvan gevoerd. Pikante eigenheden in de gedachtengang van de officiële leer in
deze godsdiensten (denk b.v. aan het kasten-systeem in het Hindoeïsme) voeren
steeds weer de spanning op. Toch wordt in een eerlijk voorwoord de keerzijde van
de gevolgde methode eveneens aangetoond: inleidingen en vragen zijn toch vooral
vanuit westers aanvoelen bepaald. Daardoor worden meerdere gesprekspartners in
de verdediging gedrongen, of moeten zij zich minstens verplaatsen in onze westerse
mentaliteit; hetgeen de antwoorden uiteraard kleurt. Helemaal interessant wordt het
lezen van dit boek, wanneer men ‘horizontaal’ gaat lezen, d.w.z. achter elkaar de
antwoorden van verschillende zijde gaat lezen op één van de behandelde onderwerpen.
Zo wordt bv. Duidelijk, dat in al deze wereldbeschouwingen abortus sterk wordt
afgewezen, ook als men legalisatie van deze praktijk nuttig of noodzakelijk acht.
Daar kunnen de ‘baas in eigen buik’-propagandisten nog van leren. Het boek besluit
met een ‘ronde-tafel-ge-
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sprek’ van alle deelnemers over de opgave van samenwerking van allen in de strijd
om een beter bewoonbare wereld voor allen. Een bijzonder interessant boek.
S. Trooster

Otto Hermann Pesch
Gottes Ja und Amen.
Christusmeditationen
Matthias Grünewald Verlag, Mainz, 1972, 115 pp., DM. 10,-.
In dit voortreffelijke boekje overweegt de auteur met ons de voornaamste
christologische teksten uit de brieven van Paulus, waarvan hij terecht stelt dat deze
vooral associatief in andere onderwerpen verwerkt zijn. Daarom eerst plaatsing van
de christologische tekst in de context waarin hij ‘opduikt’; daarna de uitleg van de
tekst zelf, gevolgd door een toepassing op onze eigen actualiteit. Zodoende wordt
diepgaande meditatiestof aangereikt, die uitermate verrijkend aankomt. Dankbaar
mogen wij de auteur ook nog zijn voor zijn afsluitend hoofdstukje dat de nieuwere
weg in de christologie beknopt en weer meditatief beschrijft. Onnodig toe te voegen
dat dit niet zozeer een ‘leesboekje’ is alswel een echt meditatieboek, dat men alleen
met het Nieuwe Testament ernaast tenvolle kan genieten. Het thema dat wordt
uitgewerkt, is op de achterkant van het boekje goed samengevat: In Jezus Christus
heeft God zijn ‘ja’ en ‘amen’ tot mensen en wereld gesproken. Belangrijker boodschap
heeft het geloof over Jezus niet te melden: in Hem is Gods verzoenende liefde voor
ons werkelijkheid geworden. Ter overweging sterk aanbevolen. S. Trooster

Bevrijding
Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam, Katholieke Bijbelstichting,
Boxtel, 1972, 16 pp..
De titel ‘Bevrijding’ heeft betrekking op het evangelie van Johannes, hfst. 18 t/m
21. De vertaling is die uit het onlangs verschenen boek ‘Groot Nieuws voor U, het
Nieuwe Testament in de omgangstaal’, uitgegeven bij bovengenoemde instanties.
Jammer dat dit boekje te laat kwam om nog vóór Pasen besproken te worden, want
verlucht met indringende foto's worden ons het lijdensverhaal en de
verrijzenispassages verteld in een taal die prettig leest en m.i. ook bijzonder goed is
voor te lezen. Door de kopjes boven elk stuk wordt tevens duidelijk hoe kort en
kernachtig Johannes schrijft.
Panc Beentjes

Literatuur
Böll, Heinrich - Verhalen. - Elsevier, Amsterdam, 1973, 351 pp., BF. 285.
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Brüggemann, Heinz - Literarische Technik und soziale Revolution. - Rowohlt,
Reinbek, 1973, 340 pp..
Louf-Decramer, André - Eeuwige Pool. III. - Louf, Nieuwkerke, 1973, 50 pp..
Mets, Leo - De baronnen. - De Clauwaert, Kessel Lo, 1973, 176 pp., BF. 175.

William Kotzwinkle
Olifant ramt trein
(vertaling Paul Rodenko), Kosmos, Amsterdam/ Antwerpen, 1972, 112
pp., f 9,90.
De 16 verhalen in deze bundel vallen moeilijk onder een noemer te brengen, misschien
kan men ze nog het beste omschrijven als sprookjes.
Uitgaande van ‘gewone’ mensen (zoals schoolkinderen, padvinders, filmsterren
etc.) en gebeurtenissen, weet Kotzwinkle een sprookjesachtige wereld te creëren,
zonder echter de realiteit geheel uit het oog te verliezen.
Sommige verhalen (o.a. De magiër) neigen naar het magisch-realisme. Voortdurend
grijpen kortsluitingen plaats tussen werkelijkheid en droom, terwijl de hoofdpersonen
meestal ontgoocheld achterblijven. Soms komt zelfs de actuele politiek om de hoek
kijken. Kotzwinkle toont zich dan geen vriend van de Amerikaanse president. Wat
denkt u van een zin als: ‘Van daaruit lag de weg open voor een politieke carrière die
hem regelrecht in het Witte Huis zou doen belanden, deze Opperste Zetel van de
Leugen, slechts bereikbaar voor houders van de Derde Graad der Valsheid’ (p. 99).
De tweede helft van de bundel leest het prettigst, in de eerste moet men af en toe
moeite doen om door een verhaal heen te komen, over het geheel genomen echter
aangename literatuur.
In de van hem bekende, speelse stijl die doet denken aan die van zijn ‘Helse
vertelsels’ en ‘1001-Nachtverhalen’ zorgde Paul Rodenko voor een adequate en door
en door Nederlandse vertaling.
C. Free

Huub Schumacher
‘Jij bent een engel’
Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout, 1972, 104 pp., f 9,50.
Wanneer men de persoon, de denkwijze (als
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men dit woord, voor het gemak, bij Kerouac mag gebruiken) en het gedrag van de
in 1969 gestorven, 47 jaar oude Amerikaanse schrijver Jack Kerouac, geboortig uit
Canadese ouders, nader wil situeren, dan biedt deze studie zowel naar inhoud als
naar werkwijze er een goede gelegenheid toe. Het is geen literaire studie in de strikte
zin van het woord. Daarvoor is de geëngageerdheid van de schrijver te belijdend van
toon en de gevolgde werkwijze te kwistig met beschouwingen van meer
levensbeschouwelijke aard. Het zou binnen de godsdienstwetenschap kunnen vallen,
als God de grote Leegte is, godsdienst een volop door- en uitgeleefd vitalisme en
wetenschap niet meer veraf staat van een verantwoording van een sympathisant.
Het Leven, ervaren vanuit de opkomende impuls en gevoed door irrationele
bronnen, vindt zijn grenzen in een overal aanwezige leegte. Deze Leegte vult het
menselijk bestaan als een goddelijke aanwezigheid. In die leegte wil Kerouac delen.
Dat is iets meer dan niets, wanneer de deelname aan de Leegte aarzelend kentert bij
de grenzen die in leven worden gevonden, niet bij de Leegte, maar bij het lijden van
de mens en bij een ontledigde God aan het kruis.
Met de titel wordt aangeduid die groep van mensen, onder wie zich in meerderheid
ook de eventuele lezers, misschien ook de schrijver, van deze studie zich bevinden:
die typisch oppervlakkige, westerse, twintigeeuwse rotzak die alles en iedereen tot
slaaf wil maken en ontheiligen en in hokjes indelen. Wellicht is dat het laatste wat
een aarzelende lezer er toe kan brengen deze niet onverdienstelijke studie over een
niet te verdienstelijk schrijver ter hand te nemen.
G. Wilkens

Heinz Blumensath
Strukturalismus in der Literaturwissenschaft
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1972, 420 pp., DM. 28,-.
Een bundel zeer verschillende opstellen van o.a. Lévi-Strauss, Roman Jacobson en
Umberto Eco. Het opstel van de laatste over het structuralisme in de film hangt een
beetje wonderlijk achteraan de taalfilosofische beschouwingen die er aan voorafgaan.
Men kan bij deze hele bundel niet ontkomen aan de indruk dat de aanhangers van
de transformatieve grammatica hun gebied willen uitbreiden met een eigen
literatuurtheorie. De taal van de letterkunde heeft een eigen structuur, dat is wat men
wil gaan bewijzen, met natuurlijk het gevaar dat men dan gaat zeggen dat een werk
dat niet deze structuur heeft, geen literatuur is. De eerste opstellen in de bundel van
Lévi-Strauss, Greimas en Jacobson behandelen de mythe op de bekende manier die
we uit de werken van de eerste langzamerhand al zo goed kennen. In de mythe wordt
een soort algemene menselijke boodschap doorgegeven en waar men ook kijkt, die
boodschap is altijd dezelfde. Voor het verschillende heeft men geen enkel oog, men
wil het gewoon niet zien en de onbevooroordeelde lezer heeft moeite de
overeenkomsten, die voor een deel uit Freudiaanse theorieën worden gehaald, te
erkennen.
C.J. Boschheurne
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Simone de Beauvoir
Tout Compte Fait
Gallimard, Paris, 1972, 513 pp., FF. 41.
Dit is het vierde en nieuwste deel dat Simone de Beauvoir aan haar Mémoires heeft
toegevoegd. Het omvat de periode van de laatste tien jaren; in 1962 voltooide S. de
Beauvoir ‘La Force des Choses’.
Een verschil met de vorige delen is dat de schrijfster haar levensverhaal niet in
chronologische volgorde behandelt, maar gegroepeerd rond een aantal thema's: haar
vriendschappen, het werk dat ze in deze periode heeft geschreven, de boeken die ze
gelezen heeft, welke films, toneelstukken, tentoonstellingen ze gezien heeft, haar
dromen, haar privé-reizen vooral in Frankrijk. Haar grote studie-reizen samen met
Sartre naar Japan en Rusland, landen waarover zij een interessante informatie
verschaft. Vervolgens een hoofdstuk over het Vietnam-Tribunaal, en een reis naar
Egypte en Israël. Een beschouwing over de binnenlandse gebeurtenissen in Frankrijk,
met name de Mei-Revolutie van 1968, de zaak van ‘La Cause du Peuple’ en de
Bevrijdingsbeweging voor Vrouwen. Het boek besluit met een ‘mise au point’ van
haar gedachten over de vrouwenemancipatie sinds ‘Le Deuxième Sexe’ en over haar
atheïstische levensbeschouwing.
Met haar drang naar eerlijkheid en open meningsuiting somt Simone de Beauvoir
alle gebeurtenissen zo volledig mogelijk op - het boek geeft een uitstekend beeld
van de gebeurtenissen van de laatste tien jaren - maar voor degenen die haar vrij
droge verteltrant niet gewend zijn, is deze autobiografie een hele pil om door te
slikken. Meer dan in de andere delen van haar Mémoires
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mist men de persoon die de gebeurtenissen meebeleeft. Wat men van de
persoonlijkheid van de schrijfster merkt is slechts één kant, de rationalistische,
becommentariërende, verstandelijke; alle emoties en innerlijke belevingen blijven
buiten spel. Zelfs haar dromen beschrijft Simone de Beauvoir op een dergelijke
objectiverende wijze, die daardoor, juist bij dit onderwerp, wat naïef aandoet. Slechts
heel af en toe vindt men enkele zinnen die lijken op een persoonlijke bekentenis.
Weliswaar verklaart Simone de Beauvoir dat zij sinds 1962 niets heeft beleefd dat
haar ideeën of haar leven essentieel veranderd heeft. Ze is bezig haar oude dag te
beleven en haar enige zorg is nu ‘récapituler mon passé et en faire le point’. Ook de
dood schrikt haar niet af, want sinds lang is die begonnen en is ze eraan gewend
geraakt haar verleden te zien afsterven.
Wat is dan de reden van deze autobiografie? Beauvoir geeft hiervoor zelf de
verklaring: ‘ik wilde mezelf voor de anderen laten bestaan door hun zo direct mogelijk
de “smaak” van mijn eigen leven mee te delen’. Dat die smaak zo droog is, lijkt
onwaarschijnlijk. Niettemin biedt dit boek een schat van gegevens aan diegenen die
geïnteresseerd zijn in het fenomeen Simone de Beauvoir.
M. Boex-Timmermans

J. Deschamps
Middelnederlandse handschriften uit uit Europese en Amerikaanse
bibliotheken
E.J. Brill, Leiden, 1972, tweede herziene druk, 303 pp., ill., f 60,-.
Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal-en Letterkunde en Geschiedenis werd in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel eind 1970 een tentoonstelling ingericht van 125 belangrijke
handschriften, afkomstig uit 51 verzamelingen in Europa en Amerika. Deze collectie
biedt een uitstekend overzicht van de middelnederlandse letterkunde, waarbij blijkt
dat vooral godsdienstige werken in groten getale de dans der vernietiging zijn
ontsprongen, in tegenstelling tot literaire werken in engere zin; van geneeskundige
geschriften werd een nog geringer aantal overgeleverd. De kataloog van deze
tentoonstelling werd bezorgd door een voortreffelijk vakman als J. Deschamps, en
valt uiteen in twee delen, resp. met poëzie-en prozateksten. Elk handschrift wordt
uitvoerig beschreven, zowel naar het uiterlijk als inhoudelijk; verder worden ook
andere manuscripten en oude drukken vermeld waarin een werk eveneens bewaard
is gebleven; bovendien worden, waar mogelijk, herkomst en geschiedenis van het
handschrift verhaald; een uitgelezen bibliografie rondt elk nummer af. Een
geschiedenis van de middelnederlandse handschriften gaat aan de eigenlijke kataloog
vooraf, waarin lotgevallen en overlevering, verzamelaars, ontdekkers en ontdekkingen,
bewaarplaatsen besproken worden. Het werk besluit met uitvoerige registers en 72
zwart-wit platen; elders in het werk vindt men twee afbeeldingen in kleur.
Ieder die zich bezighoudt met of interesseert voor de middelnederlandse letterkunde
zal begrijpen dat het hier gaat om een uiterst belangrijk werk, dat uniek is in zijn
soort en in vergaande mate aan de verwachtingen kan voldoen, zoals mij in ruim
twee jaar gebruik is gebleken. Deze tweede druk verschilt van de eerste (voorzover
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dat bij vergelijking der beide drukken te achterhalen was) op enkele punten: de
literatuur is in enkele nummers bijgewerkt; enkele (niet alle) drukfouten zijn verbeterd;
waar nodig werden de signaturen veranderd.
P. Begheyn

Richard Bach & Russell Munson
Jonathan Livingston Zeemeeuw
Strengholt, Naarden, 1972, 93 pp., f 12,50.
Om de innerlijke drang zich te bevrijden uit het alledaagse en om het verlangen
anderen in de eenmaal ontdekte vrijheid te doen delen, onder woorden te kunnen
brengen, moet een mens welhaast een dichter zijn. Zo iemand die weet te vertellen
zonder te moraliseren, blijkt Richard Bach in zijn verhaal over Jonathan Livingston,
een ondernemende zeemeeuw met een zo aantrekkelijke, bijna mystieke diepgang,
dat je wel meegenomen moet worden op zijn weidse vluchten, of je nu meeuw bent
of mens. Het is een prachtige vertelling, een parabel over ‘de enige ware wet, welke
naar de vrijheid leidt’, in een treffende vertaling van Lennaert Nijgh, doorschoten
met talloze foto's (door Russell Munson) van zeemeeuwen in vlucht en in rust. Wie
waarlijk wil leren vliegen, mag dit prachtige boek, dat is ‘opgedragen aan de echte
Jonathan Zeemeeuw, die in ons allemaal leeft’, niet ongelezen laten.
P. Begheyn
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binnenkant achterplat

Personalia
J.H. van Meurs, geboren 1919. Algemeen zenuwarts, gevestigd in Beverwijk, tevens
sociaal psychiater. Lid van de werkgroep Kritische Artsen binnen de B.W.A.
Publiceert vaak in discussievorm; schreef in ‘Streven’ o.a. over euthanasie. Adres:
Prins Bernhardlaan 4, Beverwijk.
Frans Boenders, geboren 1924. Studeerde Germaanse filologie en filosofie te Leuven
Producer bij de BRT, derde programma. Adres: Waterloostraat 41. 2600-Berchem
Henry M.V. Buntinx. geboren 1930, Studeerde politieke en diplomatieke
wetenschappen. Graduale van het Center for Strategie Studies van de Georgtown
University Washington Was lange tijd politiek correspondent in Groot-Britiannië,
Engelssprekend Afrika en Bonn. Thans correspondent voor verschillende Duitse,
Engelse en Franse bladen. Adres: Martelarenlaan 1, 3500-Hasselt.
Ivo van Trigt werd in 1916 geboren in Utrecht. Mij reisde voor zaken herhaaldelijk
in het Caribisch gebied en onderhoudt daar, ook in Suriname en de Nederlandse
Antillen, vele vriendschappelijke betrekkingen. Hij schrijd om begrijpelijke redenen
onder een schuilnaam.
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, 2520Edegem.
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan het Institut des Arts de Diffusion en
aan het Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel te Brussel. Stage
aan de Université du Théâtre des Nations te Parijs. Programmator bij de filmdienst
van de Vlaamse Televisie Medewerker ‘Kunst-en Cultuuragenda’. Adres: Kapitein
Crespelstraat 13, 1050 - Brussel.
Dr. 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.
Rita Jolie-Muller, geboren 1934. Doctor in de Rechten. 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. 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.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1973, nummer 10]
[Inhoud]
Het medicament in de relatie arts-patiënt, p. 939
De enorm toenemende consumptie van geneesmiddelen, de verspillende
vernieuwingszucht van de farmaceutische industrie (hoeveel nieuwe produkten zijn
echt nieuw?) zijn niet te verklaren door de vooruitgang van wetenschap en techniek
alleen. Ze zijn alleen te begrijpen als men rekening houdt met de tekenfunctie welke
het medicament vervult in de relatie arts - patiënt.

Nieuwe gezinsvormen en christelijke waarden, p. 951
De nieuwe vormen van familiaal samenleven - ‘verruimde gezinnen’, ‘Grossfamilien’,
‘gezinscommunes’ of hoe men ze ook wil noemen - die op vele plaatsen opduiken,
worden vooral door christenen vaak met argwaan bekeken. De opzet van dit artikel
is bescheiden. Het wil alleen wat vooroordelen uit de weg ruimen en laten zien hoe
wat men onder een ‘christelijk huwelijks-en gezinsleven’ verstaat, misschien even
goed, zo niet beter, in die nieuwe gezinsvormen gerealiseerd kan worden als in het
traditionele kerngezin.

Hoe milieubewust zijn de gemeenten? p. 961
De verontrusting over het milieubederf komt blijkbaar vooral ‘van onderen’; in ieder
geval kan men niet zeggen dat het publieke instanties zijn geweest die het eerst de
alarmklok hebben geluid. Dat blijkt voor een deel weer uit een onderzoek van het
‘Gemeentekrediet van België’ naar de vraag in hoeverre de Belgische
gemeentebesturen zich bewust zijn van de milieuproblemen waarmee zij concreet
worden geconfronteerd.
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Duitslandpolitiek van de Chinese Volksrepubliek, p. 971
De schommelingen in de verhouding tussen de Duitse Bondsrepubliek en de
Volksrepubliek China tonen aan, wat een krachtenspel van bilaterale en multilaterale
betrekkingen politiek is. De houding van de Chinezen ten opzichte van Duitsland
werd mede bepaald door de activiteiten van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten.

Last Tango in Paris, p. 982
Weinig films hebben het publiek de laatste tijd zo aangesproken of geschokt als Last
Tango van Bertolucci en Marlon Brando. Maar niet alleen films, ook kritieken op
films kunnen ‘shockeren’. Misschien is dat het geval met de kritiek die hier verschijnt.
Eén ding kan men haar echter niet verwijten: dat ze Bertolucci's sensatieprodukt en
de maatschappelijke functie van de cinema in het algemeen niet ernstig zou nemen.

Sovjet impressies, p. 992
In dit artikel beschrijft Robert Hotz de indrukken van een reis die hij vorig jaar dwars
door de Sovjet-Unie tot diep in Siberië en het onder Sovjet bewind staande deel van
Centraal-Azië maakte. Het zijn meer dan alleen maar reisimpressies van een toerist
uit het Westen. Als specialist in vraagstukken van Sovjet cultuur belicht hij aan de
hand van wat hij zag, kritisch de achtergronden en de oorzaken. Zijn verslag hebben
wij gedeeltelijk ingekort.
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Het medicament in de relatie arts-patiënt
Jean-Pierre Dupuy
De snelle toename van de bedragen die men aan gezondheidszorg besteedt, is een
fenomeen waaraan zovele economische, sociale en politieke facetten vastzitten, dat
het tot nog toe meer aanleiding heeft gegeven tot emotionele controversen dan tot
overtuigende analysen. De meeste analysen steunen immers op een meer technische
opvatting van de geneeskunde, die uitsluitend de fysische effecten ervan op het oog
heeft: genezing, levensverlenging, vermindering van pijn, enz.. Daaruit volgt bijna
vanzelf de opvatting dat de voortdurend stijgende kosten van de gezondheidszorg in
hoofdzaak te wijten zijn aan de vooruitgang van de techniek. Steeds minder echter
gaat de geneeskunde - in de ontwikkelde landen - zich uitsluitend bezighouden met
de ‘kwantiteit’, steeds meer met de ‘kwaliteit van het leven’. Maar dat is iets dat
statistici en economisten moeilijk kunnen kwantificeren en meten. Alleen een
psychosociologische analyse kan iets zeggen over wat die fameuze ‘kwaliteit van
het leven’ wel zou kunnen zijn en kan meteen een betere verklaring leveren voor de
steeds toenemende kosten van de gezondheidszorg dan uitsluitend technische analysen.

Farmaceutische industrie en innovatie
In de toenemende kosten van de gezondheidszorg neemt de consumptie van
geneesmiddelen een heel belangrijke plaats in: deze stijgt (in Frankrijk b.v.) jaarlijks
met 16 à 17 %1. Hoe is dat te verklaren? Alleen door technische overwegingen, of
zijn hier ook andere factoren in het spel?
Dat de farmaceutische industrie een ‘vernieuwende’ industrie is, kan niemand
ontkennen. In de 16 à 17 % waarmee de kosten van de geneesmiddelenconsumptie
jaarlijks stijgen, zit zowel het toenemend aantal consultaties en huisbezoeken (6 à 7
%), het toenemend aantal produkten per voorschrift (waarvan we niet veel weten),
als de steeds stijgende prijs van de produkten

1

We houden ons hier alleen bezig met het systeem van de vrije of liberale geneeskunde. Het
artikel, dat eerder verschenen is in Projet (14, rue d'Assas, Paris, 6e) en hier in een kortere
versie verschijnt, is de neerslag van een studie van het CEREBE (Centre de Recherche sur
le Bien-Etre): J.-P. Dupuy, J. Ferry, S. Karsenty, G. Worms, La consommation de
médicaments; approche psycho-socio-économique.
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(10 % per jaar, dus meer dan de helft van de groeivoet van de uitgaven voor
medicamenten). Die stijging van de prijs hangt samen met twee fenomenen: 1) elk
nieuw geneesmiddel is duurder dan datgene waarvoor het in de plaats komt; 2) de
farmacopee wordt voortdurend en in een snel tempo vernieuwd. Produkten komen
op, verdringen andere van de markt, houden gemiddeld 10 jaar stand en maken dan
weer plaats voor nieuwe produkten: 70 % van de geneesmiddelen die op het ogenblik
in de handel zijn, zijn minder dan 15 jaar oud en bijna de helft van de het zakencijfer
van de industrie wordt gerealiseerd met produkten die minder dan 5 jaar oud zijn.
Innovatie is dus een belangrijke factor in de groei van de farmaceutische uitgaven.
Maar is innovatie ook altijd technische vooruitgang? Een nieuw produkt is lang niet
altijd een originele wetenschappelijke ontdekking, die de therapie verrijkt met een
nieuwe klasse van actieve moleculen; vaak is het alleen maar een reeds bestaand
geneesmiddel dat slechts in een andere dosering, onder een andere vorm of gewoon
onder een andere naam op de markt wordt gebracht. Te oordelen naar Amerikaanse
cijfers schijnt de overgrote meerderheid van de nieuwe produkten die jaarlijks
goedkopere produkten van de markt verdringen, maar heel weinig ‘nieuws’ te
bevatten2.
Dat is niet eens zo verwonderlijk als men weet met wat voor soort uiterst empirisch
onderzoek de laboratoria zich bezighouden: een zo groot mogelijk aantal moleculen
wordt gesynthetiseerd en op hun werkzaamheid getest; een beetje ‘zoals een
slotenmaker die alles erop zou zetten om duizenden, steeds meer geperfectioneerde
sleutels te vervaardigen om een slot open te maken dat hij niet kent. Maar hoe
ingewikkelder het mechanisme is, des te geringer is de kans dat hij op de goede
sleutel valt. Zou hij niet beter eerst het slot uiteenhalen en dan de passende sleutel
maken?’3. Inderdaad, dit lukrake, ongecoördineerde onderzoek waarmee de laboratoria
zich bezighouden, vraagt niet alleen ontzaglijk veel tijd en geld, verspilt niet alleen
veel intellect, maar is het tegenovergestelde van een echt fundamenteel onderzoek,
dat zou uitgaan van de kennis van het ‘biochemisch letsel’ dat aan de oorsprong ligt
van de ziekte, om van daaruit te zoeken naar de geschikte therapie.

2

3

Van 1948 tot 1966 zijn in de Verenigde Staten 7.563 produkten op de markt gebracht
(gemiddeld 420 per jaar), waarvan 1.785 nieuwe galenische vormen van reeds bestaande
produkten en 5.778 nieuwe produkten. Onder deze laatste waren er 676 nieuwe therapeutische
substanties en 1.345 produkten die door een nieuwe fabrikant werden gebracht maar in niets
verschilden van reeds bestaande medicamenten. Van de 676 nieuwe substanties waren meer
dan de helft slechts nieuwe zouten of derivaten van een reeds bekend molecule. Uiteindelijk
waren slechts 5 % van de nieuwe geneesmiddelen die in die 18 jaar op de markt werden
gebracht, werkelijk belangrijke innovaties.
Jean-Marie Pelt, Les médicaments, Ed. du Seuil.

Streven. Jaargang 26

941
Overigens kan men niet aan de indruk ontkomen dat de laboratoria steeds naar nieuwe
dingen zoeken, vooral omdat zij door elkaar daartoe gedwongen worden. Een bedrijf
dat niet voortdurend nieuwe dingen vindt, wordt door zijn concurrenten van de markt
geveegd. Ieder voor zich is gedoemd om te vernieuwen als het zijn belangen veilig
wil stellen. Maar er moet toch een andere situatie denkbaar zijn, waarbij zij alle
samen baat zouden hebben, om nog te zwijgen van het fundamentele onderzoek, de
volksgezondheid en de Sociale Zekerheid.
Zoals het nu is, rijst onmiddellijk de vraag: als inderdaad zovele nieuwe Produkten
slechts duplicaten zijn van reeds bestaande, hoe komt het dan dat zij commercieel
zo'n succes hebben en de kosten alsmaar stijgen? Doorgaans worden daarop twee
tegengestelde typen van antwoord gegeven. Het eerste, dat van de farmaceutische
industrie, gaat als volgt: de nieuwe biochemische theorieën leren dat de geringste
verandering die je aanbrengt aan een bestaande molecule, therapeutisch belangrijk
kan zijn; inzake metabolisme en gevoeligheid voor vreemde substanties verschilt het
ene individu immers van het andere; wil de arts zijn behandeling zo goed mogelijk
aanpassen aan iedere individuele zieke, dan hebben we bijgevolg een groot aantal
dicht bij elkaar liggende produkten nodig. Deze redenering heeft maar één nadeel:
zij veronderstelt dat de arts tevens een farmaceutisch expert is die, zonder zich te
laten storen door andere dan technische overwegingen, bekwaam is om de
farmacodynamische werking van de produkten die hij voorschrijft zo gedifferentieerd
te evalueren. Dat strookt niet met de realiteit.
Aan de tegenpool van deze thesis van de industrie ligt die van haar contestatairs:
de farmaceutische industrie overstelpt de artsen zonder aflaten met publiciteit, weet
haar praatjes over haar twijfelachtige vernieuwingen voor klinkende munt te doen
aanvaarden; ze doet met de artsen wat ze wil. Maar deze kijk op de arts is al even
irreëel als de vorige: hij is geen expert, maar ook geen windhaan. Neen, het
commerciële succes van de nieuwe geneesmiddelen is alleen te verklaren als je
aanneemt dat ze inderdaad, zowel voor de patiënt als voor de arts, een belangrijk
sociaal nut hebben. Maar dat nut is niet alleen van ‘technische’ aard, houdt niet alleen
verband met de farmacodynamische werking van de produkten: het hangt ook samen
met de tekenfunctie welke de geneesmiddelen vervullen in de relatie artspatiënt.

Het medicament heeft ook een andere dan een technische functie
De relatie tussen arts en patiënt is méér dan een relatie tussen een ziek lichaam en
een vakkundig reparateur; het is, zoals we tegenwoordig graag
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zeggen, een ‘vertrouwens-en gewetensrelatie’. Maar terwijl sommige artsen denken
dat zij het lichamelijke probleem van hun patiënt behandelen met technische middelen
(o.m. het geneesmiddel), zijn psychologische problemen daarentegen met andere,
psychologische middelen (een ‘manier van zijn’, een goed woord, luisteren naar de
patiënt enz.), zou ik willen aantonen dat ook in hun psychologische benadering van
de patiënt de technische middelen (met name het geneesmiddel) een grote rol spelen.
Een zieke stelt de arts natuurlijk altijd voor een technisch probleem: hij vraagt om
verlichting van pijn of om genezing. Maar hij komt ook met zijn angst, zijn verzoek
om hulp, zijn gevoel van onzekerheid. Soms hebben deze gevoelens slechts weinig
te maken met de reële ernst van de ziekte. Bij artsen komen zowel mensen terecht
die medisch gesproken zeer ernstig aangetast zijn, maar er zich nauwelijks om
bekommeren, als mensen die slechts een kleinigheid mankeren, maar in diepe angst
verkeren4. Allerlei psycho-sociologische factoren kunnen daartoe bijdragen. Een van
de voornaamste daarvan is de aandacht voor het lichaam. Men weet dat deze zeer
sterk varieert volgens de sociale categorieën: een mijnwerker voelt zich niet zo gauw
in zijn fysieke integriteit aangetast als een meisje uit de burgerij. Het feit zelf dat
mensen naar de dokter gaan, schijnt die aandacht voor het lichaam te vermeerderen:
‘Men leert meer ziekten kennen, men weet meer ziekten een naam te geven, er komen
meer ziekten... Dit doet zowel de ziektewaarneming toenemen als de aandacht die
men eraan besteedt; tengevolge daarvan nemen de subjectieve ziektekansen toe én...
de medische consumptie’5.
Daar komt nog een ander sociaal fenomeen bij, dat eigen is aan de rijke
maatschappij: de ‘medicalisering van het onwelzijn’. De gezondheidszorg krijgt
steeds meer te maken met mensen die zich (door de publiciteitsmedia) laten aanpraten
dat de medische vooruitgang een adequaat antwoord kan geven op hun onwelzijn.
Mensen die zich niet happy voelen in hun werk, in hun huwelijk, of met hun fysiek:
steeds meer gaat men dat soort onbehagen toeschrijven aan ‘ziekte’. Dat wil niet
zeggen dat deze mensen medisch gesproken helemaal niet ziek zijn. Ze kunnen best
aan een biochemisch letsel rijden (heeft zelfs de angst niet zijn biochemische
equivalenten?). Dit kan op een of andere psychosomatische wijze met hun onbehagen
verband houden, maar het kan er ook onafhankelijk van zijn: dan gebruikt de patiënt
de symptomen van zijn ongemak (constipatie, vermoeidheid, enz.) als voorwendsel
om zijn dokter op te zoeken.
Iedere zieke zoekt bij de arts dus hulp, niet alleen herstel van een letsel. Hij

4
5

Cfr. Claudine Herzlich, Santé et maladie, Mouton, Paris.
L. Boltanski, La découverte de la maladie, la diffusion du savoir médical, Centre de Sociologie
Européenne, 1968.
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verdraagt slecht dat de arts een ‘technische’, ‘afstandelijke’ houding aanneemt. Hij
verwacht van hem tekens die hem zeggen: ‘ik neem de zorg voor jou op mij’, tekens
van verstandhouding en begrip of van vaderlijke toewijding alnaargelang van de
sociale categorieën. Ambivalent is dit verzoek om hulp en begrip in deze zin, dat het
ook de verwachting van een verregaande technische competentie inhoudt. Wat het
echter daarnaast en echt inhoudt, wordt ten overstaan van de arts nooit als zodanig
uitgedrukt. Twee factoren spelen hier een censurerende rol. De eerste houdt verband
met de verdedigingsmechanismen van het ‘ik’, dat zijn eenheid handhaaft door de
schuld te geven aan zijn lichaam en aldus aan een ziekte die ‘van buiten’ komt. De
tweede houdt verband met het sociale conformisme: de maatschappij en vooral de
artsen hebben tenslotte een uiterst enge opvatting van de ziekte; ziek is alleen iemand
die tekenen vertoont van een tijdelijke afwijking, onafhankelijk van zijn wil.
De patiënt formuleert zijn verzoek aan de arts dan ook in louter somatische termen6.
Arts en patiënt komen dan overeen dat er iets ‘gerepareerd’ moet worden. Maar de
technische middelen die de arts daarvoor gebruikt, krijgen op die manier altijd een
dubbele functie: zij moeten het technische probleem oplossen dat de patiënt bij hem
stelt, maar indirect moeten zij ook tegemoetkomen aan zijn verzoek om hulp; zij
moeten een teken zijn dat hij de zorg voor de patiënt op zich neemt.

De tekenwaarde van het medicament
Onder die technische middelen neemt het farmaceutisch voorschrift een speciale
plaats in, om te beginnen al in deze zin, dat het van de kant van de arts, zowel
psychologisch als in tijd, slechts een geringe investering vraagt, maar tegelijk toch
een teken is van de aandacht die hij aan zijn patiënt besteedt. Dit is meteen een van
de wezenlijke functies van het medicament in de relatie arts - patiënt. Het is in feite
een fenomeen dat heel algemeen is in onze maatschappij en dat zich voordoet telkens
als iemand tot een besteding besluit ten bate van een ander7. Natuurlijk getuigt de
arts van aandacht en begrip voor zijn patiënt door zijn ‘manier van zijn’, zijn ‘manier
van luisteren’ enz., maar dat getuigenis zou heel weinig betekenen als het niet
materieel geschraagd werd door het voorschrift. Overigens kan een

6
7

Desnoods, wat patiënten uit de hogere socio-culturele lagen betreft, in termen van materiële
behandeling van psychologische problemen.
Een cadeau bijvoorbeeld. We zeggen wel: ‘de manier waarop je iets geeft, is meer waard
dan wat je geeft’, maar dat belet niet dat wát je geeft, direct getuigt van de aandacht (de
attentie) die je een ander geeft; het mag sociaal en economisch ook niet te ver beneden datgene
liggen wat, gezien je mogelijkheden en je vriendschap, normaal van je verwacht kan worden.
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teken van aandacht voor een ander evenzeer op de gever zelf zijn gericht als op de
bestemming8. Gedeeltelijk is het voorschrift dan ook voor de arts zelf een teken dat
hij voor zijn patiënt wel degelijk alles doet wat in zijn vermogen ligt. Door het
geneesmiddel voor te schrijven dat hij als het meest efficiënte beschouwt, kan hij
zich de illusie geven dat hij heel royaal is in de zorg voor zijn patiënt en vergeten
dat hij, wat zijn eigen bijdrage betreft - met name de tijd die hij ervoor over heeft aan zijn gezondheid slechts een beperkte waarde hecht.
Daarnaast is het medicament ook een teken van competentie. Wil de patiënt het
gevoel krijgen dat echt zorg voor hem wordt gedragen, dan heeft hij niet genoeg aan
aandacht en begrip: hij moet ook vertrouwen hebben in de technische bekwaamheid
van zijn arts. Die competentie schijnt echter in vele gevallen problematisch te zijn,
wordt in ieder geval door de arts zelf als zodanig ervaren. Is dit te verklaren door het
feit dat hij steeds meer te maken krijgt met patiënten met ‘on-organische’ ziekten,
met vage en veranderende symptomen? Of hangt het samen met de veranderingen
in de medische praktijk tengevolge van het verschijnen van medicamenteuze
therapieën waarvan de effecten beschreven worden in termen van gemakkelijk
waarneembare symptomen en klinische aanwijzingen, die de arts ontslaan van een
etiologische diagnose? Daar wil ik hier niet op ingaan. Eén ding staat echter vast:
huisartsen zeggen zelf dat onder hun patiënten 60 tot 90 % zieken voorkomen die
zij ‘psychosomatisch’ of ‘functioneel’ noemen. Wat verstaan zij daaronder? Niet dat
dit ‘valse’ zieken zijn, die niets organisch mankeren. Hoe vaak gebeurt het niet dat
zij tenslotte een tumor vaststellen bij een patiënt die zij lange tijd als ‘puur functioneel’
hebben bestempeld? Neen, van een ‘functionele’ ziekte spreken zij juist wanneer zij
zich onbekwaam voelen om een nauwkeurige diagnose te stellen. Het is een manier
om die verantwoordelijkheid af te wentelen op een psychische oorsprong van de
stoornis.
Ook hier biedt het geneesmiddel weer uitkomst. Het farmaceutisch voorschrift is
het teken dat de arts wel degelijk competent is: ‘ik schrijf je dit voor, dus weet ik
wat je mankeert’. Van nader onderzoek kan hij zich ontslagen achten, hij hoeft zijn
patiënt niet door te verwijzen naar specialist of ziekenhuis, wat als een teken van
incompetentie zou worden ervaren. Men kan zelfs verder gaan: het voorschrift vooral als het lang is, als het een nieuw en duur produkt voorschrijft met een
ingewikkelde naam - betekent voor de patiënt dat hij er goed aan gedaan heeft om
naar een dokter te gaan, dat hij inderdaad medische hulp nodig had; patiënten die
wel wat

8

Een moeder die iets koopt voor haar baby. De baby kan dit toch niet appreciëren: hij weet
nog niet aan welke sociale normen een goede moeder in onze maatschappij moet voldoen!
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meer autonomie zouden willen, hebben er aldus minder spijt van dat zij toch maar
niet hun toevlucht hebben genomen tot automedicatie. Maar het geneesmiddel doet
nog beter. Niet alleen ‘bewijst’ het aan de patiënt dat de dokter weet wat hij ‘heeft’,
maar het laat hem in die ‘wetenschap’ delen op gelijke voet met de dokter, al zou
deze het wel heel moeilijk hebben een etiologische diagnose te stellen en die aan
zijn patiënt mee te delen. Deze wezenlijke communicatiefunctie wordt vervuld door
de ‘gebruiksaanwijzing’, die vaak opgesteld is zowel voor de zieke als voor de arts.
Aangezien de taal waarin de indicaties van het geneesmiddel geformuleerd worden,
dezelfde is als die van de geobserveerde symptomen, weet de patiënt als hij thuis
komt of wordt hij bevestigd in zijn overtuiging, dat hij aan ‘psychasthenie’ lijdt of
aan een ‘hepato-biliaire’ aandoening, enz..
Naast die twee belangrijke tekenfuncties in de relatie arts - patiënt - teken dat de
arts de zorg voor de patiënt op zich neemt, teken dat de arts competent is - heeft het
voorschrift nog een andere niet-technische functie: het kan helpen om het
waardenconflict op te lossen waarmee de arts geconfronteerd wordt.
In de manier waarop de arts zijn sociale functie vervult, zijn drie dimensies in het
spel: 1) het sociale succes, met zijn twee componenten: financieel succes en omvang
van de praktijk; 2) het wetenschappelijk en technisch succes; 3) de goede realisatie
van de verlangens van de patiënten. Voor een deel en in ieder geval in het begin van
zijn carrière kunnen deze drie objectieven met elkaar in conflict komen. De realisatie
van wat de patiënten verlangen en financieel succes zijn gemakkelijk te verzoenen;
het eerste is zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor het tweede. Maar het gevoel
dat hij aan goede geneeskunde doet, verwerft een arts slechts ten koste van een
langzame transformatie van zijn referentiewaarden in de loop van zijn carrière.
Immers, in het concurrentiesysteem van de vrije geneeskunde en zolang de arts
betaald wordt per prestatie, kan het feit dat hij een groot cliënteel wil opbouwen en
veel geld verdienen, leiden tot praktijken die in tegenspraak zijn met de normen van
een wetenschappelijke geneeskunde: hij mag aan iedere patiënt slechts zo weinig
mogelijk tijd besteden, hij moet verzoeken inwilligen waarop hij niet voorbereid is,
hij moet soms een shock-therapie toepassen waar hij beter zou afwachten en
vertrouwen op de natuurlijke verdedigingsmechanismen. Zoals een jonge arts het
eens paradoxaal uitdrukte: ‘om voor een goede arts door te gaan, moet je een grote
praktijk hebben en dùs aan slechte geneeskunde doen’.
De arts lost dit waardenconflict doorgaans op door de klinische en universitaire
normen gaandeweg te vervangen door het sociale beeld van een goede geneeskunde
of liever van de goede geneesheer. De goede geneesheer is de goede technicus, die
zijn zieken voldoet door het gebruik van een
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efficiënte techniek; en het teken van zijn succes is de omvang van zijn praktijk.
Welnu, ook in dit proces speelt het geneesmiddel weer een essentiële rol. Het
representeert een farmaceutische wetenschap en techniek die de medische wetenschap
vervangen. De goede geneeskunde is de goede geneesheer geworden en een goed
geneesheer is een geneesheer die goede geneesmiddelen voorschrijft.
De kennis die hij heeft van de farmacopee - en hij moet zoveel mogelijk nieuwe
produkten van buiten kennen - functioneert als een teken, voor hemzelf en voor zijn
patiënten. Het technisch beeld van de geneeskunde wordt erdoor versterkt, maar hij
kan dat technisch beeld ook een wetenschappelijk aanschijn geven. De kennis die
hij heeft van de allernieuwste produkten functioneert als een substituut voor een echt
post-universitair onderwijs. Een heel efficiënt produkt voorschrijven, dat vaak
gevaarlijk schijnt (antibiotica, corticoïden, enz.) is voor de medicus een teken, zowel
voor hemzelf als voor de patiënt, dat hij goed op de hoogte is gebleven van de
nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen.

De lekenfunctie dwingt tot vernieuwing
Hiermee hebben we in het kort enkele niet-technische functies van het voorschrift
en van de geneesmiddelenconsumptie aangeduid. Misschien begrijpen wij op die
manier iets beter wat dat fameuze ‘comfort’, wat die fameuze ‘kwaliteit van het
leven’ is welke de technische objecten die de geneesmiddelen zijn, meebrengen voor
zieken en... dokters. Het gaat hier inderdaad om wezenlijke elementen van het welzijn
van beiden: voor de patiënt, het gevoel dat moreel en technisch zorg voor hem wordt
gedragen, gevoel van veiligheid, enz.; voor de dokter, harmonie tussen zijn dagelijkse
praktijk en zijn referentiewaarden. Maar vooral hebben we gezien dat die functie
van het medicament niet direct samenhangt met zijn farmacodynamische werking,
maar met zijn tekenwaarde. Daarmee wil ik die farmacodynamische werking natuurlijk
niet negeren. Alleen medicamenten die ‘werken’ functioneren ook als ‘tekens’9. Ik
wil alleen zeggen: om goed te begrijpen op welk niveau de geneesmiddelenconsumptie
zich afspeelt, moet men rekening houden, niet alleen met hun technische effecten,
maar ook met hun tekenwaarde. En de vraag waar ik vooral naartoe wilde, is deze:
stelt die tekenfunctie van het geneesmiddel ons in staat de enorme en schijnbaar
irrationele toename van de farmaceutische uitgaven te begrijpen? Dat wil ik nu in
het kort onderzoeken10.

9
10

Al komt het ook voor dat een medicament ook ‘werkt’ omdát het een teken is (het zgn.
placebo-effect).
Meer algemeen verklaart ook in de gezondheidszorg de tekenwaarde van vele dingen een
groot aantal fenomenen die een economist ‘irrationeel’ zou noemen. Cfr. J.-P. Dupuy,
Rationalité sociale des politiques de santé, een referaat op het Congres van de ‘Association
Internationale des Sciences économiques’ over de economie van de gezondheidszorg in de
ontwikkelde landen (Tokio, april 1973).
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Arts en patiënt, zeggen we, worden het stilzwijgend eens over een geheel van
technische operaties, zelfs als het voor een deel om iets heel anders gaat. Wil het
geneesmiddel goed functioneren in de relatie tussen arts en patiënt, dan moet het een
teken zijn van technische doelmatigheid. Dat is het in sommige gevallen vooral als
het neveneffecten vertoont, die het doen doorgaan voor een gevaarlijk medicament,
of als het heel duur is; meestal echter gewoon als het nieuw is, teken van hoop en
vooruitgang.
Zijn tekeneffect ontleent het medicament minder aan zijn absolute tekenwaarde
dan aan de plaats die het inneemt in een hele hiërarchie van tekens. Het moet minder
een teken zijn van efficiëntie dan van de grootst mogelijke efficiëntie. Een simpel
voorbeeld kan dit duidelijk maken. Alle huisartsen en reumatologen weten welk een
doelmatig medicament aspirine is. Maar wie durft vandaag nog zo'n banaal produkt
voorschrijven? Het zou ‘betekenen’ dat de arts de patiënt niet helemaal au sérieux
neemt of niet competent is11. Als in de relatie arts-patiënt geen andere dan technische
dimensies meespeelden, zou dit niet te begrijpen zijn: aspirine zou als een redelijk
efficiënt middel worden beschouwd en nog altijd worden voorgeschreven. Houdt
men daarentegen met de niet-technische effecten van het geneesmiddel op de relatie
arts - patiënt wel rekening, dan wordt het begrijpelijk dat deze verminderen wanneer
er een nieuw medicament op de markt komt dat efficiënter is of als zodanig wordt
ervaren. Het feit alleen al dat het nieuw is, is een teken van efficaciteit. Het feit alleen
al dat het op de markt verschijnt, vermindert het tekenvermogen van het oudere
produkt waarvoor het in de plaats komt. Dit is het fenomeen van de zgn.
‘psychologische veroudering’ van de medicamenten12.
Dit fenomeen maakt het natuurlijk gemakkelijker dat oude produkten door nieuwe
van de markt worden verdrongen. Nog gemakkelijker wordt dat door de zgn.
‘psychologische sleet’. Medicamenten ‘verslijten’. Dat wil niet zeggen dat hun
farmacodynamische werking met verloop van tijd afneemt (al kan dat ook gebeuren),
maar dat hun tekenwaarde afslijt. De niet-technische functie van het medicament
levert daarvoor twee verklaringen. Van de ene kant het medicament als teken van
de competentie van de arts: een arts kan onmogelijk eenzelfde zieke zes jaar lang
hetzelfde medicament

11
12

Tenzij de dokter zo ‘beroemd’ is, dat dat alleen al vertrouwen inboezemt, zonder dat hij zich
nog verder hoeft te affirmeren. Zo'n dokter kan nog aspirine voorschrijven.
Dit fenomeen kan rigoureus omschreven en geformaliseerd worden. Cfr. J.-P. Dupuy,
Innovation et obsolescence psychologique. Essai de formalisation dans le cadre d'une économie
de marché, in Cahiers du Séminaire d'Econométrie, 1973.
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voorschrijven; dat strookt niet met de collectieve voorstelling die wij hebben van
een therapeutische wetenschap die voortdurend vooruitgaat13. Van de andere kant
het medicament als teken van het feit dat de arts de zorg voor de patiënt op zich
neemt: in de mate dat het medicament slechts via een omweg beantwoordt aan het
verzoek om hulp, is zijn tekenvermogen slechts van heel vluchtige duur. Ook dit is
weer een fenomeen dat heel algemeen is in de consumptie: je kunt erop uit zijn iets
te kopen, omdat je er van alles van verwacht; maar eenmaal in je bezit, verliest het
vaak ineens al zijn aantrekkelijkheid. Krijgt een zieke om een of andere reden de
indruk dat de arts niet echt naar hem luistert, dan zal hij die onvoldaanheid
gemakkelijk overdragen op het medicament dat hem is voorgeschreven: hij vindt het
inefficiënt of integendeel te efficiënt en dus gevaarlijk. Zijn er nieuwe medicamenten
bij de hand, dan zal de arts, die meestal heel gevoelig is voor dit soort klachten, zich
haasten iets nieuws voor te schrijven.
Vandaar de nooit voldane vernieuwingszucht van de farmaceutische laboratoria:
hun produkten verouderen en verslijten en móeten dus door nieuwe worden vervangen.
Maar - en dit is de vicieuze cirkel en de absurditeit van het hele systeem - hoe meer
nieuwe produkten er komen, hoe sterker de bestaande verouderen en verslijten. En
aangezien de techniek niet snel genoeg vooruitgaat om de behoefte van artsen en
patiënten aan tekens van vooruitgang bij te houden, vindt de industrie wel een afzet
voor valse nieuwigheden, onbelangrijke innovaties: farmacodynamisch gezien brengen
zij weinig of inets bij, maar zij blazen het tekenvermogen van de produkten toch
nieuw leven in. Ten koste weliswaar van enorme uitgaven voor afwerking,
experimenten, controle en commerciële promotie.

Farmaceutische overconsumptie?
Uit de voorgaande analyse kan men het volgende concluderen. De toename van de
gemiddelde farmacodynamische werking van de medicamenten ligt lager dan die
van de daarvoor gebruikte middelen. Als de gemiddelde prijs van een medicament
jaarlijks met 10 % stijgt, hoeveel daarvan is veroorzaakt door reële vooruitgang,
hoeveel door de inspanningen die men moet doen om tekens van vooruitgang te
produceren? Bij gebrek aan ernstige econometrische studies kunnen wij op die vraag
voorlopig geen nauwkeurig antwoord geven. Maar wat wij weten over de globale
technische doelmatigheid van de gezondheidsuitgaven, geeft te denken dat het aandeel
dat aan reële technische vernieuwing wordt besteed, gering moet zijn.

13

Deze component van de psychologische sleet vloeit voort uit de psychologische veroudering.
Immers, de ervaring van de veroudering van de produkten doet het beeld ontstaan van een
techniek die voortdurend vooruitgaat en veroorzaakt bijgevolg de psychologische sleet.
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Met die eerste conclusie hangt de volgende samen. In de vrije, liberale geneeskunde
liggen de uitgaven voor de medicamenten die door de artsen in feite worden
voorgeschreven, veel hoger dan wat nodig zou zijn voor de goedkoopste
geneesmiddelen die farmacodynamisch gelijkwaardige resultaten mogelijk maken.
Moeten we daaruit concluderen dat er verspilling is, overconsumptie? Daarop
worden doorgaans twee typen van antwoord gegeven. Geen van beide is bevredigend.
Het eerste is dat van de technocraat (ik schematiseer natuurlijk). Voor de
technocraat dienen de objecten voor datgene waarvoor het gezond verstand zegt dat
ze dienen: een auto, om zich te verplaatsen; kleren, om zich te beschermen tegen de
kou; een geneesmiddel, om te genezen, fysisch te genezen. Als mensen naar een
dokter gaan, dan doen ze dat om iets aan hun fysische gezondheid te laten doen. Voor
andere dimensies - de psychologische geruststelling, het morele comfort van de
patiënt, het welzijn van de arts in zijn werk - heeft hij geen aandacht. Vanzelfsprekend
zal hij dus concluderen dat medicamenten die slechts doublures zijn van reeds
bestaande produkten, sociaal nutteloos zijn, zonder zich overigens af te vragen waar
hun succes dan vandaan komt. Hij wil gewoon dat ze niet op de markt komen. Maar
dat zal onze technocraat nog niet zo gauw lukken: de sociale instanties, die wel in
hoge mate om andere dan technocratische dimensies bekommerd zijn, zullen dat wel
beletten.
Het tweede antwoord kennen we: het is dat van de farmaceutische industrie en de
gezondheidsprofessionelen in het algemeen. Zij rechtvaardigen de bestaande situatie
door te zeggen dat de geneeskunde zich evenzeer om de kwaliteit van het leven moet
bekommeren als om de kwantiteit, maar zien niet of zeggen niet via welke
mechanismen de gezondheidsverrichtingen, met name het geneesmiddel, daartoe
bijdragen. Ook deze thesis lijkt ons onhoudbaar. Dat er aan die kwaliteit van het
leven en dus aan de niet-technische dimensies van de gezondheidsverrichtingen iets
gedaan moet worden, is duidelijk. Maar het medicament lijkt daarvoor een wel
kostbaar en weinig efficiënt middel te zijn. We hebben immers gezien tot welke
absurde, want voor iedereen nadelige situatie het leidt als het gebruikt wordt voor
niet-technische doeleinden.
De vraag die zich opdringt, is daarom de volgende. Moet de verwarring niet worden
opgeheven die op het ogenblik bestaat tussen verschillende genres? Ik bedoel: de
verwarring die ontstaat als middelen die voor technische doeleinden zijn geconcipieerd
(zoals de medicamenten), gebruikt worden voor het behandelen van problemen van
menselijke relaties. Wat het technische aspect van de gezondheidszorg betreft, schijnt
dit wel zeker. Indien het medicament een puur technisch object was, zouden de
fenome-
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nen van psychologische veroudering en sleet niet meer optreden, de laboratoria
zouden elkaar niet meer dwingen ten allen prijze naar nieuwe produkten te zoeken;
tijd en geld zouden vrij komen voor fundamenteel onderzoek. Dit zou winst betekenen,
niet alleen voor de biochemische wetenschap en de conceptie van echt nieuwe
produkten, maar ook voor het gebruik van die wetenschap en die produkten: de arts
zou kunnen zoeken naar het medicament dat het best aangepast is aan het technisch
probleem dat de patiënt hem stelt, zonder nog gestoord te worden door andere
overwegingen. Wat de niet-technische dimensies van de relatie arts - patiënt betreft,
zou er voor de functies die het medicament daarin nu vervult, maar zo slecht vervult,
naar andere middelen moeten worden uitgezien. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Eén
ding lijkt mij echter duidelijk: als wij het probleem van het medicament willen
aanpakken, komt het er veel minder op aan, de produktievoorwaarden van de
farmaceutische industrie te veranderen (al kan dat een interessante etappe zijn) dan
andere spelregels ontwerpen voor de uitoefening van de geneeskunde. Om de
problemen die wij hier geschetst hebben op een bevredigende manier op te lossen,
moet er een radicale verandering komen in de medische opleiding en praktijk: de
studenten in de geneeskunde moeten een psychologische vorming krijgen; de opleiding
moet onttrokken worden aan het monopolie van de clinici; er moet een echt medisch
post-universitair onderwijs komen, gegeven door een organisme dat onafhankelijk
is van de farmaceutische industrie; het statuut van de huisarts moet worden
gerevaloriseerd; het honoreringssysteem moet worden herzien. Dit lijken mij, naast
andere, onontbeerlijke hervormingen. Zij kunnen slechts op gang worden gebracht
als alle maatschappelijke instanties, met name artsen en patiënten, zich meer bewust
worden van wat zich werkelijk afspeelt in de relatie tussen arts en patiënt. Een analyse
als die ik hier heb proberen te geven, kan daar hopelijk toe bijdragen.
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Nieuwe gezinsvormen en christelijke waarden
Waldemar Molinski
Uit sociologisch onderzoek blijkt dat er - vooral onder jongeren - veel meer nieuwe
vormen van familiaal samenleven bestaan dan men pleegt aan te nemen. Dat wijst
erop dat een niet onaanzienlijke minderheid op zoek is naar alternatieven voor de
bestaande gezinsorganisatie. Maar over het algemeen staat men daar afwijzend
tegenover, acht men die nieuwe gezinsvormen niet eens de moeite van een kritische
confrontatie waard, ja, legt men ze zoveel moeilijkheden in de weg, dat hun
mislukkingen - tenminste gedeeltelijk - daardoor verklaard kunnen worden. In
christelijke milieus is die afwijzende houding vaak bijzonder heftig: men vreest dat
die nieuwe gezinsvormen het christelijk huwelijks-en gezinsideaal ondermijnen. Is
die argwaan gerechtvaardigd? Als we eens nagaan welke volgens de gangbare
moraaltheologie de belangrijkste kenmerken van een christelijk huwelijk zijn en
daaraan de mogelijkheden van die nieuwe vormen van samenleven toetsen, krijgen
wij er misschien een genuanceerder zicht op.

Partnership
Volgens de gangbare christelijke opvatting staat het huwelijk om te beginnen in
dienst van de algehele wederzijdse steun, ontplooiing en vervolmaking van de
huwelijkspartners; zij vormen een heel aparte intieme gemeenschap, vinden daarin
geborgenheid, erkennen en aanvaarden elkaar in hun allereigenste eigenheid. Aan
zulk een totale en intieme gemeenschap bestaat in de samenleving van vandaag meer
dan ooit behoefte: de vele partiële relaties buitenshuis waar vandaag niemand nog
onderuit kan, de harde concurrentiestrijd waarin ieder van de gezinsleden verwikkeld
raakt, de normen en de levensstijl die het gezin, vaak onder zware druk, door de
maatschappij worden opgedrongen, doen de behoefte toenemen aan begrip, intimiteit,
geborgenheid en totale overgave, als compensatie voor de steeds meer functioneel
en oppervlakkig wordende contacten naar buiten. Nieuwe vormen van samenleven
in een ruimer verband - ‘verruimde gezinnen’, ‘Grossfamilien’, ‘gezinscommunes’,
of hoe men ze ook noemen wil
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- zijn dus slechts in zoverre te verwelkomen als zij hetzelfde inwendige klimaat van
geborgenheid waarborgen als een geslaagd huwelijk en de heel speciale relaties
tussen de huwelijkspartners niet bemoeilijken.
De geborgenheid van het kerngezin heeft echter ook een keerzijde. Vaak bevordert
zij een ‘egoisme met z'n tweeën’, dat de wederzijdse ontdekking van de
huwelijkspartners eerder remt dan stimuleert, het gezin isoleert van de buitenwereld
en kleinburgerlijke bekrompenheid in de hand werkt. Intieme geborgenheid heeft
echter slechts zin als zij de partners ertoe helpt zich samen creatief in te zetten voor
anderen. Juist de nieuwe gezinsvormen zouden, door een voortdurende, goed
gedoseerde uitdaging, het kerngezin kunnen behoeden voor dat gevaar van isolement.

Definitieve binding
Een menswaardige realisatie van de echtelijke gemeenschap veronderstelt volgens
de christelijke opvatting een binding voor het leven. Alleen een definitieve keuze,
waarin men zich met heel zijn leven engageert, maakt toewijding en liefde en
wederzijdse vervolmaking mogelijk; wie zich niet vastlegt en bindt, blijft onrijp en
onstandvastig. Verantwoordelijkheid voor een ander neem je niet op je als je slechts
zo lang zorg voor hem draagt als het niet te veel moeite kost; je moet bereid zijn tot
trouw, ook in moeilijke omstandigheden. Trouw en plichtsvervulling zijn niet slechts
ideologische verfraaiingen van slavernij en dwang; worden ze op de juiste manier
beleefd, dan zijn ze onmisbare voorwaarden voor optimale vrijheid en creativiteit.
Definitief moet het engagement voor de partner vooral zijn omdat alleen dan de
voorwaarden aanwezig zijn voor een algehele lichamelijkgeestelijke
levensgemeenschap, die anders bijna onvermijdelijk ontaardt in uitbuiting en
vervreemding. Liefde dringt niet alleen tot bestendigheid, maar hoe inniger een
gemeenschap wil worden, des te meer vereist zij een definitieve wilsbeslissing: alleen
zo is te rechtvaardigen dat twee mensen het waagstuk aangaan, zich totaal aan elkaar
uit te leveren.
Om dat definitieve engagement veilig te stellen en tevens om de huwelijkspartners
te beschermen tegen de persoonlijke verwondingen die, juist omdat zij zo sterk op
elkaar zijn aangewezen, in het huwelijk bijzonder gevaarlijk kunnen worden, heeft
het huwelijk institutionele en maatschappelijke beveiliging nodig. Dat wil niet zeggen
dat een huwelijk dat stukgaat, door druk van buiten met geweld in stand moet worden
gehouden; wel echter dat maatschappelijke en institutionele ordeningen het hunne
moeten bijdragen tot een zinvolle stabilisering van het huwelijk.
Mensen die in nieuwe gezinsvormen leven, moeten daarom bij zichzelf nagaan
en laten nagaan, wat zij kunnen bijdragen tot de bescherming van de
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stabiliteit van het kerngezin en wat voor ervaringen zij daartoe hebben in te brengen.
Experimenten op dit gebied moeten wij welwillend en tegelijk kritisch volgen en
analyseren en nog meer ervaringsgegevens proberen te verzamelen om uit te maken
hoe het samenleven van ‘verruimd gezin’ en ‘kerngezin’ verder zo uitgebouwd kan
worden, dat met het christelijk ideaal van het onverbreekbare, monogame huwelijk
ook institutioneel optimaal rekening wordt gehouden. Als zou blijken dat de stabiliteit
van het kerngezin in deze nieuwe vormen van samenleven gevaar loopt, zou men
bezwaren tegen deze vormen moeten uiten. Maar er bestaat geen aanleiding om a
priori te zeggen dat nieuwe gezinsvormen niet even goed aan de eisen van de
onverbreekbaarheid van het huwelijk kunnen beantwoorden als het meer traditionele
gezin.

Trouw in de geslachtsgemeenschap
Daarmee hangt een ander criterium samen om het christelijk gehalte van de nieuwe
gezinsvormen te beoordelen: geslachtsgemeenschap buiten de vaste
huwelijksverbintenis geldt als minderwaardig tegenover geslachtsgemeenschap in
het huwelijk. Alleen het huwelijk immers waarborgt de totaliteit, exclusiviteit en
bestendigheid die een menswaardige context bieden voor de totale seksuele overgave.
Maar is het zo zeker dat minder erotische contacten niet als uitingen van liefde kunnen
worden verstaan, dat ze onvermijdelijk als egoistisch misbruik van de seksualiteit
moeten worden geinterpreteerd? Op de vraag hoe de verschillende vormen van
voor-en buitenechtelijke betrekkingen verder te beoordelen zijn, wil ik hier niet
ingaan, al wil ik wel een duidelijk onderscheid maken tussen seksualiteit die nog
niet aan haar vervulling in het huwelijk toe is en seksualiteit die uitgeoefend wordt
buiten een bestaand huwelijk. Voor onze opzet volstaat het hier vast te houden, dat
huwelijksvormen des te beter aan het christelijk concept beantwoorden naarmate ze
consequenter de seksuele trouw bevorderen en alle promiscuïteit uitsluiten die echt
persoonlijke ontmoetingen belemmert. De vraag naar het diepere verband tussen
sociale en seksuele trouw verdient ongetwijfeld een meer gedetailleerd, een
veelzijdiger en meer gedifferentieerd onderzoek. Zowel tegenover de voor-en
buitenhuwelijkse erotiek als tegenover de geslachtsgemeenschap binnen het huwelijk
zijn wij, min of meer, door vooroordelen bevangen; onze erotische en seksuele cultuur
is onderontwikkeld en ontspoord. Dat maakt dat wij op dit gebied beslist nog veel
te leren hebben.
Veel van wat men van de zogenaamde communes verneemt, schijnt erop te wijzen
dat zij nu niet bepaald geschikt zijn om de gewenste humanisering van de ontmoeting
der geslachten positief te beïnvloeden. Toch kunnen
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wellicht, onder bepaalde omstandigheden, nieuwe gezinsvormen tot het proces van
bewustwording en tot de verandering van onze instellingen en ons gedrag méér
bijdragen dan andere groeperingen. Vooral als zij gevormd worden door inwendig
vrije en voor alle goed openstaande christenen, gedragen door een gemeenschappelijke
grondovertuiging. Het wakker bewustzijn dat in de heersende seksuele cultuur iets
veranderd moet worden, de bereidheid om daar iets aan te doen, de ruimere
informatie-, communicatie-en correctiemogelijkheden die in deze gemeenschappen
voorhanden zijn, maken misschien bijzondere kansen open om diepverankerde
onzekerheden en remmingen op dit gebied te overwinnen. De voorwaarde daartoe
is echter dat de problemen die daarbij opduiken, openlijk en vertrouwvol uitgepraat
worden, en dat men eerlijk bereid is uit die leerprocessen niet alleen aangename,
maar eventueel ook onaangename consequenties te trekken, in liefdevolle
verantwoordelijkheid voor de mensen die erbij betrokken zijn. Juist dat zou de zorg
van de ‘verruimde groep’ met haar velerlei mogelijkheden om de onvermijdelijke
vergissingen op te vangen, kunnen verlichten.

Gelijkberechtiging
Nauw verbonden met de reeds vermelde criteria en tegelijk eruit voortvloeiend, is
een andere belangrijke maatstaf voor het christelijk karakter van het huwelijk: de
gelijkberechtiging van de geslachten en de afbraak van alle functioneel overbodige
en dus nodeloos vastleggende geslachts- en gezinsrollen. In feite beroemt het
christendom er zich altijd weer op, de doorslaggevende pleitbezorger te zijn voor de
- uit hun gelijkwaardigheid voortspruitende gelijkberechtiging van alle mensen en
in het bijzonder voor een juist begrepen emancipatie van de vrouw. Historisch gezien
is daar wel iets voor te zeggen, maar het geldt vandaag niet langer in die mate waarin
men er aanspraak op maakt. Men moet integendeel constateren dat bepaalde in
kerkelijke milieus gehuldigde voorstellingen over een door God gewilde rangorde
van de geslachten in werkelijkheid slechts de uitdrukking zijn van maatschappelijke
verhoudingen, die in de huidige omstandigheden onrechtvaardige structuren in de
hand werken. Meestal echter is men zich daarvan niet bewust
Het blíjft echter een taak van christenen zich in te zetten voor gelijkberechtiging en
voor de afbraak van alle nodeloze onderdrukking, met name in het huwelijks-en
gezinsleven. Daarom willen wij hier iets uitvoeriger kritisch ingaan op de traditionele
voorstellingen betreffende de rolverdeling van man en vrouw, temeer daar de nieuwe
gezinsvormen naar alle waar-
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schijnlijkheid vooral tot die emancipatie van de echtgenoten en de gezinsleden een
belangrijke bijdrage kunnen leveren.
Volgens de traditionele en heersende kerkelijke verkondiging over de door God
gewilde en natuurlijke rangorde van man en vrouw in het huwelijk moet de vrouw
haar opdracht vooral zien in haar beschikbaarheid voor man en kinderen. De man
van zijn kant moet zorgen voor het onderhoud van het gezin en een goede echtgenoot
en vader zijn. Op die manier wordt de vrouw sterk teruggedrongen in het gezin,
terwijl de man, als kostwinner, in zijn beroepsleven aan een geweldige prestatiedwang
wordt blootgesteld. In samenhang daarmee wordt geleerd dat de vrouw tot
gehoorzamen, de man meer tot bevelen is bestemd; worden de partners het in een of
ander gezinsprobleem - de opvoeding van de kinderen bijvoorbeeld - niet eens, dan
ligt het beslissingsrecht ‘van nature’ bij de man.
Volgens de huidige antropologische inzichten kan men redelijkerwijze niet meer
uitgaan van de stelling, dat de hier geschetste rolverdeling werkelijk aan de natuur
van man en vrouw beantwoordt. Van nature is de vrouw niet eenzijdig voor het
gezinsleven, de man niet eenzijdig voor het beroepsleven beschikt. ‘Natuurlijk’ is
alleen dat de vrouw de kinderen ter wereld brengt en de verzorging van het kleine
kind beter aankan dan de man. Voor de ontwikkeling van het kind schijnt het verder
wenselijk en in die zin ‘natuurlijk’, dat vader en moeder tot op zekere hoogte duidelijk
omschreven rollen hebben, zodat het kind zich in zijn identificatie- en
socialisatieproces op voldoende stabiele personen kan oriënteren, met klaar
omschreven functies; zo wordt het o.m. geholpen om zijn eigen geslachtelijke rol
aan te leren en te beamen. Maar het ligt geenszins in de ‘natuur’, dat de vrouw meer
tot gehoorzamen en een leven binnen het gezin bestemd zou zijn, de man meer tot
prestatie en een leven buiten het gezin. Evenmin natuurlijk is, dat alleen de man voor
de kostwinning moet zorgen en een veel grotere beschikkingsmacht bezit over de
gezinsgoederen dan de vrouw, zodat deze voor haar onderhoud of haar oude dag veel
sterker van hem afhangt dan hij van haar. Ook de opvatting dat de man in
gezinsaangelegenheden altijd het laatste woord heeft, is niet ‘natuurlijk’.
De maatschappelijke verhoudingen van vandaag, met de veranderingen die
opgetreden zijn in produktie-en consumptieproces, brengen mee dat voor vele vrouwen
de beperking tot de huiselijke arbeid een aanzienlijke verslechtering van haar
mogelijkheden tot zelfontplooiing betekent. Van de andere kant komt de man, met
zijn exclusieve verantwoordelijkheid voor het financiële onderhoud van het gezin
onder een ondraaglijke en overmachtige prestatiedruk te staan; aan minder
winstgevende, maar voor hem persoonlijk bevredigender arbeid moet hij verzaken.
Nodeloos in zijn rol van kostwinner geprest, wordt hij verhinderd om zich meer aan
het gezins-
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leven en de huishoudelijke activiteiten te wijden; al zou hij dat ook willen, al zou hij
dat ook best kunnen, hij mág niet, want dat zou zijn sociale status in het gedrang
brengen. Bovendien wordt hij soms gewoon gedwóngen, leiding en gezag in het
gezin op zich te nemen, ook al kan hij die niet aan en wil hij ze zelf niet.
Tot de afbraak van al deze verkeerde ontwikkelingen in het huidige huwelijks-en
gezinsleven kunnen nieuwe gezinsvormen een wezenlijke bijdrage leveren. Om te
beginnen zijn zij duidelijker dan anderen zich ervan bewust dat het met de rolverdeling
in het gezin beslist verkeerd is gelopen; zij sluiten bij elkaar aan juist met de bedoeling
humanere vormen van samenleven te ontwikkelen. Doordat zij met meer groepsleden
samenleven dan in het kerngezin het geval is, worden de intermenselijke verhoudingen
in de groep doorzichtiger en worden verkeerde gedragingen makkelijker bekritiseerd.
Dit kan ertoe bijdragen dat de sekse-gebonden rollen herleid worden tot wat er sociaal
noodzakelijk aan is en dat de clichés over wat nu ‘echt vrouwelijk’ en ‘echt mannelijk’
is, verdwijnen. Ieders persoonlijke vrijheid, bijvoorbeeld bij de keuze van een
huwelijkspartner, wordt groter. Sociale invloed gaat minder afhangen van geslacht
dan van persoonlijkheid. Daarenboven staan voor het werk in huis meer mensen en
ruimere economische middelen ter beschikking, die tevens rationeler aangewend
kunnen worden. Zowel collectief als individueel moet minder tijd besteed worden
aan de huishouding, minder tijd ook om in de onderhoudskosten te voorzien. Tijd
en krachten kunnen worden vrij gemaakt voor bezigheden die beter tegemoetkomen
aan ieders persoonlijke behoeften. Wie minder aanleg heeft voor huishouding of
opvoeding, kan daarvan vrijgesteld worden zonder dat de groep daaronder hoeft te
lijden. Tegelijk wordt de automatische voorrangspositie van de leden die een beroep
uitoefenen buitenshuis, gerelativeerd, al zullen zij die over eigen inkomsten
beschikken, tot op zekere hoogte meestal wel een sociaal sterkere positie bewaren.
In ieder geval leidt in de verruimde gezinsgroepen de overwegend huishoudelijke of
gezinsactiviteit niet meer zo gemakkelijk tot sociaal isolement.

Verantwoord ouderschap
In een christelijke optiek is, boven de immanente zin van de partnerrelatie uit, het
doel van het huwelijk de vruchtbaarheid van die relatie, d.w.z. het kind of, in bepaalde
omstandigheden, de vruchtbaarheid in ruimere zin: de grotere openheid voor culturele
en maatschappelijke taken die de relatie van het paar overstijgen. De nieuwe
gezinsvormen moeten dus ook naar die norm, met alles wat hij impliceert, beoordeeld
worden.
De christelijke ethiek legt hier vooral de nadruk op het postulaat van het
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verantwoord ouderschap. Bedoeld wordt dat men het aantal kinderen dat men wenst,
op verstandige wijze moet regelen en de ‘onvoorziene’ kinderen met vertrouwen
aanvaarden als een van God gegeven opdracht. In theorie laten Kerk en Staat het aan
de ouders over om uit te maken hoeveel kinderen zij wenselijk achten. In de praktijk
echter blijven de toonaangevende kerkelijke kringen het kinderrijke gezin als bijzonder
christelijk beschouwen, ofschoon het concrete engagement voor het kinderrijke gezin
ook bij gelovigen afneemt. De Staat handelt net omgekeerd en discrimineert in feite
het kinderrijke gezin op velerlei wijze. Beide blijven grotendeels in gebreke waar
het gaat om duidelijke richtlijnen inzake gezinsregeling of om een duidelijke
bevolkingspolitiek. In die situatie behartigen de individuele christelijke echtparen
hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de kinderen die zij willen, op zeer
verschillende en vaak niet helemaal overtuigende wijze.
Om dat verantwoord ouderschap beter te realiseren, is van de nieuwe gezinsvormen
in de gegeven omstandigheden te hopen dat zij een zinvolle gezinsregeling niet alleen
grondiger ter sprake brengen, maar ze ook makkelijker kunnen realiseren, omdat zij
naar alle waarschijnlijkheid het individuele echtpaar daarbij beter behulpzaam kunnen
zijn. Zoals bekend, weten inderdaad nog heel wat mensen geen raad met een
doelmatige en menswaardige geboortenregeling. Daar komt bij dat zowel kinderen
uit kinderrijke als uit kinderarme gezinnen in het ruimere gezinsverband vaak een
betere kans krijgen op een behoorlijke familiale opvoeding. Kinderen uit grote
gezinnen worden inderdaad vaak benadeeld: niet alleen moeten zij soms materiële
goederen ontberen die voor hun ontwikkeling wenselijk zouden zijn, maar zij moeten
dikwijls ook de individuele toewijding en aandacht missen waaraan zij behoefte
hebben en die voor hun persoonlijke ontplooiing volstrekt onmisbaar zijn. Zoals men
weet is dit een van de redenen waarom deze kinderen aanzienlijk geringere kansen
hebben om te slagen in het beroepsleven; niet zelden heeft dit allerlei emotionele en
sociale storingen tot gevolg. Kinderen uit kleine gezinnen van hun kant staan bloot
aan het gevaar dat zij op hun ouders gefixeerd blijven, verwend worden en in een te
grote afzondering opgroeien. Dit alles kan nadelig zijn voor hun sociaal gedrag en
hun latere persoonlijke verantwoordelijkheid. Voor de oplossing van beide problemen
kunnen de nieuwe gezinsvormen een specifieke bijdrage leveren, niet alleen omdat
ruimere materiële hulpmiddelen op een rationeler manier kunnen worden ingezet,
maar vooral omdat de kinderen het nodige supplement aan affectieve relaties van
andere volwassenen en andere kinderen kunnen krijgen. Bovendien kunnen kinderloze
echtparen of alleenstaanden, binnen de ruimte van hun mogelijkheden, beter bij
vreugden en lasten van het gezinsleven worden betrokken.
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Rechten van ouders, kinderen en maatschappij
Natuurlijk kunnen de nieuwe gezinsvormen deze functie slechts naar behoren
vervullen als zij voor de kinderen een voldoende identificatie met hun eigen ouders
mogelijk maken en niet té veel van hen vergen in hun relaties met de andere kinderen.
Om een dergelijke van de ouders uitgaande opvoeding te waarborgen, beschouwt de
christelijke ethiek vanouds het zogenaamde ouderrecht als een belangrijk principe
voor de juiste vormgeving van het gezin. Zij gaat daarbij uit van het inzicht dat het
gezin, bestaande uit een beperkt aantal leden, die ieder hun onderscheiden rol hebben
en nauw met elkaar verbonden zijn, nog de beste garantie biedt voor de emotionele
stabilisering die het kind volstrekt nodig heeft om tot een evenwichtige houding
tegenover medemensen en wereld te komen. Alleen het gezin kan het kind de nodige
bescherming verzekeren tegen de massieve druk van de wereld waarmee en waarin
het leeft en waartegen het zelf nog niet opgewassen is. Het gezin speelt bovendien
een beslissende rol in de vorming van het super-ego, dat het kind in staat moet stellen
om zijn latere opdracht in de maatschappij aan te kunnen vanuit een voldoende
gedragszekerheid. De onmiddellijke zin van het ouderrecht is dus niet de beveiliging
van bezits-en machtsaanspraken van de kant van de ouders; het moet veeleer altijd
in dienst staan van de rechten van het kind: van daaruit worden de ouderlijke rechten
en plichten bepaald. Maar van de andere kant moet het ook de ouders beschermen
tegen overdreven aanspraken van de kant van de kinderen en de maatschappij. Ten
aanzien van de groeiende tendens om aan de zelfontplooiing van het kind zonder
meer die van de ouders op te offeren, mag dit wel even worden onderstreept.
Respecteert men dit ouderlijk recht niet, dan worden de kinderen al te vlug
blootgesteld aan zeer verscheiden en - in onze wereld van haast oeverloos
wereldbeschouwelijk pluralisme - tegenstrijdige pedagogische invloeden. Dit vergroot
het gevaar dat zij er nooit toe geraken om zich geestelijk en wereldbeschouwelijk
ergens thuis te voelen. En dit vergroot op zijn beurt de kans dat ze, als ontwortelden
heen en weer gedreven, makkelijk gemanipuleerd en door totalitaire machten uitgebuit
kunnen worden.
Het ouderlijk recht in zijn traditionele vormen wordt vandaag niet alleen om
wereldbeschouwelijke redenen in vraag gesteld, maar evenzeer omdat huwelijk en
gezin - vooral in hun traditionele vormen - niet meer in staat zijn hun pedagogische
taak in dezelfde omvang als vroeger waar te nemen. Enerzijds is de opvoeding
vandaag veel moeilijker dan vroeger en dus veel meer afhankelijk van kwaliteiten
van de opvoeder die men niet zonder meer van de ouders mag verlangen. Onze
samenleving heeft inderdaad zulk een graad van culturele ontwikkeling en socialisatie
bereikt, dat

Streven. Jaargang 26

959
het kind een veel gedifferentieerder opvoeding en een veel ruimer weten behoeft,
om nog op een menswaardige wijze in de wereld van vandaag te kunnen bestaan.
Opvoeders buiten het gezin krijgen op grond van eigen verantwoordelijkheid en
competentie meer eigen gezag toebedeeld, eigen opvoedersrechten en-plichten.
Anderzijds moet, gezien de toenemende culturele en maatschappelijke behoeften,
ook de maatschappij grotere eisen gaan stellen aan de opvoeding.
In deze situatie kunnen de nieuwe gezinsvormen het hunne bijdragen tot een aan
deze tijd aangepaste beveiliging en verdere ontwikkeling van het ouderlijk recht,
doordat zij opvoedingstaken op zich kunnen nemen die het traditionele gezin niet
altijd meer en de officiële pedagogische instanties nog minder of helemaal niet op
een bevredigende manier kunnen vervullen. In de structuur zelf van de nieuwe
gezinsvormen zijn, op grond van hun dynamisme en hun ruimere
selectiemogelijkheden, waarschijnlijk makkelijker geschikte pedagogische talenten
en actuele pedagogische competentie te verwachten. Zij kunnen bovendien meer
bevoegde gesprekspartners worden voor andere opvoedingsinstanties en zich op die
manier inzetten niet alleen voor een aangepaste handhaving van het ouderrecht, maar
ook voor een goede ontwikkeling van het hele openbare opvoedingssysteem. Hoe
belangrijk deze opdracht is, blijkt al uit het feit dat andere opvoeders het gezin nooit
kunnen vervangen: wat in het gezin verzuimd wordt, kan achteraf haast nooit door
anderen worden goedgemaakt.

Verhouding tot het ‘onvolledige’ gezin
Een ander criterium voor het christelijk karakter van de nieuwe gezinsvormen moet
verder zijn hun verhouding tot mensen die een volledig gezin moeten missen en toch
min of meer op een dergelijk gezin zijn aangewezen: weduwnaars en weduwen,
gescheiden mannen en vrouwen, of alleenstaanden met kinderen; ook ouden van
dagen, wezen, alleenstaande mensen zonder kinderen. Deze groepen worden in onze
maatschappij vaak erg benadeeld en kunnen meestal op niet veel hulp rekenen van
traditionele gezinnen; ja, sommige van deze categorieën - uit de echt gescheiden
mensen of moeders met buitenechtelijke kinderen bijvoorbeeld - worden, zogezegd
om het gezin te beschermen, op beschamende wijze uitgestoten en gediscrimineerd,
niet het minst juist in kerkelijke kringen.
Vanuit christelijk standpunt worden hier aan de nieuwe gezinsvormen
buitengewoon ruime kansen geboden om deze groepen te integreren. Als christen
zal men ze dus van harte verwelkomen en aanmoedigen, indien zij voor deze
categorieën van mensen iets willen doen, maar moeten ze even ongunstig beoordeeld
worden als het traditionele gezin als ook zij voor deze
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mensen niets ondernemen of op hun beurt bijdragen tot hun discriminatie. Dit laatste
gevaar is wellicht bijzonder reëel waar het gaat om oude mensen. Door de stijl die
zij erop nahouden of door als uitgangspunt voor hun groepering het principe van de
‘gelijkgezindheid’ te poneren, waardoor zij slechts plaats maken voor gemakkelijk
te integreren persoonlijkheden, kunnen de nieuwe gezinsvormen oude mensen nog
verder terugdringen in de positie van de onnutte en lastige buitenstaander.

Een evolutie die niet afgesloten is
Alle hier besproken waarden, die we als criteria hebben gehanteerd om vanuit een
christelijke visie de nieuwe gezinsvormen te beoordelen, hebben we gewoon aan de
gangbare moraaltheologie ontleend. In een ruimer verband zouden ze ongetwijfeld
aangevuld moeten worden. Wat ik hier vooral duidelijk wilde maken, is dit: in de
mate dat ze, op hun manier, aan de behoeften van man en vrouw en van de kinderen
tegemoetkomen, kunnen de nieuwe gezinsvormen eerder een hulp dan een hinder
zijn voor een christelijk begrip van de traditionele vormen van huwelijks-en
gezinsleven. Mijn bedoeling was, een kleine bijdrage te leveren tot de afbraak van
diepgewortelde vooroordelen tegen de mogelijkheid zelf dat de traditionele
huwelijks-en gezinsvorm vatbaar is voor evolutie. Ik zou graag zien dat wij de mensen
die zich voor een vernieuwing en verruiming van het gezinsleven inzetten, meer
recht lieten wedervaren en hun pogingen met meer aandacht - zij het een kritische
aandacht - zouden volgen.
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Hoe milieu-bewust zijn de Belgische gemeentebesturen?
Henk Jans
Men kan moeilijk staande houden dat er de laatste jaren te weinig werd gepraat en
geschreven over het behoud of het herstel van ons leefmilieu. Maar of de betogen
van louter wetenschappelijke of van overwegend emotionele aard waren, ze maakten
tot nog toe blijkbaar niet erg veel indruk op die instanties waar tenslotte de
beslissingen moeten vallen: de bestuurlijke en de politieke besluitvormers. En toch
moet het daar gebeuren. De bewering dat de techniek zelf wel in staat zal zijn alle
nadelen van de techniek te corrigeren of ongedaan te maken, is ronduit onvoldoende:
al bestaat die mogelijkheid reeds of kan ze nog komen, waar is de wil én de macht
om ze consequent toe te passen? Even misplaatst is het vertrouwen op de inderdaad
reële inconsequenties van heel wat emotionele reacties: ‘wanneer de massa echt te
kiezen heeft tussen welzijn en welvaart, zal ze wel blijven kiezen voor de (steeds
grotere) welvaart ten koste van het welzijn’. Er zijn gelukkig al aanduidingen, met
name op het lokale niveau, dat deze rekening (of politieke berekening) niet moet
blíjven opgaan.
Het Gemeentekrediet van België heeft onlangs de resultaten gepubliceerd van een
enquête die de ‘Informatie Leefmilieudienst’ (G.I.L.D.) bij alle gemeentebesturen
heeft ingesteld1. De gemeentebesturen werden verzocht (niet gedwongen) te
antwoorden op een vrij gedetailleerde vragenlijst omtrent hun milieuproblemen. Vele
antwoorden bevestigden vermoedens of zekerheden die reeds langs een andere weg
verkregen waren, andere waren echt verrassend en onverwacht. Op de belangrijkste
aspecten van deze resultaten willen we in dit artikel wat nader ingaan.

Bedoeling, structuur en globale resultaten van de enquête
De initiatiefnemers van de enquête komen er openlijk voor uit dat ze méér bedoelden
dan alleen maar informatie inwinnen. Ze wilden met hun enquê-

1

Gemeentekrediet van België, Driemaandelijks tijdschrift, nr. 103, januari 1973, pp. 1-27.
(Pachecolaan 44, 1000 - Brussel).
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te het milieubewustzijn zelf stimuleren, en uit sommige resultaten blijkt dat dit
inderdaad nog nodig is. Ze wijzen er dan ook met enige nadruk op dat de berekende
procenten van de milieuvervuiling of-hinder niet altijd en niet noodzakelijk de
werkelijke omvang van de problemen aangeven, maar vaak uitsluitend of ten dele
het oordeel dat het gemeentebestuur ter plaatse zich dienaangaande heeft gevormd.
In december hadden 2.289 van de 2.359 ondervraagde gemeenten geantwoord,
een meer dan behoorlijk aantal dus. Een vluchtige steekproef ontdekt echter onder
de afwezigen enkele bedenkelijke gevallen. In Waals-Brabant zijn dat Nijvel en
Ottignies, beide in volle expansie, die beslist milieuproblemen hebben. Vrij
uitgestrekte en/of ‘groene’ gebieden, die door bouwverkaveling of andere
landschapsverstoring worden bedreigd, zoals Zoersel, Vlimmeren en Kemmel, vormen
eveneens witte vlekken op de kaart. Een stad als Lier heeft evenmin iets te melden
en een gemeentemet-vliegveld, Zaventem, het het ook afweten, zelfs op de kaart van
de geluidshinder. Men vraagt zich toch af of het uitblijven van enige reactie alleen
te wijten is aan administratieve traagheid of wellicht ook aan een bewust onbehagen
met problemen waarop men niet wenst in te gaan.
De gedetailleerde vragenlijst behandelde de problemen van de vaste afval, de
waterbezoedeling en waterverarming (verdwijning van zoetwaterreserves), de
luchtbezoedeling, de geluidshinder, de concentratiehinder (verkeersdrukte,
pendelverkeer, enz.), de verstoring van het biologisch evenwicht door overdreven
naaldboomaanplanting, de chemische bezoedeling, de verarming van de fauna of
flora, de bodemverarming, de gezichtshinder (aangeduid als ‘verlelijking’), de toename
van knaagdieren (rattenplagen), de ongewenste toename van onkruid of vogels, de
verstoring van de woonplaatsen van de fauna, de verdwijning van groene ruimten,
de overdreven jacht, vogel- of visvangst, de hinder van radioactieve of andere aard.
In de globale resultaten van het onderzoek zitten een paar fikse verrassingen. Dat
de vaste afval (40%) en de waterbezoedeling (38 %) de hoogste procenten zouden
halen voor het hele land, kon men verwachten. Onverwacht is evenwel de derde
plaats (met 37 %), ingenomen door de verarming van de fauna. Weer heel normaal
is de vierde plaats voor de waterverarming (31 %), maar verrassend is de direct
daarop volgende 30 % voor de hinderlijke toename van knaagdieren.
Luchtbezoedeling (22 %) en geluidshinder (17 %) komen ver achterop. Al deze
procenten geven alleen het aantal gemeenten aan die de hinder vermelden, niet het
procent van de bevolking dat er onder lijdt en dat veel hoger kan liggen: zo
vertegenwoordigen b.v. de 22 % van de gemeenten met luchtbezoedeling 3.501.000
inwoners, d.i. 38 % van de totale bevolking.
Er zijn ook een aantal milieubedervende factoren die bijzonder weinig aan-
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dacht kregen, 12 % of nog veel minder. Dat de radioactiviteit e.a. thans slechts 2 %
haalt, de ongewenste toename van onkruid en van vogels slechts 7 % en 6 % is vrij
normaal. Dat de gelokaliseerde chemische bezoedeling slechts 12 % haalt, is
begrijpelijk, evenals het feit dat alleen de nog bosrijke provincies Luxemburg en
Namen (en in mindere mate Luik en Limburg) gevoelig zijn voor het nadeel van de
overdreven naaldboomaanplanting (11 % voor het gehele land). De concentratiehinder
haalt ook slechts 11 %, maar betreft toch 3.000.000 inwoners en wordt door 50%
van de stedelijke agglomeraties vermeld. Slechts 5 % vermeldt de verdwijning van
groen, samen toch weer 3.824 hectaren; toch voeren 25 % een herbebossingspolitiek,
die evenwel de grootste omvang bereikt in de nog bosrijkste provincies. Nog enigszins
begrijpelijk is het feit dat slechts 6 % zich druk maken over de verstoring van de
woonplaatsen van de (zeldzame) fauna, maar bedenkelijker zijn de slechts 3 % die
bezwaren hebben tegen overdreven jacht, vogel-en visvangst. Tenslotte zijn er nog
twee problemen die volgens de auteurs van de enquête zelf veel minder aandacht
kregen dan ze verdienen. Dat slechts 2 % zich zorgen maakt over de bodemverarming
is onrustwekkend: vrij uitgestrekte gebieden worden bedreigd of zijn reeds aangetast
door grote werken, ondoordachte waterwinningen en ontginningen of nadelige
beplantingen, die geen rekening houden met de ware, vaak enige geschiktheid van
de bodem. Maar de klap op de vuurpijl is de verlelijking van ons leefmilieu, die
slechts 10 % van de gemeentebesturen hebben geconstateerd. Wie durfde weer te
beweren dat België het lelijkste land van de wereld is of aan het worden is? Negentig
procent van de antwoordende besturen heeft daar niets van gemerkt!

De impasse van de waterbezoedeling en-verarming
De waterbezoedeling (38 % voor het hele land) noemen de auteurs zelf een
onrustwekkend probleem: in het noorden van het land haalt het van 40 tot 60 %, en
in de gemeenten met betrekkelijk grote bevolkingsdichtheid 60 %. Toch staat het
vast dat deze procenten te laag liggen, want een eenvoudige blik op de kaart reveleert
een verbazende inconsequentie of gebrek aan gevoeligheid waarmee deze vervuiling
wordt gesignaleerd. Van gemeenten die aan grondig vervuilde rivieren liggen,
vermeldt de ene de bezoedeling, de andere niet; of aan de linkeroever heeft men het
gemerkt, aan de rechter helemaal niet. Het blijkt ook dat veelal grotere agglomeraties
het probleem volkomen opgelost beschouwen door de aanleg van een goede riolering
en de gedeeltelijke of totale overwelving van de afvoerende rivier op hun grondgebied.
Vooral de provincie Brabant, waar slechts 12% van grotere agglomeraties nog de
waterbezoedeling vermelden, munt uit door deze
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kunstgreep. Mogen wij eraan herinneren dat een soortgelijke kunstgreep ook op
nationaal niveau uitgevoerd kan worden. Jaren geleden hebben knappe Belgische
ingenieurs het probleem van de hopeloos vervuilde Vesder ‘opgelost’, door ze pas
in de Maas te laten uitmonden voorbij Luik. De Maas moest relatief schoon gehouden
worden tot aan het Albertkanaal (dat Antwerpen van drinkwater voorziet), maar net
niet verder, aangezien de grens met Nederland toch vlakbij is! Wordt daarbij het
rioleringssysteem van de Luikse agglomeratie ook nog net op tijd op die Vesder
aangesloten, dan is men dat vuil ook kwijt: een vernuftige oplossing, waar men beslist
nog fier op geweest is ook.
De vanouds meer geconcentreerde industrialisatie in de zuidelijke provincies heeft
tot gevolg dat een kleiner aantal gemeenten de waterbezoedeling signaleren, wat
natuurlijk de graad van verontreiniging in de grotere afvoerwateren niet geringer
maakt. In het noorden van het land, met zijn vrij recente industriële expansie en zijn
bevolkingsaangroei, ligt het aantal ‘klagende’ gemeenten ver boven het nationale
gemiddelde. De waterbezoedeling is hier veel meer gespreid en besmet ook kleinere
waterlopen. De auteurs kwamen tot de bevinding dat dit meestal te wijten was aan
de aanwezigheid van leerlooierijen, papierfabrieken, chemische of textielbedrijven.
Uit eigen waarneming weet ik dat het ook nog steeds voorkomt dat een nieuwe, riante
woonwijk gewoon haar riolering afleidt naar het naaste beekje in de buurt.
Nauw verwant aan het probleem van de waterbezoedeling is dat van de
waterverarming: gemeenten of gebieden waar men zich zorgen maakt over een
bestaand of nakend tekort aan behoorlijk water zowel voor industrieel als voor
huishoudelijk gebruik. In drie provincies ligt het procent van de bezorgden ver boven
het nationale gemiddelde: West-Vlaanderen met 39 %, Limburg en Henegouwen
met 38 %. Na Antwerpen met 35 % komt het verrassend hoge 33 % van Luxemburg.
Luik haalt ‘slechts’ 27 %, Brabant 25 % en Oost-Vlaanderen 22 %. Hoewel er ook
hier een positieve correlatie bestaat tussen de nood en de bevolkingsdichtheid, spelen
andere factoren ook een rol. Bepaalde industriezones kunnen gewoon geen water
genoeg krijgen, terwijl elders niet zozeer de waterverbruikende centra de nood ervaren
als wel de gebieden waar, ten behoeve van de eerste, waterwinningen werden
aangelegd. Doordat steeds grotere hoeveelheden uit steeds grotere diepten worden
weggepompt, geraakt de waterhuishouding van de hogere grondlagen geheel in de
war, zo ze al niet volkomen wordt vernietigd, met catastrofale gevolgen voor de
vegetatie. Het tergende van deze situatie is dat men weet en kan voorzien dat deze
oplossingen slechts voorlopig kúnnen zijn, dat men, met al de nadelen die eraan
verbonden zijn, gewoon bezig is watervoorraden uit te putten die nooit meer aangevuld
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zullen worden. En dit heet dan vaak nog de goedkoopste oplossing! De auteurs van
de enquête, die hun conclusies nogal voorzichtig en vriendelijk plegen te formuleren,
kunnen het zich in deze context niet langer permitteren: ‘Deze resultaten zijn
onrustwekkend, vermits talrijke gebieden af te rekenen hebben zowel met de
problemen van de verarming, als met bezoedeling, terwijl in de toekomst de
waterlopen ruimschoots zullen moeten instaan voor de bevoorrading van het land’.
Een aparte vermelding verdient nog de bezoedeling van het zeewater. Veertien
van de vijftien kustgemeenten hebben ze gesignaleerd en als bronnen van vervuiling
worden negenmaal de rioleringen, zesmaal de industrie en zevenmaal petroleum- en
andere afvalstortingen vermeld. Slechts vijf gemeenten hadden het over maatregelen,
maar geen enkele daarvan werd bevredigend ervaren.

De maatschappij van de afval-overvloed
Het probleem van de vaste afval haalt landelijk het hoogste cijfer: 40%. De positieve
correlatie tussen bevolkingsdichtheid en afvalproblemen wordt hier evenwel doorkruist
door het fenomeen dat vele oudere grotere agglomeraties reeds eerder naar gepaste
oplossingen hebben moeten uitzien, terwijl vele jongere gemeenten-in-expansie nu
pas het punt hebben bereikt waar ze hun afval niet meer aankunnen. Dit zou kunnen
verklaren waarom Brabant ‘slechts’ 36% haalt, terwijl de provincie Antwerpen aan
de top staat met zijn 55%. Ten aanzien van de vermelde omvang van dit probleem
werd wel eens gesuggereerd dat de cijfers overtrokken waren: op dit punt zouden de
besturen een tikje té gevoelig zijn geweest en de voor iedereen zichtbare, walmende
stortplaatsen zouden de aandacht te sterk hebben gepolariseerd! Dit ware echter een
gevaarlijke manier om het reële probleem te minimaliseren: vrijwel zeker is, dat de
omvang ervan door vele gemeenten nog wordt onderschat. Einde 1972 bestonden er
in heel het land slechts zes verbrandingsinstallaties, vier breekwerven en één
compostbedrijf! Ook gemeenten die beweren een bevredigende oplossing gevonden
te hebben, vergissen zich in feite vaak over de geschiktheid en de duurzaamheid
daarvan. Men meent dat men kan doorgaan met het zoeken naar en het vinden van
voldoende stortplaatsen, woeste of onbruikbare gronden, ‘waar toch niemand wat
aan heeft’. Die gronden blijken vaak de laatste resten ‘groene ruimte’ of
natuurlandschap te zijn, gevarieerde bosjes, rietvelden, moerassen of polders, waarvan
men in een andere context de algehele verdwijning betreurt! Het is volstrekt zeker
dat deze aanpak van het probleem geen toekomst meer heeft, althans zo men werkelijk
iets anders wil dan alleen maar blijven práten over ons leefmilieu.
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Verwonderlijk is het niet dat heel wat gemeenten niet goed weg weten met de vele
autowrakken van onze beschaving. Antwerpen haalt hier 27%, Luik 25%, en Brabant
16%. Verrassend zijn de vrij hoge cijfers in Luxemburg (27%), Namen (21%) en
Limburg (17%): vermoedelijk worden deze provincies geplaagd met het veelvuldig
achterlaten van versleten vehikels in de vrije natuur.

De adem-benemende luchtbezoedeling
We zeiden reeds dat slechts 22% gemeentebesturen de luchtbezoedeling signaleerden,
maar dat zij 38% van de totale bevolking vertegenwoordigen. Niet alle besturen
blijken een even gevoelige neus te hebben: een stad als Mechelen heeft er niets van
gemerkt; Antwerpen wel, maar randgemeenten als Berchem, Borgerhout en Deurne
weer niet. Eerlijker én bedenkelijker is het oordeel van acht van de vijftien
kustgemeenten, waar men toch naartoe trekt om wat zuiverder lucht in te ademen.
Ook hier bestaat een positieve correlatie tussen de luchtbezoedeling en de overgang
van plattelandsgemeente naar verstedelijkte gemeente en grotere agglomeratie.
Afwijkingen van dit patroon vallen op in de provincies Namen en Luxemburg, waar
vele grotere agglomeraties veeleer bestuurs- en onderwijscentra dan wel
industrie-centra zijn. Het tegenovergestelde fenomeen constateert men in Antwerpen
en Brabant, en in mindere mate in de beide Vlaanderen, waar de spreiding van de
industrie een uitgesproken en gespreide luchtbezoedeling teweegbrengt, die minder
afhankelijk is van de lokale bevolkingsdichtheid.
Deze verschillen blijken duidelijk uit de volgende cijfers. In de provincies met
een oude industrie komen de steden voorop wat de klachten over luchtbezoedeling
betreft: Luik 66%, Brabant 64%, Henegouwen 57%, Oost-Vlaanderen 53%,
Antwerpen 53%, Limburg 50%, West-Vlaanderen 47%, maar Luxemburg slechts
15% en Namen 11%. In de provincies waar een recente industriële expansie veel
meer gespreid werd, zijn een groter aantal agrarische gemeenten door de
luchtbezoedeling getroffen: in Antwerpen 22%, in Brabant 20%, in West-Vlaanderen
17%, in Oost-Vlaanderen 12%, in Henegouwen 9%, in Limburg 6%, in Luik slechts
4% en in Namen en Luxemburg 3%.
Als belangrijkste bronnen van de luchtvervuiling worden vermeld: de industrie in
de eigen gemeente (68%), de nijverheid in naburige gemeenten (24%), het autoverkeer
(42%), de huisverwarming (19%). Op het eerste gezicht wordt de invloed van de
huisverwarming hier wat onderschat, maar dat blijkt niet het geval te zijn wanneer
we merken dat 83% van de gemeenten met meer dan 5000 inw./km2 deze bron
vermelden (de gemeenten
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met minder dan 1.000 inw./km2 halen 11%, die tussen 1.000 en 5.000 inw./km2 36%).
Een soortgelijk patroon vertoont de luchtbezoedeling die aan het autoverkeer wordt
toegeschreven: gemeenten met minder dan 300 inw./km2 vermelden deze oorzaak
slechts in 22% van de gevallen, die met 300 tot 5.000 inw./km2 in 83% van de
gevallen.

Het opdringerige lawaai
Over het hele land hebben 17% van de gemeenten de geluidshinder vermeld, die
daarmee slechts op de zevende plaats komt. Dit percentage is beslist te gering,
wanneer we merken dat steden als Leuven, Mechelen en zelfs Antwerpen voor die
hinder doof zijn gebleven. Ook hier bestaat een positieve correlatie tussen de
waarneming van deze milieuhinder en de graad van de verstedelijking: de meest
uitgesproken agrarische gemeenten halen 5%, de grote agglomeraties 49%. Bijzonder
interessant zijn de drempelwaarden van de bevolkingsdichtheid boven welke het
percentage van de klagende gemeenten nagenoeg verdubbelt. In de provincies
Antwerpen, Brabant, West-Vlaanderen en Limburg ligt die drempel bij de 500
inw./km2, in Luik en Oost-Vlaanderen bij de 1.000 inw./km2, maar in Henegouwen,
Namen en Luxemburg reeds bij de 200 tot 300 inw./km2. Deze laatste anomalie kon
worden verklaard door het feit dat het hier gaat om gemeenten die op het kruispunt
liggen van belangrijke verkeersaders, die de jongste tijd werden uitgebouwd of,
althans voor het verkeer, geweldig ‘verbeterd’.
Als bron van de geluidshinder komt het vliegtuigverkeer op de eerste plaats met
20%. Met 8% elk volgen de industrie, de wegen-infrastructuur en de machines met
eigen beweegkracht (grasmaaimachines b.v.). Nog lagere procenten halen de
luidsprekers (6%), het burengerucht (5%), dierenkreten (4%) en knallen (3%). Maar
niet nader gespecificeerde oorzaken halen samen nog 38%. Heel wat
gemeentebesturen proberen de lawaaihinder in te dijken met reglementen betreffende
het burengerucht, de luidsprekers, de grasmaaimachines, de bromfietsen... Wat kunnen
ze inderdaad ondernemen tegen de hinder van het vliegtuigverkeer of de
wegeninfrastructuur? In ongeveer 40% van de gevallen worden de resultaten als
bemoedigend beschouwd, maar haast nooit als volkomen bevredigend.

Waar de vele verdwijnen, neemt één de overhand
Het meest verrassende resultaat van de enquête was ongetwijfeld dat de verarming
van de fauna op de derde plaats prijkte met 37%. Alle provincies vermelden ze onder
de eerste vijf milieuproblemen. De drie minst be-
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zoedelde provincies geven haar zelfs de eerste plaats: Limburg 43%, Luxemburg
51% en Namen 34%. Twee provincies die naast sterk geconcentreerde industriecentra
nog vrij uitgestrekte natuurgebieden bevatten, vermelden de verarming op de tweede
plaats: Luik 39% en Oost-Vlaanderen ook 39%. De andere provincies zijn blijkbaar
al veel langer ‘gewend’ aan de massale vernietiging of de geleidelijke verdwijning
van de fauna: de verarming komt slechts op de vierde (Antwerpen 37%, Brabant
33%) of op de vijfde plaats (West-Vlaanderen 37% en Henegouwen 30%).
Het hoge percentage dat de verarming van de fauna haalt, is een opmerkelijk
cultuurfenomeen. Ik kan me niet voorstellen dat er laten we zeggen twintig jaar
geleden zoveel positieve antwoorden uit de bus waren gekomen. Het wijst op een
zeer verbreide interesse bij de bevolking of bij die gemeentebesturen die blijkbaar
ter plaatse competent advies konden inwinnen. Maar er is een keerzijde aan de
medaille: dit is een soort milieubederf dat vrij grif toegegeven wordt, omdat men
vermoedt dat het de massa tamelijk koud laat. En inderdaad 90% van de gemeenten
die de verarming signaleren, voegen er uitdrukkelijk aan toe dat ze die niet als
hinderlijk of schadelijk beschouwen. Op dit punt, meen ik, moeten de vroede vaderen
nodig voorgelicht worden. Want het gaat hier om de klassieke verwisseling tussen
oorzaak en gevolg. De verarming van de fauna is inderdaad, wat alle ecologen allang
weten, slechts het gevolg van de algehele milieu-ontreddering, met name van de hele
reeks milieubedervende factoren die stuk voor stuk wél als hinderlijk en schadelijk
worden ervaren. En de enquête zelf ondersteunt deze ‘wetenschappelijke’ stelling
met een overvloedig bewijsmateriaal.
Op de eerste plaats is er een duidelijk verband tussen de verarming van de fauna
en de hinderlijke toename van de knaagdieren (rattenplagen), die eveneens een
onverwacht hoog percentage haalt. De provincies waar het proces van de verarming
pas de jongste tijd brutaal werd ingezet (en waar ze dus nú het meest opvalt en als
eerste probleem wordt vermeld), nl. Limburg, Luxemburg en Namen, gewagen van
knaagdierenbinder slechts op de zevende of de zesde plaats. Luik en Oost-Vlaanderen,
die de verarming een tweede plaats geven, vermelden de knaagdierenhinder nog op
de zesde of reeds op de vierde plaats (Luik). Maar de provincies die zich al langer
met de verarming hebben ‘verzoend’ (en ze slechts op de vierde of vijfde plaats
vermelden), klagen over rattenplagen op de derde (West-Vlaanderen), de tweede
(Brabant) en zelfs de eerste (Henegouwen) plaats! Tussen de knaagdierenhinder en
het verstedelijkingsproces bestaat eveneens een nauw verband: de agrarische
gemeenten halen 24%, de bebouwde gemeenten 35% en de steden 43%.
Dat de knaagdierenhinder (nl. het overwicht van één soort door de vernie-
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tiging of verarming van een gediversifieerde fauna) slechts het symptoom is van de
milieuontreddering zelf, blijkt nog duidelijker wanneer we het verband beschouwen
tussen deze hinder en de twee belangrijkste milieuproblemen: de waterbezoedeling
en de vaste afval.
In drie provincies, Antwerpen, Brabant en West-Vlaanderen, verschijnt het trio
waterbezoedeling - afval - knaagdieren zonder hiaat (in wisselende volgorde) aan
de top van de lijst. Hetzelfde geldt in feite voor Luik en Henegouwen, waar de
opeenvolging slechts onderbroken wordt omdat Luik de verarming van de fauna al
de tweede plaats geeft, terwijl in Henegouwen de waterverarming die voorkeur geniet.
De fatale band wordt slechts onderbroken in de vier provincies waar de plaatselijke
verarming van de fauna vrij recent is: Oost-Vlaanderen, Namen, Limburg en
Luxemburg. Verarming van de fauna en afvalprobleem krijgen daar de eerste of de
tweede plaats, de waterbezoedeling krijgt tweemaal de derde, en eenmaal de vierde
en de vijfde plaats, de knaagdieren raken op de zesde en in Luxemburg zelfs op de
zevende plaats.
Het is dus wel duidelijk dat de massale waterbevuiling en het onopgeloste
afvalprobleem (nog steeds moet een geduldige ‘natuur’ zonder meer al dat vuile spul
slikken) tegelijk de verarming van de fauna bewerkt èn de ongewenste toename van
de knaagdieren, die in deze context nogal cynisch cultuur-volgers genoemd worden.
Wel heeft de stad Brussel bij toeval een radicale oplossing ontdekt: het water van de
Zenne wordt er zo bevuild, dat zelfs de ratten het niet meer harden! Het protest tegen
de verarming van de fauna kan dan ook niet langer worden afgedaan als een louter
emotionele reactie van enkele zonderlingen, ‘natuurminnaars’ die hun private hobby
bedreigd zien. De hele gemeenschap is ermee gediend, wanneer zij de condities
gesteld of hersteld willen zien die de hele fauna, de menselijke niet uitgezonderd,
een betere levenskans moeten bieden.

Conclusie: coördinatie en globalisatie van het milieubeheer
Het was niet onze bedoeling hier alleen maar een aantal gemeentebesturen even de
les te spellen of de reële leemten in hun gevoeligheid of informatie aan de kaak te
stellen. Het is begrijpelijk dat vele gemeenten meer aandacht besteden aan de
problemen die direct voortvloeien uit hun courant beheer (het huisvuil b.v.) dan aan
de totale realisatie van ‘harmonieuze levensvoorwaarden’, die minder duidelijk
omschreven zijn. Wáár blijft, dat bepaalde aantastingen van het leefmilieu te weinig
werden vermeld of niet voldoende als een ernstige aantasting werden erkend. En dat,
op het moment van de enquête, minder dan 10% van de gemeenten reeds
beschermingsmaatregelen hadden getroffen. De vraag die zich opdringt is: in welke
mate kunnen
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ze beter geïnformeerd worden én over welke middelen beschikken ze om die kennis
in de praktijk om te zetten? Uit ons nog vrij summiere overzicht van de enquête blijkt
overduidelijk dat de meest dringende en de meest voorkomende problemen van het
milieubeheer alle oplossingen op louter lokaal niveau blijven tarten. Onverwacht is
dit resultaat geenszins: de ecologie is bij uitstek de wetenschap van de (biologische)
samenhang. Het ogenblik is gekomen om haar verworven wetenschappelijke inzichten
door te trekken op het administratieve en politieke vlak. Heel de enquête mondt
a.h.w. uit in één kreet, de onmiskenbare vraag naar een globaal beleid en een
coördinatie, die niet alleen de gemeentelijke of de provinciale, maar zelfs de nationale
grenzen doorbreken. Maar het ware beslist al een hele vooruitgang als ten minste
een nationaal beleid tot stand kwam, dat, degelijk geadviseerd, ook werkelijke
uitvoerende macht zou bezitten. Met coördinatie bedoelen wij een beleid dat de reeds
vrij talrijke lokale initiatieven, voorstellen en mogelijkheden tot inspraak niet
overrompelt of uitschakelt, maar ze eindelijk de kans en de middelen geeft om een
duurzaam effect te sorteren.
Het spreekt vanzelf dat een nieuwe politieke en administratieve aanpak van het
milieubeheer de volkomen onaangepaste juridische infrastructuur grondig zal moeten
wijzigen. De schaalvergroting van het milieuprobleem stelt nieuwe vragen, waarop
een nieuw antwoord moet komen. Met welk recht mag een gemeente, een provincie,
een natie haar welvaart zo inrichten, dat de buur zonder enig appèl het bedorven
water en de verpeste lucht te verwerken krijgt? Met welk recht veroordelen enkelen,
die nog een half uur eerder de overkant van de oceaan willen bereiken, tienduizenden
of miljoenen mensen tot een voortdurende geluidshinder, waar ze hun hele leven niet
onder uit kunnen? Met welk recht blijven wij buiten de territoriale grenzen, in een
zee die ‘van niemand is’ en die we steeds minder zullen kunnen missen, alle afval
dumpen die werkelijk te vies of te gevaarlijk is? Als er niet vlug een afdoend antwoord
op deze en dergelijke vragen wordt gegeven, zal bij een volgende enquête ook de
verarming van de menselijke fauna een verdiende en belangrijke plaats krijgen.
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Duitslandpolitiek van de Chinese Volksrepubliek
L.L.S. Bartalits
In 1964 waren voor het eerst serieuze gesprekken tussen Peking en Bonn begonnen.
Op last van bondskanselier Erhardt en zijn minister van buitenlandse zaken, Gerhard
Schröder, werden met vertegenwoordigers van de Chinese ambassade in Bonn
onderhandelingen over een handelsakkoord gevoerd. Onder meer werd
overeengekomen om handelsmissies uit te wisselen. Dit alles ging tot grote ergernis
van de Chinezen niet door, omdat president Johnson na een gesprek met Erhardt hier
een stokje voor stak.
Maar ook de Chinezen zelf hadden aan dit fiasco schuld. Zij toonden opeens minder
interesse voor een handelsakkoord met Bonn. De achtergrond hiervan was namelijk
dat in die tijd N.S. Chroesjtsjov ten val werd gebracht en de Chinezen hoopten, dat
nu de verhouding met de Sovjet-Unie weer zou verbeteren. Een verdrag met de
Bondsrepubliek zou echter in dit politieke landschap niet passen. Maar wat ook de
overwegingen van Peking geweest mogen zijn, één ding was zeker, dat de Chinese
houding tegenover de Bondsrepubliek tot begin 1972 gekenmerkt werd door een
mate van onverschilligheid, ook al was de Bondsrepubliek in West-Europa de grootste
handelspartner van Peking.

Spookbeeld van een Chinees-Westduitse alliantie
De opwinding was in de Bondsrepubliek groot toen in april 1969 het nieuws uitlekte,
dat Moskou de steun van Bonn had gezocht tijdens de voorjaarscrisis aan de
Sovjet-Chinese grens. Dit dramatisch gebaar droeg alle kenmerken van een wijziging
in Moskou's Duitslandpolitiek. Al konden politieke waarnemers zich dan ook moeilijk
een voorstelling maken van een Chinees-Westduitse band, voor de Russen, wier
fundamentele houding ten aanzien van de buitenwereld gedurende eeuwen door een
hardnekkig knagend gevoel van onveiligheid werd bepaald, was een dergelijke
machtscombinatie een waar spookbeeld.
De Russen hadden om zich te beveiligen in het verleden in alle windstreken
gebieden geannexeerd. In plaats van de zozeer begeerde gemoedsrust te
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vinden, stonden de Russen in 1969 oog in oog met geduchte naburen in Oost en
West, en met name koesterden zij vrees voor de Bondsrepubliek en de Volksrepubliek
China. De germanofobie, waardoor de Russen anno 1969 werden geobsedeerd, was
- in tegenstelling met hetgeen men algemeen aannam - van betrekkelijk recente
datum. Tot de twintigste eeuw was de vijand in het Westen de Oostenrijks-Hongaarse
monarchie of het Napoleontische Frankrijk, terwijl de onsamenhangende, eeuwig
twistende Duitse vorstendommen vóór Bismarcks tijd een gemakkelijke prooi waren
voor de dwingende expansie van de Tsaren.
Einde van de zestiger jaren hadden de Russen rekening te houden met het opdoemen
van een nieuwe bedreiging uit het Oosten, waarbij nog dieper gewortelde emoties
boven kwamen en waarbij de klaarblijkelijke bestemming van Moskou om de
wereldrevolutie van het proletariaat te leiden op de proef werd gesteld. De Russische
geschiedenis was 500 jaar lang beheerst door de strijd tegen de Mongoolse horden,
die het land in schijnbaar eindeloze golven van mensen verwoestten. Onvergetelijk
was ook de vernederende nederlaag tegen de Japanners bij Port Arthur in 1905, en
zelfs de nederlaag van Japan in de Tweede Wereldoorlog, waaraan de Russen maar
heel weinig bijdroegen, vermocht de harde lessen van deze historische schok niet uit
te wissen.
Alleen tegen deze achtergrond werd de angst begrijpelijk voor een samengaan van
machten aan de Europese en Aziatische grenzen van de Russen. Het was juist dit
spookbeeld dat de Kremlinleiders in maart 1969 hadden opgeroepen.
China en de Bondsrepubliek waren in Moskou's ogen de twee grote verstotenen
in de wereldpolitiek. Het buitenlands beleid van beide landen, zoals zij dat in de jaren
zestig hadden gevoerd, was volgens Moskou mislukt, want de Westduitse ambitie
van na de oorlog was het ongedaan maken van de nederlaag van 1945. Volgens de
Russen impliceerde het nastreven van dit doel een agressieve militaire houding,
waardoor Bonn automatisch de sterkste pleitbezorger van het Westelijk blok werd.
Maar de ontspanning en het Franse terugtrekken uit de NATO hadden Bonn beroofd
van zijn steun in het Westen, die het welslagen van zijn beleid behoefde.
De voornaamste doeleinden van de Chinezen in de buitenlandse politiek waren op
soortgelijke wijze gefrustreerd. Hun plannen voor de hegemonie in Oost- en
Zuidoost-Azië hadden schipbreuk geleden en Mao Tse-toeng had de recepten van
N.S. Chroestsjov voor vreedzame coëxistentie afgewezen door de voorkeur te geven
aan eigen isolement.
Hoewel er veel geschillen bestonden tussen de Sovjet-Unie en China over
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de gemeenschappelijke grens, gold het voornaamste conflict tussen beide
communistische reuzen toch de leiding van de internationale communistische
beweging. Het feit dat China's vijand in deze worsteling tevens de sleutels in handen
had voor de Duitse hereniging, bracht Moskou gemakkelijk tot de conclusie dat Bonn
en Peking automatisch tot elkander werden aangetrokken. Het ontbreken van
overtuigende bewijzen ter ondersteuning van de stelling van een bestaande of
voorgenomen binding tussen Bonn en Peking, verminderde de angsten van de Russen
niet en de snel groeiende Chinees-Westduitse handel was hiervan een oorzaak. China
wilde graag Westduitse fabrieken en machinerieën kopen, waarvoor het, in
tegenstelling tot andere communistische landen, met goud en harde valuta betaalde.
Deze handel ontwikkelde zich uit zuiver particulier initiatief van Westduitse
maatschappijen, die hun kantoren in Hong Kong en Tokio hadden. De Bondsrepubliek
sloot in tegenstelling tot Frankrijk, Groot-Brittannië en andere Westelijke landen
geen officiële handelsovereenkomst met de Chinezen. Toch overtrof de Westduitse
handel met China die van alle Westelijke landen en de Sovjet-Unie; zij kwam op de
tweede plaats na die met Japan.
Volgens de Russen leverde de Bondsrepubliek zwaar water voor de Chinese
atoombommen. Verder hadden Duitse deskundigen de Chinezen geassisteerd bij de
constructie van raketten met een actieradius van 400 mijl. Deze bewering konden de
Russen echter niet door bewijzen staven. Tevens deden in de Bondsrepubliek
geruchten de ronde, dat de Chinezen bereid waren een bilateraal handelsverdrag te
tekenen, dat ook zou gelden voor West-Berlijn.
Toch had een hint van minister van buitenlandse zaken Brandt, in december 1968,
dat Bonn bereid was de handel met Peking te formaliseren1, geen enkele reactie van
Chinese zijde opgeleverd. Tot 1970 bleef Peking Bonn nagenoeg volledig negeren,
totdat Brandt met zijn Oosteuropa-politiek begon en de CDU/CSU-oppositie de
Chinese Volksrepubliek als politieke factor in het spel probeerde te brengen. De
oppositie meende dat de Bondsregering contacten met Peking tegen de Sovjet-Unie
zou moeten uitspelen, zodat zij de Kremlinleiders in de onderhandelingen over een
Russisch-Duits verdrag concessies zou kunnen afdwingen, bijvoorbeeld in
grensvraagstukken. De regering Brandt-Scheel stelde zich daarentegen op het
standpunt, dat het onverantwoordelijk zou zijn om een dergelijk spelletje met de
Kremlinleiders te spelen. Zo zei bondskanselier Brandt in een interview, dat de
Westduitsers om goede redenen aan een ontspanningspolitiek tegenover de
Sovjet-Unie en de andere Warschaupactstaten waren begonnen. Daarom wilde hij
niet de indruk wekken als zou de bondsregering van tegenstellin-

1

Cf. Far Eastern Economic Review, 29 mei 1969, p. 495.
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gen misbruik willen maken. Dat zou de Bondsrepubliek niet ten goede komen, maar
wantrouwen wekken. Zoals reeds gezegd, was het beslist niet zo dat Peking zich in
de afgelopen jaren bijzonder toeschietelijk toonde ten aanzien van Bonn. De Chinese
leiders vonden in de CDU-CSU echter een bondgenoot in hun kritiek op de pogingen
van de bondsregering om verdragen met de Sovjet-Unie, Polen en de DDR af te
sluiten. De heel harde polemiek hiertegen lieten de Chinezen aanvankelijk over aan
hun Albanese vrienden. Van de verbale agressiviteit tegen de Oostverdragen die
radio Tirana ten toon spreidde, hadden zelfs de Bondsrepubliekeinse Duits-nationalen
en rechts-extremisten nog iets kunnen leren.

Chinese kritiek op het verdrag van Moskou
De ondertekening op 12 augustus 1970 van het tussen Bonn en Moskou gesloten
verdrag over normalisering van de betrekkingen en afzien van geweld bracht echter
ook de Chinese propagandakanonnen in actie. Het verdrag werd door het persbureau
Nieuw China gebrandmerkt als een ‘smerige transactie tussen de Sovjet imperialisten
en de Westduitse militaristen’, waarvan het doel de heerschappij over Europa was.
Rusland werd bovendien verraad aan de DDR en de andere Oosteuropese landen
voor de voeten geworpen. Voorts werd het verdrag van Moskou als complot
gedoodverfd, dat in eerste aanleg was bedoeld om de Russen in Centraal-Europa
rust, vrede en veiligheid te garanderen, teneinde daarna alle inspanningen te richten
op een mogelijke krachtmeting met China. Door deze beoordeling van de
Bondsrepublikeinse Oostpolitik werd het ingewortelde Chinese omsingelingstrauma
bevestigd, al bracht de propaganda overwegend ideologische argumenten in het
geding. Het doel van Peking bleef isolering van de Sovjet-Unie in Oost-Europa en
daarom trachtten de Chinezen de Kremlinleiders zoveel mogelijk moeilijkheden te
berokkenen. Weliswaar maakten de Chinezen zich geen illusies en wist men in Peking
ook dat het voorlopig onmogelijk was een kloof te bewerkstelligen tussen de
Sovjet-Unie en haar Oosteuropese bondgenoten. De Chinezen dachten echter op
lange termijn en verwachtten ook geen onmiddellijke resultaten. In de commentaren
werd ook gesproken over de bedreiging van China door de Sovjet-Unie en de
Verenigde Staten. De Amerikaanse bedreiging van China bleef echter voornamelijk
beperkt tot de Amerikaanse ‘marionetten’ zoals Japan, Formosa en Zuid-Korea,
terwijl daarentegen van de Sovjet-Unie (die nergens met name werd genoemd) werd
gezegd dat het ‘sociale imperialisme’ zijn begerige ogen op Chinees gebied had
gericht. ‘De “sociale imperialisten” praten over de vrede, maar tegelijkertijd versterken
zij hun troepen aan de Chinese grens en Mongolië’.
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Afgezien van het feit dat de Chinezen vreesden dat de Russen na de consolidering
van de westelijke grenzen zich geheel aan het Chinese vraagstuk zouden gaan wijden2,
verwelkomde men in Peking een ontspanning tussen Bonn en Moskou niet, aangezien
hierdoor de Russische hegemoniale aanspraken op Centraal-Europa bevorderd werden.
Gezien haar eigen veiligheid was China geïnteresseerd in een Westeuropese
eenwording, waarbij ook Bonn een leidende rol zou kunnen spelen. In een sterk
West-Europa zagen de Chinezen een tegenwicht tegen de Sovjet-Unie en de Verenigde
Staten, door welke landen China zich toen nog bedreigd voelde. In Pekings ogen
betekende een Russisch-Duitse toenadering een verzwakking van de Westeuropese
samenwerking en een versterking van de Sovjet-Unie.
De Chinese commentaren gaven ook een niet mis te verstaan antwoord op Leonid
Brezjnev's rede in Alma Ata op 28 augustus 1970. Het optreden van de
secretaris-generaal van de CPSU in Kazakhstan, dat zijn politiek perspectief kreeg
door de nabijheid van China, was bedoeld om het Chinese wantrouwen inzake het
Duits-Russische verdrag weg te nemen en tot een betere verstandhouding met Peking
te komen. Anderzijds kon men, indien men China's wilde uitvallen tegen het Russische
‘sociaal-imperialisme’ hoorde, beter begrijpen waarom de Sovjet-Unie aan haar
oostgrens onder de moeilijkste omstandigheden een strijdmacht van 46 divisies
handhaafde.
Ook met Brezjnevs lof voor Willy Brandt was Peking het niet eens, omdat de
bondskanselier verklaarde dat hij Adenauers politiek wilde voortzetten. In dit verband
citeerden de Chinezen een uitspraak van de oud-bondskanselier uit 1953, waarbij hij
als doel stelde ‘de vreedzame bevrijding van de Duitsers in het Oosten en de
hereniging van Duitsland’. Volgens Peking was de politiek van de regering
Brandt-Scheel nog een graad geraffineerder. Opvallend was dat in dit Chinese
commentaar met geen woord werd ingegaan op Brezjnevs mededeling in Alma Ata,
dat het Moskou's bedoeling in het geheel niet was, zich in het westen te dekken om
zo de handen vrij te krijgen voor China. Dat zwijgen betekende dat Peking de Russen
in staat achtte het op een confrontatie met China te laten aankomen, misschien wel
met Bondsrepublikeinse materiële hulp. Om dat a priori te voorkomen poogde Peking
de Europese landen, en met name de DDR, tegen het Duits-Russische verdrag op te
zetten.
Het leek zelfs niet onwaarschijnlijk dat de Chinese leiders hun motieven tegen het
Verdrag van Moskou in Oost-Berlijn hadden gehaald en slechts openlijk uitspraken
wat Walter Ulbricht niet hardop durfde te zeggen.

2

Ondanks het feit dat na de uitwisseling van nieuwe ambassadeurs de betrekkingen tussen de
beide communistische supermogendheden, althans op regeringsniveau, weer wat beter waren
geworden.
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Het Moskouse verdrag zou volgens de Chinezen de onveiligheid in Europa slechts
groter maken. Peking bracht in herinnering dat ook vroeger nietaanvals-verdragen
een latere agressie niet hadden kunnen voorkomen. Hitler brak in 1939 eenzijdig het
verdrag met Polen, Moskou brak in 1968 het vriendschaps- en niet-aanvalsverdrag
met Tsjechoslowakije - dit naast elkaar plaatsen hield tevens een Chinese veroordeling
van de Brezjnev-doctrine in.
De Chinezen concludeerden, dat de ervaring had geleerd dat men door
compromissen geen vrede en veiligheid verkreeg, doch eerder meer kans op het
uitbreken van een oorlog. Met zijn waarschuwing voor een samengaan van
‘Sovjetrussisch sociaal-imperialisme’ en ‘Westduits-militarisme en revanchisme’
wilde Peking blijkbaar ook de Westeuropese buren van de Bondsrepubliek alarmeren.
Opmerkelijk was, dat Peking zijn stelling liet vallen, als zou de toenadering tussen
Bonn en Moskou in dienst staan van een Russisch-Amerikaanse toenadering, waarbij
Bonn als werktuig van Washington fungeerde. In plaats daarvan werd de relatie
tussen Washington, Bonn en Moskou wat meer gedifferentieerd gezien en geplaatst
in het kader van de ‘veronderstelde rivaliteit tussen het Amerikaanse imperalisme
en het Russische sociaal-imperialisme om de hegemonie in Europa’. Peking riep alle
Europese volkeren op, zich niet door de vredes- en ontspanningsbeloften van het
Duits-Russische verdrag in slaap te laten sussen, doch vastbesloten te strijden tegen
het Amerikaanse, Russische en Westduitse streven, waarbij men op Chinese steun
mocht rekenen. In het Chinese commentaar werd geen analyse gegeven van het effect
van het Verdrag van Moskou op de Chinees-Russische betrekkingen, en met name
op de grensbesprekingen3. De hervatting van de polemiek tegen de Russische
‘sociaalimperialisten’ hield een niet mis te verstane afwijzing in van Brezjnevs aanbod
van verzoening, gedaan in Alma Ata. Peking wilde Moskou onder druk blijven zetten
en verhinderen dat de Russen hun bedoelingen met het Duits-Russische verdrag
ongestoord zouden verwezenlijken. Het Chinese omsingelingstrauma en de daarmee
gegeven beginselen van iedere Chinese buitenlandse politiek bleven onvermijdelijk
voortbestaan totdat Nixon een bezoek aan Peking bracht. Hierdoor kreeg de Chinese
leiding de zekerheid dat de duivelsring van anti-Chinese intrigues eindelijk op een
strategisch vitaal punt werd doorbroken.
Ten opzichte van de Duitse kwestie was Pekings standpunt geruime tijd zeer
ingewikkeld. Ondanks alle onvriendelijkheden uit Oost-Berlijn poogden de Chinezen
de DDR te steunen tegenover Moskou. Walter Ulbricht vermeed China met woorden
aan te vallen. Maar onder Erich Honecker

3

Cf. Remin Ribao, 13 september 1970, geciteerd in Neue Zürcher Zeitung, 18 september 1970.
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sloeg de DDR in overeenstemming met de politiek van de Kremlinleiders een felle
toon aan. Dit werd erger toen 9 september 1971 in een Chinees dagblad geschreven
werd dat de Sovjet-Unie in de kwestie Berlijn de soevereiniteit van de DDR zonder
scrupules verraden had. Officieel nam de SED hiertegen stelling: ‘Peking liet Hong
Kong, om de relatie met Londen goed te houden, buiten beschouwing, maar vergoot
krokodillentranen omdat dankzij de Sovjet-Unie een van de gevaarlijkste
spanningshaarden in Europa, West-Berlijn, afgezwakt was’4.
Uit de verslechtering van de betrekkingen met de DDR wilde Peking zijn conclusies
aanvankelijk niet trekken. De relaties tussen China en de Bondsrepubliek bleven
tamelijk koel, met het gevolg dat toenaderingspogingen niet werden ondernomen.
Peking kreeg meer ruimte tot handelen tegenover Bonn nadat de
viermogendheden-regeling van de Berlijnse kwestie van kracht geworden was. Nu
kon Peking de band van West-Berlijn met de Bondsrepubliek niet meer negeren,
hetgeen betekende de formalisering van de handelsbetrekkingen in een verdrag tussen
beide landen.

Schröders rol bij de normalisatie van de betrekkingen tussen Peking en
Bonn
In 1971 maakte men zich in Bonn zorgen over de gevolgen die de toetreding van de
Volksrepubliek China tot de Verenigde Naties en vooral tot de Veiligheidsraad voor
het VN-lidmaatschap van de zogenaamde gedeelde staten zou hebben5. Geleidelijk
aan was echter gebleken dat de Bondsregering over deze problematiek zich geen
zorgen hoefde te maken. Na Nixons spectaculair bezoek aan Peking ontstond namelijk
bij de Chinezen de interesse om officiële contacten ook met de Bondsrepubliek aan
te gaan. Bij de normalisatie van de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen
speelde Gerhard Schröder6 een belangrijke rol.
In dit verband is zeker niet onbelangrijk te vermelden dat in 1969 de Chinese
Volksrepubliek in de voorstelling van de christen-democraten nog een rood
vuurspuwend monster was. Het woord China was in de mond van de toenmalige
bondskanselier Kiesinger reeds voldoende om betrekkingen met Peking als een
dodelijk gevaar af te schilderen. Doch in 1972 liepen Franz-Joseph Strauss en zijn
Duits-nationale bloedverwanten reeds rond met het plan om Peking tegen Moskou
uit te spelen. Hoe beter de betrekkingen van Bonn met Peking zouden worden, des
te toeschietelijker zouden de Krem-

4
5
6

Cf. Neues Deutschland, 21 september 1971.
Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24 november 1971.
Oud-minister van buitenlandse zaken en thans voorzitter van de commissie van buitenlandse
zaken van de Bondsdag.

Streven. Jaargang 26

978
linleiders worden in de Duitse kwestie, meende F.-J. Strauss. Hij wilde namelijk ‘de
uitverkoop’ van de Bondsrepubliek aan de Sovjet-Unie verhinderen7.
De regering-Brandt koesterde echter andere opvattingen over de betrekkingen met
de Sovjetblok-landen. Op 16 januari 1972 betoogde minister Scheel in de Bondsdag
dat, wat het aanknopen van diplomatieke betrekkingen met de Volksrepubliek China
betrof, zijn regering op het juiste moment het juiste zou doen, zonder meer rekening
te houden met anderen dan voor zover de wereldpolitieke toestand dit vereiste.
Vervolgens zei Scheel dat de Bondsrepubliek geen bilaterale problemen met China
had, alleen had zij tot dan toe aan de Oostpolitiek prioriteit gegeven8. Deze mededeling
van de minister van buitenlandse zaken werd over het algemeen zo geïnterpreteerd
dat volgens de Bondsregering het juiste moment eerst dan kon aanbreken, wanneer
niet alleen met Moskou en Warschau maar ook met Oost-Berlijn en Praag de
voorwaarden voor een normalisatie der verhoudingen waren verwezenlijkt.
Het aangaan in oktober 1972 van diplomatieke betrekkingen tussen Bonn en Peking
was achteraf een groot succes voor de CDU/CSU-oppositie en een persoonlijk succes
van Gerhard Schröder. Dat hierin een zekere grond van waarheid zat, moest zelfs de
sociaal-liberale regeringscoalitie toegeven. Tenslotte is het Schröder geweest die als
eerste bondsrepublikeinse toppoliticus voor een bezoek aan de Volksrepubliek werd
uitgenodigd. Het was de Chinese dank voor het christen-democratische pleidooi in
de jaren 1970-1972 om zich niet eenzijdig met de Sovjet-Unie en haar Europese
bondgenoten bezig te houden, maar ook in gesprek te komen met Peking.
Schröder bracht van 19 tot en met 29 juli 1972 zijn bezoek aan Peking op
uitnodiging van het Chinese Instituut voor Buitenlandse Aangelegenheden9. Daar
het toen niet onmogelijk was, dat na de verkiezingen in november 1972 weer een
CDU/CSU-regering aan het bewind zou komen, waarin Schröder de portefeuille van
buitenlandse zaken zou beheren, was de Chinese regering erin geïnteresseerd contacten
te leggen met de man die een hardere lijn jegens de Sovjet-Unie zou volgen dan de
regering Brandt-Scheel10.
In de pers van de Sovjetblok-landen, maar vooral in de Oostduitse pers viel kritiek
op Schröders reis te beluisteren. Zo schreef de Izvestia op 21 juli, dat Schröder toch
niet naar China was uitgenodigd met het oog op de posi-

7
8
9
10

Cf. Die Welt, 5 november 1972.
Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17 januari 1972.
Voor zijn vertrek had Schröder overleg gepleegd met bondskanselier Brandt en minister van
buitenlandse zaken Scheel.
Cf. Le Monde, 17 juli 1972.
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tieve ontwikkelingen die uit de Oostverdragen en het viermogendhedenakkoord
betreffende Berlijn zouden kunnen voortvloeien. Volgens het Russische regeringsblad
toonde Peking een groeiende belangstelling voor de Westeuropese integratie als
tegenwicht tegen de socialistische statengemeenschap. Dientengevolge bevonden de
Chinese leiders zich aan de zijde van de ‘Westeuropese reactionairen’11.
De Literatoernaja Gazeta schreef naar aanleiding van Schröders bezoek aan China
dat Peking met alle mogelijke listen probeerde twijfel te zaaien over de doelmatigheid
van de Europese Veiligheidsconferentie. Samen met bepaalde kringen in West-Europa,
vooral met de revanchisten in de Bondsrepubliek, beweerden de Chinese leiders dat
de voorwaarden voor de bijeenroeping van een dergelijke conferentie nog niet rijp
waren12.
In Peking voerde Schröder besprekingen met onder andere de vice-ministers van
buitenlandse zaken, Tsjan Koean-Hoea en Tsjang Wen-Tsjin, terwijl hij op 27 juli
door premier Tsjoe En-lai werd ontvangen13. Beide politici voerden volgens het
persbureau Nieuw China ‘een openhartig en vriendelijk gesprek’14. Nadat Schröder
uit Peking was teruggekeerd, bracht hij een bezoek aan minister Scheel in diens
vakantieverblijf in Oostenrijk. Schröder bracht verslag uit van zijn besprekingen en
overhandigde Scheel een protocol, ondertekend door hem en zijn Chinese
gesprekspartner Tsjang Wen-Tsjin. Het protocol stelde vast, dat beide partijen het
erover eens waren dat de Volksrepubliek China en de Bondsrepubliek diplomatieke
betrekkingen moesten aanknopen.
Op een persconferentie sprak Schröder de hoop uit, dat de betrekkingen met Peking
nog vóór de aanstaande Bondsdagverkiezingen geregeld konden worden. Eveneens
als minister Scheel meende ook Schröder dat er tussen China en de Bondsrepubliek
geen bilaterale problemen bestonden en dat diplomatieke betrekkingen moesten
worden aangegaan zonder specifieke clausules, amendementen of voorwaarden. Over
de onvriendelijke reacties van de Sovjetbloklanden op zijn China-bezoek zei Schröder,
dat deze beschuldigingen hem misplaatst voorkwamen. In dit verband stelde hij, dat
na een eventuele na 1972 te vormen CDU/CSU-bondsregering West-Duitsland ook
voort zou gaan te werken in de richting van vrede en vooruitgang. Schröder gaf
tenslotte uiting aan zijn opvatting dat de kwestie van de Duits-Chinese betrekkingen
in de partijpolitiek geen rol mocht spelen15.

11
12
13
14
15

Cf. TASS in English, 21 juli 1972.
Geciteerd in Neues Deutschland, 25 juli 1972.
Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17 juli 1972.
Geciteerd in Neue Zürcher Zeitung, 30 juli 1972.
Idem, 2 augustus 1972.
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Na de persconferentie van Schröder liet de Bondsregering een verklaring publiceren,
waarin werd gezegd, dat de regering Brandt-Scheel zich reeds bij haar
ambtsaanvaarding bereid had verklaard met alle staten in de wereld betrekkingen
aan te gaan. Deze bereidwilligheid strekte zich ook uit tot de Chinese Volksrepubliek,
hetgeen de regering in Peking bekend was. Vervolgens was de bondsregering voldaan
over het feit dat naar aanleiding van het bezoek van Schröder de regering van de
Volksrepubliek China te kennen gegeven had in een normalisering van de
betrekkingen geïnteresseerd te zijn16.

Normalisatie van de relaties tussen de Volksrepubliek China en de
Bondrepubliek
Het ministerie van buitenlandse zaken in Bonn meende dat er zich bij het aangaan
van diplomatieke betrekkingen tussen Bonn en Peking misschien toch wel
moeilijkheden konden voordoen. Deze zouden betrekking hebben op Taiwan en
West-Berlijn. Evenzeer achtte men in Bonn nog enige opheldering noodzakelijk over
het Chinese standpunt ten aanzien van de Oostverdragen en de Berlijnovereenkomst.
De moeilijkheden werden echter tijdens de in augustus 1972 begonnen geheime
onderhandelingen over het aangaan van diplomatieke betrekkingen snel uit de weg
geruimd. Tenslotte normaliseerde de Bondsrepubliek tijdens het officieel bezoek van
Walter Scheel aan Peking in oktober 1972 als een van de laatste Europese staten haar
verhouding met de Volksrepubliek China.
Na zijn vierdaags bezoek aan China maakte minister Scheel bekend dat de
bondsregering de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen zo snel mogelijk
wilde uitbreiden. Voor dit doel wilde men in november 1972 onderhandelingen
beginnen over een handelsverdrag tussen Bonn en Peking. Minister Scheel deelde
verder mee de Europese Gemeenschap te zullen consulteren voordat met de
onderhandelingen over een handelsverdrag een begin werd gemaakt. Het zou een
bilateraal verdrag worden, aldus Scheel, omdat de Chinezen dit wensten17. De
Chinezen gaven de voorkeur aan deze regeling, omdat zij op die manier naar de EEG
toe konden groeien18.
Over de gesprekken die hij in Peking had gevoerd, onder andere met pre-

16
17

18

Idem, 5 augustus 1972.
Weliswaar kan alleen nog de Europese Gemeenschap met ingang van 1 januari 1973
handelsverdragen met derde landen afsluiten, maar een bijzondere regeling is tot 1 januari
1974 mogelijk.
Scheel wees erop dat ook Italië met China een dergelijk handelsverdrag had afgesloten.
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mier Tsjoe En-lai, zei minister Scheel dat er verschillende opvattingen hadden bestaan
over het nut van een Europese Veiligheidsconferentie en van gesprekken over
wederzijdse evenwichtige troepenvermindering. De minister geloofde evenwel, dat
zijn Chinese gesprekspartners hierover niet zo uitgebreid en precies waren
geïnformeerd, zodat zij hem om aanvullende inlichtingen hadden gevraagd.
Interessant voor de Bondsregering was de steun die zij in Peking voor haar
standpunt in de Duitslandpolitiek kreeg. Terwijl de DDR niets wilde weten van het
begrip ‘eenheid van de natie’, hadden Scheels gesprekspartners in Peking gesteld,
weliswaar in algemene zin, dat het niet normaal was, wanneer een volk gedeeld is.
Verder zei Peking zijn steun toe wanneer beide Duitse staten tot de Verenigde Naties
zouden willen toetreden.
Het was niet toevallig dat minister Scheel zich juist in die dagen in Peking had
opgehouden. De Volksrepubliek China was namelijk een thema geworden in de
Bondsrepublikeinse verkiezingsstrijd nadat Schröder dit land had bezocht. Reeds in
augustus 1972 hadden de Russen gereageerd en tijdens een ontmoeting van Leonid
Brezjnev met de Oosteuropese leiders werd besloten de regering Brandt-Scheel een
handje te helpen, omdat de Kremlinleiders geïnteresseerd waren in het behoud van
de regerende coalitie. Oost-Berlijn liet vrij onverwacht weten dat men nog voor de
bondsdagverkiezingen bereid was met Bonn het basisverdrag te ondertekenen19.
Ongetwijfeld had de reis van Schröder naar Peking hiertoe bijgedragen. Uitgerekend
deze communistenvreter, aldus Conrad Ahlers, kwam uit China terug met geestdrift
voor de communistische wereldmogendheid20. In het licht van de komende
verkiezingen ontdekte Gerhard Schröder dat de reactie van de Chinezen veel
vriendelijker was dan die van de Russen. Wat hij erg prettig vond, was de allesbehalve
opdringerige, doch natuurlijke minzaamheid en zakelijkheid waarmee zijn verblijf
verliep21.

19
20
21

Cf. Neues Deutschland, 6 september 1972.
Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 augustus 1972.
Cf. Neue Zürcher Zeitung, 2 augustus 1972.
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Last Tango in Paris
Erik De Kuyper
‘The trouble with these films is that they are not free. These films, these
filmmakers still treat sex as a problem: Warhol makes films in which sex
is the film's content as experience, as joy (or in the case of Jack Smith, as
pain). Warhol doesn't make problem films. That's the basic difference
between sex in Warhol (and underground in general) and the commercial
“art” films’.
Jonas Mekas
Last Tango in Paris van Bernardo Bertolucci is beslist een ‘commercial art film’.
Vallen deze blijkbaar tegengestelde termen ‘commercieel’ en ‘artistiek’ in één film
samen, dan spreekt de Amerikaanse business-wereld tegenwoordig vaak van ‘mature
films’, ‘volwassen films’. Het zijn films die in het beste geval een enorme respons
krijgen van de toeschouwers, maar dat succes is vooral te danken aan het feit dat ze
speculeren op een listige combinatie van kritiek (heel sterk benadrukt, o.m. in de
advertentiecampagne) en kritiekloosheid (altijd latent, maar uiteindelijk alles
bepalend), waarbij de ernst van hun bedoelingen en pretenties zonder scrupules
vermengd wordt met de grootste onernst in de manier waarop die bedoelingen worden
meegedeeld. De volwassenheid van dit soort films is van een infantiel niveau: ze
pretenderen kritiek, ernst, inzicht te verschaffen, maar blijven hopeloos verstrikt in
hun eigen contradicties, hun onbewuste taboes, hun angst om de eigen obsessies
onder ogen te zien.
Op zichzelf interesseert dit soort films me niet erg. Het enige wat me - met mate
- boeit, is hun mechanisme. Kun je dat uiteenrafelen, dan krijg je een ietwat beter
inzicht in de maatschappelijke mechanismen waarop ze steunen, welke ze reflecteren
en waaraan ze uiteindelijk hun betekenisgevende respons ontlenen. Eigenlijk is dat
mechanisme altijd hetzelfde. Films van dit soort vormen een grote tautologie: ze
zeggen altijd hetzelfde en verbergen altijd hetzelfde, altijd op dezelfde manier en
altijd om dezelfde reden; en hun succes, het feit dat ze zo goed functioneren, steunt
altijd op min of meer dezelfde Pavlov-reactie. Ik heb m.a.w. vaak de indruk altijd
dezelfde film te zien en altijd over dezelfde film te schrijven. Ik analyseer altijd
dezelfde machine. Misschien kun je daar pas mee ophouden als ook je lezers inzien
dat het inderdaad om dezelfde machine gaat! Zelf heb ik bijvoorbeeld de indruk dat
ik vorige maand in mijn bespreking van Clockwork Orange al alles gezegd heb over
Last Tango in Paris, maar de lezer zal het wel voorkomen alsof deze twee films
mijlenver uit elkaar liggen. En oppervlakkig beschouwd is dat ook zo. Kubrick is
een Amerikaan: zijn film is agressief, sluw-demagogisch, en vol messianistische
bedoelingen.
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Bertolucci's film is van Europese, meer bepaald van Italiaanse makelij. Op het eerste
gezicht intelligent, geraffineerd, gecultiveerd, erg esthetisch, veel egocentrischer dan
Kubrick. Maar beide hebben ze iets gemeen: ze functioneren op nagenoeg dezelfde
manier, als de zoveelste - tautologische - bevestiging namelijk van het obsessionele
gedrag van hun toeschouwers.
Wat mij het meest in dit soort commerciële kunstfilms stoort is hun ‘abstractheid’,
hun intellectualistische gefabriceerdheid, hun gebrek aan alle concrete toevalligheid.
Ze zijn zo superieur; ze weten het allemaal zo goed, ze zijn zo zelfzeker (ze zijn ook
zo mooi, dat je ze vaak niet eens meer ‘mooi’ kunt vinden; vooral hiervan is Bertolucci
een perfecte illustratie). Er is geen plaats voor een menselijk tekort dat doet twijfelen;
er is geen plaats voor een dissonante emotie die ont-roert; er is geen gevoelservaring
die zo intens is, dat ze shockeert.
Misschien heeft Norman Mailer toch gelijk. In The New York Review of Books
(May 17, 1973) verwijt hij Last Tango vooral een gebrek aan authenticiteit, meer
bepaald Bertolucci's onmacht om de improvisatie en de spontane beleving van de
personages-acteurs in zijn film te integreren. Het lijkt me een beetje erg gesteld, maar
het kan toch wel als benaderingsweg dienen om het faillissement van Last Tango te
helpen verklaren1. Het meest storende, dat ook Mailer opvalt, is de enorme disproportie
tussen wat men in feite ziet en wat men denkt te zien, tussen wat er is en wat gezegd
wordt dat er is (‘gezegd’ niet alleen door pers en publiciteit, maar ook door Bertolucci
zelf in zijn film: ‘kijk eens wat ik u allemaal toon’! Niets. Of alleen maar dat ‘kijk
eens...’). De beruchte seksscènes zijn of te lang of te kort, te gedetailleerd of niet
gedetailleerd genoeg. Ze worden herleid tot een soort stramien van seksuele
betrekkingen, gereduceerd tot louter clichés. Je kunt niet eens zeggen dat het
illustraties zijn van een technische handleiding; alleen maar illustraties van ideële
conventies. Op elke scène kun je een technische, seksuologische term plakken: dit
is ‘sodomie’, dit is ‘scatologie’, enz.... Mailer heeft gelijk: het is niet genoeg
uitgesponnen, het is niet... pornografisch genoeg. Waarmee hij vooral bedoelt: niet
grafisch genoeg.
Heel puntig vind ik dan ook de bespreking van Thomas Berger in het
Esquire-nummer van mei. Hij ontwijkt in feite de bespreking van Bertolucci's film
door in de plaats daarvan uitvoerig te handelen over een hard-core

1

Het succes van de film toeschrijven aan het feit dat de toeschouwers vooral aangetrokken
worden door een beroemdheid als Marlon Brando die vuile woorden zegt en zijn kont laat
zien, lijkt me een gebrekkige interpretatie. Ze gaat in ieder geval alleen op voor de V.S.,
waar Brando voor zo'n mythologische figuur kan doorgaan. Maar dan nog geloof ik dat
Mailer dit vooral schrijft om een parallel te kunnen trekken met Nixon: als die scatologisch
zou worden in taal en gebaar, zou dat een schouwspel zijn dat nog meer volk zou trekken!
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pornografische film (of iets dat daarvoor doorgaat) en over Last Tango alleen maar
lakoniek op te merken dat het maar goed is dat hij voor kinderen verboden is: ‘no
child should be allowed to witness simulated sex and so be encouraged to regard
adult life as inauthentic’. Geen film, besluit Berger, past beter in onze ‘pompously
passionless’ tijd, ‘in which any kind of rhetoric is celebrated over any kind of ardor’.
Hij ontbloot Last Tango van zijn artistiekerige pretentie door de film te vergelijken
met een pornofilm, waar hij meer in ziet dan in de graatmagere film van Bertolucci.
Het heeft nut dieper in te gaan op die vergelijking met de pornofilm. De platheid
van deze laatste (de platheid in conceptie en uitwerking) heeft het shockeringselement
nooit ingebouwd als essentieel functioneringsmechanisme. Als toeschouwer lust je
het of lust je het niet. Pornofilms zijn cynische verbruiksartikelen. Last Tango
daarentegen kan zijn toeschouwers wel degelijk shockeren, omdat de film zich
voortdurend beweegt binnen de categorie van de ‘burgerlijke hypocrisie’. Shockeren
is nl. een dubbelzinnige houding van willen en niet-willen, een onduidelijk-duidelijke
combinatie van hullen en onthullen, van zeggen en niet-zeggen, van gedeeltelijke
aanvaarding en gedeeltelijke verwerping. Shockeren houdt de spanning binnen
welbepaalde limieten. De ‘bon goût’, de esthetiek, het intellectualisme zijn uiterst
belangrijke parameters om dit burgerlijke shockeringselement te doen functioneren.
Bertolucci gebruikt ze op een virtuoze, bewonderenswaardige manier: binnen die
limieten werkt het allemaal heel knap, heel artistiek. Maar tegelijk ook een beetje
pijnlijk, omdat hij blijkbaar niet inziet waarvoor al zijn talent dient, hoe het alleen
maar uitmondt in kunstgrepen, hoe zijn goede smaak vulgaire grand chic is, hoe zijn
gewaagdheid de directe vertaling is van zijn impotentie. Hoe, kortom, alles zich tegen
hemzelf keert, alles behalve misschien het commerciële succes. Maar ook dat is niet
zo zeker, want in hoeverre werkt Bertolucci zichzelf niet vast in zijn eigen
commercieel/artistiek succes?
Komt dat erop neer dat de beruchte scènes waarin de seksuele ontmoetingen tussen
Maria Schneider en Marlon Brando plaatsvinden, zoals Mailer zegt, te veel vertolkt
zijn (‘simulated’, zegt Berger)? Maar als ze meer realistisch waren gespeeld, als er
meer plaats was gelaten aan improvisatie, zouden ze zonder meer ook in het triviale
vervallen. En dat is iets dat Bertolucci te allen prijze wil vermijden. Maar je moet
kiezen: óf je hebt trivialiteit die authenticiteit verraadt, óf je hebt die soort beheersing
die regelrecht naar estheticisme voert. Een pornofilm zit vol trivialiteiten:
onzuiverheden, kleinmenselijke tekortkomingen, onappetijtelijkheden, die het seksuele
verkeer - in de werkelijkheid - nu eenmaal kleuren. Ik herinner me zo iets typerends
uit een film die af en toe - juist om die reden - wel een soort porno-karakter had, I'm
Curious van Vilgot Sjöman. Het is een scène
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waarin de hoofdpersonages in alle haast een matras over de vloer trachten te spreiden,
terwijl ze al volop in hun seksuele esbattementen zijn: allemaal erg onhandig,
onromantisch, vol van die triviale details die de hele seksuele gebeurtenis in een
meer authentieke context situeerden; ook een beetje grotesk en Tsjechoviaans in de
tweespalt van tragi-komedie. Een mooi voorbeeld dat laat zien hoe de gemeenplaats
‘uitsluitend-seksueel’ alleen al door materiële omstandigheden wordt teniet gedaan.
De seksualiteit speelt zich altijd af in een net van gebeurtenissen, ook wanneer de
seksuele paring zogezegd louter en alleen op dat seksuele is afgestemd! Seks bedrijf
je altijd in een banale context, met gewone alledaagse voorwerpen: een matras, een
slipje, een ‘zipper’ die klem zit, de vloer die hard of koud is, enz.. Op z'n minst zitten
die materiële dingen al in een emotioneel net ingeweven en bovendien gaat het om
complexe wezens die de liefde bedrijven, zodat de idee van ‘I'amour physique’ als
Nur Sex beslist naar het domein van de literaire en culturele clichés verwezen moet
worden. Daarom bestaan ze er niet minder om in onze maatschappij. Daar is het me
juist om te doen!
Bertolucci weert dat triviale (meteen ook de ironie, de kortsluiting, en heel het
gamma van bitter-zoete, geniaal-zielige aspecten van ons menselijk gedrag). Heeft
hij echter levensechte details nodig om de indruk van authenticiteit te suggereren,
dan worden die op artistieke manier geënsceneerd. Voorbeeld: de kunstig gedrapeerde
bruidsjapon, die door de regen zo mooi vochtig gemaakt wordt, dat hij de schaamdelen
van Maria Schneider aftekent en laat zien dat ze geen broekje droeg. Niet dat
Bertolucci dit doet stoort mij, wel dat hij het zo plechtig doet, het zo ensceneert alsof
het een hele gebeurtenis was. Het triviale detail wordt een decoratief element en
vindt daarin zijn ‘shockeringskracht’. Levensechte details - voor zover ze aanwezig
zijn - zijn in Last Tango levenloze maniërismen in het luchtledige. Niet zonder opzet
heeft Bertolucci een leegstaand appartement gekozen om de seksualiteit ook ruimtelijk
van haar beperkingen en belemmeringen te ontdoen. Maar weer kan hij niet nalaten
dit bijzonder sterk te beklemtonen. Alles wat in deze film zogenaamd subtiel is,
wordt zwaar op de hand benadrukt. De lege ruimte zowel als het detail met het
bruidskleed; de morbiede en macabere sequensen rond de zelfmoord van Brando's
echtgenote; de tegenstelling ouderdom - jeugd (in de sequens in het toilet, waar Maria
Schneider een vrouw tegen het lijf loopt die haar kunstgebit aan het poetsen is); de
beklemtoning van de anonimiteit van de twee partners; de pseudo-intellectualiteit
van de jonge would-be cineast Jean-Pierre Léaud; de van een cineast als Bertolucci
toch ontoelaatbare toegeeflijkheid om een scène waarin in het liefdesspel door Brando
en Schneider dierengeluiden worden nagebootst, te doen volgen door beelden van
‘echte’ beesten. Al deze en nog vele andere voorbeelden bewijzen me dat Bertolucci
allesbehal-
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ve een fijngevoelige filmmaker is, maar dat hij integendeel platvloers is, al heeft hij
heel veel flair om het allemaal zeer aantrekkelijk, in modieuze kleuren te verpakken.
Om terug te komen tot de lege ruimte van het flatje: zelfs een lege ruimte is - in
een film - nog iets materieels; het kan zo maar met als een abstractie worden
weggemoffeld. (Ik herinner me bijvoorbeeld hoe bijzonder pakkend de
geluidsachtergrond was in een film van Steve Dwoskin, Times For, die zonder
nadrukkelijk te zijn eveneens een leegstaande kamer vulde en de seksuele gedragingen
van het paar op een doffe manier begeleidde). Zelfs al schakel je al die materiële
dimensies uit, zoals Bertolucci doet, dan nog blijft de tijdelijke dimensie als een zeer
betekenisvolle factor over. Ook deze is bij Bertolucci afwezig: seks gebeurt in een
tijdsvacuum. Er is geen verloop: niet eens de suggestie van een verloop, zoals dat in
oudere films het geval was om de tijd van de seksualiteit aan de duiden: een
omarming, een kus, en dan een trage ‘dissolve’ naar het volgende beeld, de ontbijttafel
bijvoorbeeld; later in de filmgeschiedenis werd dat: de twee geliefden in bed, rustig
een sigaret rokend, starend naar lichtreflecties op de zoldering. In de sekstaferelen
van Bertolucci is er geen materie, geen ruimte, geen tijd. Er is vanzelfsprekend ook
geen erotiek: uitsluitend intellectuele aanduidingen dat het hier wel degelijk om
‘seks’ gaat. In al zijn ‘gewaagdheden’ is Bertolucci een seks-puritein. Seks bestaat
bij hem enkel en alleen als een begrip, dat dan door de gewillige toeschouwer met
helle tonen bijgekleurd kan worden. Maar de concreetheid van bijvoorbeeld de huid,
twee lichamen, is niet aanwezig. Het meisje Schneider is in haar naaktheid even
clean als een Playboy-pin-up. Niet dat dat een bezwaar is, maar van haar wordt hier
een andere functie verwacht. In de figuur van Brando is de conventionaliteit nog veel
sterker doorgedreven: hij hoeft alleen maar naar een abstract mannelijk seks-symbool
te verwijzen. De absolute man: zijn broek kan perfect mooi rond zijn achterwerk
gespannen blijven, terwijl hij Maria Schneider sodomiseert, want dat past volledig
in de conventionele seksteken-taal van de film.
Seks laat zich niet uitdunnen tot slechts het wezenlijke ervan overblijft. Je hebt
ofwel de afwezigheid van al het direct seksuele, dat zeer sterk, zeer subtiel en in een
ongelooflijk rijk gamma aan schakeringen werkt door de suggestie van het seksuele
(de manier van doen tot vóór de ‘seksuele revolutie’) ófwel het helemaal concreet
seksuele, met alle materiële en fysieke aspecten ervan (zoals dat door de porno- of
de Warhol-films wordt geïllustreerd). Tussen beide mogelijkheden is er op dit ogenblik
geen plaats. Wat Bertolucci doet, is de laatste methode intellectualiseren, abstraheren,
essentialiseren, tot er uitsluitend een allegorisch stramien van overblijft: de symboliek
van de seks, zou je het bij Bertolucci kunnen noemen! In de porno-
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films, in de Warhol- en andere undergroundfilms die zich bezighouden met seks, is
de categorie van het shockeren niet effectief; het wordt vervangen door de categorie
‘verveling’. De mogelijkheid om te shockeren behoort tot een andere tijd: die van
de burgerlijke dubbelzinnigheid, die zo mooi weet te spelen met de dialectiek tussen
seks-obsessie en seks-puritanisme. Daarvan is Last Tango in opzet en werking een
prachtig voorbeeld. Het is een spel waarin de concreetheid van het leven vervangen
wordt door de abstracties van de conventionaliteit, en dat is de manier waarop de
hedendaagse ‘mature films’ proberen dichter bij het leven te geraken. Het doet er
dus in feite weinig toe of Last Tango in de uitbeelding van het seksuele niet ver
genoeg gaat - of te ver! -: veel erger is dat Bertolucci de problematiek van het concrete
(van het seksuele, of het emotieve, of het erotische, of om het even wat2) wegmoffelt
voor een abstracte problematiek. Last Tango is een allegorie van het seksuele
menselijke gedrag: dubbel onbruikbaar, want als allegorie een cinematografisch
beslist onbevredigende werkwijze (wat kunnen we met cinematografische allegorieën
in godsnaam aanvangen) en als reflectie van dat seksuele gedrag beslist vervalsend.
Allegorieën zeggen weinig over de wereld die ze in symbolische taal trachten te
vatten. Ze vertellen meer over de onmacht, de onwil, de blindheid om de concreet
maatschappelijke problematiek aan te pakken; ze releveren de vermommingen
waarachter de reële knelpunten worden weggestopt. Wel ja, kun je zeggen: het is
dan toch een document. Het vervelende is dat dit document niet uniek is, maar één
van de vele: een tautologie - en daarom past het in een archief.
Een paar van de maatschappelijke, filosofische of culturele clichés inLast Tango
wil ik hier nog even opsommen en situeren.
Wat de film zonder de minste twijfel zo ‘shockerend’ maakt, is de klassieke
scheiding tussen de twee grootheden Seks en Liefde. Wel is het zo dat Last Tango
een bijzondere dynamiek ontleent aan het feit dat het Seks-aspect zo erg benadrukt
wordt en de indruk wordt gewekt dat de klassieke tegenhanger Liefde afwezig blijft.
Atlijd weer wordt de toets Seks ingedrukt; maar des te sterker wordt op de gevoelige
snaar Liefde getokkeld! Last Tango handelt rechtstreeks over het ‘bijna onmenselijke’,
‘louter mechanische’ aspect van het ‘seksuele genot’; maar indirect is hij een
klankbord voor wat de ‘hogere waarde’ van de ‘menselijke liefde’ wordt genoemd.
Deze dichotomische indeling doet sterk denken aan de Freudiaanse splitsing tussen
realiteits-principe en libido. Maar hier zoals daar heeft men te maken met

2

Ik heb me in dit opstel nogal opzettelijk beperkt tot de seksuele thematiek. Om de goede
reden dat ook de aandacht van mijn medetoeschouwers zich daarop het meest heeft toegespitst.
De andere aspecten van de film zouden echter op een even negatieve manier te analyseren
zijn.

Streven. Jaargang 26

988
categorieën. En ik geloof dat de verklaring voor de fascinatie van de film op de
toeschouwers in het volgende te vinden is: Last Tango ensceneert een zogenaamd
ruimte- en tijdeloze, anonieme libido-uitleving, maar reikt meteen een leesrooster
aan dat als realiteitsprincipe werkt. Met andere woorden: de toeschouwer die
Bertolucci's spel speelt, accepteert voortdurend, maar censureert ook voortdurend.
De uiteindelijke sublimering vindt hij in de totale fïlm-als-ervaring.
Maar juist in deze film, vind ik, wordt heel mooi gedemonstreerd hoe mank deze
dichotomische opstelling is. Wat is Liefde in zo'n dichotomie anders dan een
sublimatie van het menselijk tekort, de institutionalisering van de levensweigering,
de verabsolutering van de menselijke pijn? In een tweespalt uit elkaar gehaald, worden
beide, liefde en seks, genegeerd, wordt het ene opgeofferd aan het andere. Geen van
beide termen dekt nog wat hij pretendeert te dekken; de benoeming ervan is een
negatie. Wat is immers nog die Seks waarover Bertolucci het heeft? Een abstractie
van iets dat juist heel en al concreet is, dat (om maar iets te zeggen) hoe dan ook
emotief gekleurd is, nooit uitsluitend ‘technisch’ of uitsluitend ‘bestiaal’: het seksuele
bij mensen gebeurt nu eenmaal in een emotionele, rationele en sensuele context, een
context die oneindig veel gradaties, variaties, nuances kan vertonen. ‘Seks en Liefde’
krijg je niet door het ene te vertalen in het andere, door van het ene over te gaan naar
het andere. Je hebt niet enerzijds louter Seks (met desnoods een ietsje Liefde erbij)
en aan de andere kant Liefde met desgevallend een beetje of veel Seks. Als je het zo
ziet - en we zien het allemaal zo! - dan heb je noch op het ene noch op het andere
een juiste kijk. Dan goochel je maar met het ene om het andere te verbergen, en
omgekeerd. Dan zit je volop in een ideologie (daar zitten we ook volop in!). Last
Tango is hier de zoveelste illustratie van.
Wat is die Seks voor Bertolucci dan? Eerst en vooral: anoniem. Wanneer seks
geen naam heeft, begint de ontmenselijking. De partners van Bertolucci hebben
letterlijk geen naam (willen van geen naam weten), bedrijven seks in een ruimte die
ze leeg willen zien, in een tijd die ze niet willen bepalen. Dat is hun anonimiteit.
Seks als iets dat buiten de werkelijkheid staat, zegt Bertolucci. Over het clandestiene,
exotische, wereldvreemde aspect van de seksualiteit bestaat een hele literatuur en
een hele mythologie. Het is één van de grote fascinerende taboes van ons westers
seksueel denken. Seks echter is nooit wereldvreemd, is nooit anoniem, heeft altijd
een kleur, een geur, een contour, een structuur. Seks gebeurt op z'n minst al met de
realiteit van de partner (of de realiteit van mezelf!). Seks is altijd al een combinatorisch
spel van handelingen, emoties en genot. De seks zoals Bertolucci hem voorstelt,
bestaat niet; alleen misschien in ons door schuld beladen geweten; in ons door
onmacht of onkunde misvormde reële ervaring; in
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onze sublimerende dromen en fantasie. Wat ik Bertolucci hier verwijt is dus dat zijn
afbeelding van het seksuele niet met de authenticiteit strookt. Maar misschien had
hij niet de bedoeling zo'n beeld van de seksualiteit te geven? Misschien wilde hij
juist een imaginair beeld van het seksuele tekenen? Beslist. Maar dan verwacht ik
van hem dat hij zijn seksuele mythologie op de realiteit afstemt, dat hij ze bruikbaar
maakt voor mijn realiteit. En niet dat hij zo maar zijn en onze manke beelden van
seksueel genot, gesproten uit onze gebrekkige realiteitservaring, klakkeloos zou
clicheren. Dat is wat ik tautologisch noem.
Zouden we ons kunnen vrijmaken van deze seksideologie? Misschien wel. Voor
mij is het echter duidelijk dat we er op dit ogenblik nog helemaal niet vrij van zíjn.
De tekst van Mekas die ik boven dit artikel heb gezet, is daarom ook slechts
gedeeltelijk juist. Het is niet waar dat bij Warhol de seksualiteit probleemloos en vrij
is. In de grond tref je bij Warhol hetzelfde gamma ‘problemen’ aan als bij Bertolucci.
Hoe zou het ook anders kunnen, tenslotte leven we toch allemaal in min of meer
dezelfde seksueel-ideologische sfeer. Het enige verschil, en dat is van groot belang
voor mij, is de luciditeit, de kritische werking. Een film van Warhol functioneert
helemaal anders. De toeschouwer staat in een totaal andere verhouding tot de
problematiek. Bij Warhol kan ik actief, kritisch en creatief iets met die verhouding
aangaan. In Bertolucci's cinema is de verhouding film - toeschouwer louter repetitief.
Als bijvoorbeeld in Warhols Lonesome Cowboy Viva tijdens haar seksuele
esbattementen ineens over haar opvoeding bij kloosterzusters begint te preken en
terwijl ze haar borsten ontbloot het ‘Tantum Ergo’ begint te zingen, dan is dat geen
goedkope provocatie. Via deze concrete handeling - bovendien ook in een
geïmproviseerde scène - komt bij de toeschouwer zo iets als een belangrijk
emotioneel-rationeel herkenningsmoment op. Hij ervaart dat Viva - de actrice of het
personage, dat doet hier weinig ter zake - juist in een film van Warhol, die een voor
ons op dit moment extreme vorm van seksuele permissiveness in beeld brengt, een
taboe-beladen seksualiteitsbelevenis heeft die de zijne in zekere zin reflecteert. De
seksuele permissiveness krijgt ineens een heel andere kleur. Het eerste deel van Blue
Movie, dat ongeveer zestig minuten duurt, is een bijna integrale verfilming van twee
mensen (Viva en Louis Waldon) die in een lege kamer op een matras liggen te vrijen.
De camera registreert dit zonder ooit van standpunt te veranderen. Als Viva regelmatig
het ene been van Waldon over het andere probeert te leggen en Waldon haar
uiteindelijk vraagt wat ze toch doet, antwoordt Viva: ‘Ik wil je geslacht een beetje
verstoppen voor de camera. Het is niet prettig voor de toeschouwer dat hij dat allemaal
van zo nabij te zien krijgt’. Op zo'n moment gebeurt er in zo'n film iets heel
belangrijks voor de toeschouwer. Ineens gaat hij veel meer
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begrijpen van wat ‘schaamte’ is, dat eeuwenoude gevoel van ons, en hij kan misschien
opnieuw beginnen te nuanceren, via ‘pudeur’, enz.. Dat zo iets gebeurt in een film
waarin niets verborgen wordt en niets verborgen hoeft te worden, is des te sprekender.
Dit heeft niets meer te maken met puritanisme of hypocrisie. Hier wordt het ene
gevoel niet weggemoffeld om er een ander sterker door aan te spreken. Hier gaat het
om een zuivere keuze, de keuze bijvoorbeeld om iets niet te tonen. Wat bij Bertolucci
niet getoond wordt, accentueert zijn puritanisme, spitst ons voyeurisme toe, exciteert
onze dubbelzinnige verhouding ten aanzien van seks. Bij Warhol voel je je nooit een
voyeur omdat je naar een naakt lichaam kijkt of een uitvoerige seks-scène bijwoont.
Je wordt uitgenodigd als partner (dat je je daarin niet van meet af aan gemakkelijk
voelt, is nog iets helemaal anders)! Het voyeurisme wordt hier niet enkel getolereerd,
wordt hier niet aangewakkerd, maar geaccepteerd als een bestanddeel van de
cinematografische verhouding. Voor de toeschouwer is het even moeilijk om op die
manier zijn eigen voyeurisme te erkennen en van die erkenning te vertrekken voor
verdere verhoudingen, als voor de acteurs om hun exhibitionisme te doen omslaan
in een juistere esthetische beleving. Misschien moeten wij - acteurs zowel als
toeschouwers - op zo'n momenten proberen ons gevoel van plezier te erkennen en
in een wederzijdse vorm van akkoord uit te bouwen. De lichamelijkheid van Warhols
films ontroert me; ze handelen over mijn lichamelijkheid. Ik kan er iets mee
aanvangen. Het is een onderdeel van de seksuele didactiek waar Warhol zo in
bedreven is (niet zo erg zijn opvolger Paul Morissey; cfr. mijn analyse hiervan in
Film en Televisie, juli '73). Bij Bertolucci vind ik deze bekommernissen niet terug;
in feite heeft hij geen interesse voor seksualiteit. Alleen voor de ideologie van de
seksualiteit. Niet de praktijk ervan. Die ideologie echter, die ken ik; heb ik even goed
in mij; ik zou er graag iets aan doen, in plaats van ze voor de zoveelste keer
(tautologisch) gestalte te geven op de dubbelzinnige manier die ik zo goed ken ook
en waarin ik me als burgerlijke participant ook zo gemakkelijk laat verstrikken. Men
helpt mij en mijn medetoeschouwers niet verder door te proclameren dat er ‘seks
bestaat zonder liefde’; dat er zo iets bestaat als ‘anonieme seks’; dat er een aantrekking
bestaat van het louter seksuele; dat er een vervloeking bestaat van de seksualiteit;
dat de overtreding via het seksuele altijd gestraft wordt (dat Eros verbonden is met
Thanatos); dat de liefde (op z'n minst dan in zijn realiteitsprincipiële vorm, als
institutie) de Nur-Sexualität (van de Libido) moet overwinnen; dat de maatschappij
‘afwijkend’ seksueel gedrag niet aanvaardt omdat het onmaatschappelijk zou zijn;
dat er dus voortdurend een drang is naar het maatschappelijk gesanctioneerde (het
goede huwelijk, het fatsoenlijke gezin, de kinderen: constant aanwezig tussen de
plooien van Last Tango) en tevens een fascinatie voor
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het verbodene van de seks, enz. enz.. Dat zijn allemaal de ideologische ‘fabeltjes’
waarmee ik leef, en waarvan ik beetje bij beetje de abstractheid tracht in te zien en
te doen inzien aan anderen.
Ik wil met films kunnen leven. Dat heeft niets te maken met lesjes of filosofietjes
voor dagelijks of zondags gebruik. De levensdidactiek die ik graag put uit films,
ontbreekt schromelijk in de film van Bertolucci. Ik vind dat triest. En van de erotische
didactiek heeft hij al evenmin begrip, te oordelen naar de scène waarin Brando het
meisje Schneider onderricht. Brando zou een soort didactische functie hebben
tegenover Schneider, zegt Bertolucci in een van zijn interviews. Maar wat kun je
leren zonder ervaring? Wat kun je ervaren zonder tastbaarheid? Wat doen die twee?
Ze spelen in een film van een cineast die Bertolucci heet; meer niet. Ze leren niets
van elkaar en leren mij, toeschouwer, ook mets. Ze helpen me niet uit de
Seks-Ideologie, die seks beschouwt als een gegeven waarheid en grootheid. Als een
symbool. Maar met symbolen kun je niet leven.
Ik denk nog eens aan de levenslessen van Warhol: ze getuigen van een ‘new
sensibility’; Bertolucci's film getuigt alleen van de ‘old rationality’. Of noem het
voor mijn part de traditionele patriarchale benadering! Het is typerend voor Last
Tango dat het de stoere, oudere Brando is die de les moet spellen. Bij Warhol doet
Viva dat, die zelf nooit helemaal zeker is hoe het moet of zou kunnen. Zij weet alleen
dat ze niet erg bevredigd is met de verhoudingen zoals ze nu zijn, en zeurt daar
eindeloos over door. Bij Bertolucci stikt Brando in zijn ‘eenzaamheid’, in zijn
‘wroeging’, in zijn ‘schuldgevoelens’, in zijn mannelijke zelfzekerheid, in zijn eigen
abstracties en inconsequenties. Juist die inconsequenties moeten onvermijdelijk
leiden naar het tragische slot, omdat het rationele inconsequenties zijn, die nooit
zoals existentiële inconsequenties meegeweven kunnen worden in het bestaan waarvan
ze deel uitmaken! De enige mogelijkheid in deze wereld is de pathos, de tragiek, de
moord en de zelfmoord. Kortom: de literatuur. De levensliteratuur waarvan de kranten
dagelijks vol staan, maar die zo weinig te maken heeft met ons leven.
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Sovjet-impressies
Robert Hotz
Een land met duizend gezichten
De Sovjet-Unie, of juister gezegd: de Unie van de Socialistische Sovjet-Republieken,
is een gebied dat je moet hebben bereisd om je te ontdoen van oude en onjuiste
schematische voorstellingen. Deze staat, die wat oppervlakte betreft (22 miljoen
km2) de grootste van de aarde is, is inderdaad een rijk waarin de zon nooit ondergaat.
De afstand van west naar oost bedraagt ongeveer 10.000 km. In het oosten breekt de
dag dus al aan, als de zon in het westen pas ondergaat. De afstand van noord naar
zuid bedraagt 5.000 km. Geen wonder dat hier de grootste tegenstellingen binnen
één staat verenigd zijn: reusachtige steppen, moerassen en oerwouden wisselen af
met tot 7.000 meter hoge gebergten, de toendra met zijn altijd bevroren bodem in
het noorden, met de reusachtige woestijnen in het zuiden. Een dagreis per vliegtuig
maakt in de herfst een vlucht mogelijk vanuit ijs en sneeuw naar een oase in de
woestijn van Centraal-Azië, met een temperatuur van meer dan 40°C in de schaduw.
Aan deze geografische en klimatologische verscheidenheid beantwoordt ook het
grote aantal volken van dit land. Wie Rusland zegt en daarmee de Sovjet-Unie bedoelt,
drukt zich heel verkeerd uit, want van de ongeveer 245 miljoen Sovjet-burgers zijn
slechts circa 50% Russen. En tussen de Russen zelf bestaan - bijvoorbeeld tussen
een Siberiër en een Moskoviet - nog grote verschillen. Weliswaar vormt de slavische
bevolkingsgroep ongeveer 70% van de totale bevolking, maar 30% behoort tot andere
taalgroepen en volksstammen, waarbij de tot de Turkse stam behorenden het sterkst
zijn vertegenwoordigd. In totaal leven hier meer dan 100 volken met
dienovereenkomstig verschillende talen. Het spreekt vanzelf dat hierbij ook de meest
uiteenlopende culturen elkaar ontmoeten en zich met elkaar vermengen. Dit geldt
overigens ook tot op de huidige dag van de godsdiensten: het Christendom heeft
even diepe sporen achtergelaten als de Islam, het Boeddhisme, de oude
natuurgodsdiensten en - op niet te onderschatten wijze - het Jodendom.
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Het eenvoudigste vervoermiddel
Gezien de reusachtige afstanden is voor de reiziger in de Sovjet-Unie het vliegtuig
ontegenzeggelijk het eenvoudigste vervoermiddel. Men moet wel een romanticus
zijn, wil men b.v. de 9280 km lange afstand van de beroemde Trans-Siberische
Spoorlijn per trein afleggen, een reis van 8 dagen, terwijl een vliegtuig voor datzelfde
traject slechts één dag nodig heeft.
Wie van de trein gebruik maakt, kan direct al bij het begin van zijn reis verrassingen
beleven. De Sovjet treinen hebben nl. de eigenschap, wanneer de vertrektijd aanbreekt,
zich zonder enige waarschuwing in beweging te zetten. Stiptheid is het eerste gebod.
Voorzover je de vertrektijden te weten kunt komen, kun je natuurlijk de nodige
maatregelen nemen, maar dat is het 'm juist! Overzichtelijke aanplakbiljetten met
dienstregelingen zijn maar schaars voorhanden. Het treinpersoneel is bovendien niet
erg spraakzaam of gewoonweg niet op de hoogte. Het zoeken naar je trein kan je al
voor hete vuren plaatsen. Maar als buitenlandse toerist zal je hiervan meestal niets
merken. Het Sovjet reisbureau ‘Intourist’ en zijn personeel doen hun uiterste best
geen van hun buitenlandse schaapjes te verliezen. De gast uit de vreemde is hier
werkelijk koning. Hij geniet overal voorrang. Dikwijls heeft hij daarvan geen idee.
Meestal maakt hij al gauw kennis met een van de gebruikelijke storingen in de
organisatie van ‘Intourist’ en ergert zich dan behoorlijk. Mocht hij bijzondere wensen
hebben, dan leert men hem die al gauw af. ‘Intourist U alles geeft, waar Intourist net
zin in heeft’, dichtte een buitenlander na een reis door de USSR.
Maar ter verontschuldiging van ‘Intourist’ zij gezegd, dat de reisorganisatie dikwijls
niet eens dat kan geven wat zij zou willen geven. De buitenlander onderschat hier
gemakkelijk de moeilijkheden. Nog steeds is het aantal hotels in de Sovjet-Unie
onvoldoende. Hotels en logementen zijn altijd overvol. Reserve-bedden zijn
nauwelijks voorhanden. De geringste storing stuurt dan ook alle beschikkingen in
de war. Wanneer plotselinge weersomstandigheden voortzetting van de reis
verhinderen, weet men geen raad met de reizigers die niet verder kunnen. Op zulke
ogenblikken hebben de buitenlandse reizigers beslist de voorrang boven de
Sovjet-burgers. Wat de toerist uit de vreemde aan moeilijkheden beleeft, is in elk
geval maar een uiterst klein gedeelte van wat van de Sovjet-burgers wordt gevergd.
Ontegenzeggelijk is ook voor hen voor verre afstanden het vliegtuig het
gemakkelijkste vervoermiddel, te meer omdat vliegen nog geen 5 cent per km kost,
aangenomen dat men een ticket kan krijgen en dat het vliegtuig dan ook nog op tijd
vertrekt. Bij slecht weer lijken de stations van de grote luchthavens op reusachtige
militaire kampementen. De passagiers installeren zich ter plaatse om vooral hun
vliegtuig niet te missen. De informatie
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is gelijk nul. In plaats daarvan is een stel schoonmaaksters in de weer om in de
verschillende lokaliteiten voor een in de gegeven omstandigheden voorbeeldige orde
en netheid zorg te dragen. Op mijn vlucht van Moskou naar Novo-Sibirsk zat ik naast
een vrouwelijke ingenieur die met haar driejarig dochtertje reisde. Zij had drie nachten
praktisch niet geslapen, altijd lettend op de krakende geluiden van de luidsprekers
om daaruit een mogelijke aanwijzing over de start op te maken. Nu was zij gelukkig
onderweg! Geen klacht kwam over haar lippen. Het was haar uiteindelijk immers
gelukt een plaats te krijgen. Ik zag ook de verbazing van Sovjet-burgers over het
duwen en dringen van een groep buitenlandse toeristen om een plaats aan het raam
te bemachtigen. Wat betekent een raamplaats, als het vinden van een plaats op zichzelf
al reden tot blijdschap is!
Aëroflot bemoeit zich alleen met het vervoer. Tot aan het vliegtuig en vanaf het
vliegtuig moet iedereen zichzelf helpen. Op de grond komt er geen service aan te
pas. Op die manier ervaart de Sovjet-burger heel prozaïsch het verschil tussen hemel
en aarde! Maar afgezien daarvan is het Sovjet-vliegbedrijf toch een instelling die
bewondering verdient.

Geduld als deugd
‘Tijd’ en ‘haast’ zijn voor de Russische en de westerse mens verschillende begrippen.
De Russische taal kent een groot aantal uitdrukkingen die wij met ‘dadelijk’ vertalen,
maar die volgens Russische opvatting een tijdsbestek van enkele minuten tot
verscheidene weken kunnen omvatten. In de praktijk van het Russische leven leer
je dat wel ontdekken. Het geduld waarmee de Russen de kunst van het wachten
verstaan, maakt op de West-Europeaan een echt Aziatische indruk en wordt meestal
verward met passiviteit. Maar dan heb je het helemaal mis, want achter dat geduld
gaat vaak een onwrikbare, hardnekkige vasthoudendheid schuil. Het klimaat en de
oneindige wijdheid van hun land hebben bij de Russen de kunst van het wachten in
vlees en bloed doen overgaan. Het leven is voor hen als een van die lyrische, langzame
en melancholieke volksliederen die de Rus ‘liederen met een lange adem’ noemt.
Eén voorbeeldje slechts. Op het vliegveld van Samarkand wilde mijn vliegtuig met
bestemming Moskou maar niet vertrekken. De temperatuur in het vliegtuig, waar de
zon op brandde en waarin zolang het aan de grond stond, de air-conditioning niet
werkte, steeg tot bijna 60o. Maar geen van de passagiers mopperde. Wat was er aan
de hand? Een van de passagiers die voor deze vlucht had geboekt, had geen plaats
kunnen vinden. Er moest dus iemand zijn die òf geen ticket had òf voor een andere
vlucht had geboekt. In het vliegtuig voor Tasjkent ontbrak nl. nog één reiziger. Op
een desbetreffende vraag van de stewardess
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geeft niemand antwoord. Na drie kwartier gaat de stewardess eindelijk over tot
individuele controle. Er blijkt inderdaad één passagier geen ticket te hebben. Het is
een man uit Oezbekistan. Bij het verlaten van het vliegtuig haalt hij onder grote
hilariteit van de bemanning uit de bagageruimte twee grote netten met watermeloenen
te voorschijn, die hij in Moskou had willen verkopen. In plaats daarvan wordt hij nu
aan de politie overgeleverd. Ofschoon door deze illegale passagier het hele
vliegschema in de war was gebracht - 1½ uur vertraging bij ondragelijke hitte verspilde geen van de passagiers ook maar één woord aan het gebeurde.

De Sovjet ‘Tuin van Eden’
Vergeleken met Centraal-Rusland en in het bijzonder met Siberië, dat met
temperatuurwisselingen van ongeveer 100°C tussen zomer en winter buitengewoon
zware eisen aan de mensen stelt, maken de zuidelijke streken van de USSR de indruk
van een in de woestijn geplante boomgaard. De geprefabriceerde huizen, die in het
strenge noordelijke klimaat gauw verweren en er onaantrekkelijk uitzien, maken in
het zuiden een veel betere indruk. Hetzelfde kan men ook van de mensen zeggen,
speciaal van de vrouwen. Dank zij het subtropische klimaat kunnen zij het grootste
deel van het jaar licht en dus goedkoop gekleed gaan. Veelkleurige zijden stoffen
zijn dan ook geen zeldzaamheid, in het bijzonder bij de Oezbeekse vrouwen die de
oude nationale klederdracht dikwijls in gemoderniseerde vorm hebben behouden.
Hier is een zekere welstand te merken, want de vruchten van eigen erf mogen in
eigen beheer worden verkocht. Deze vruchten zijn in de noordelijke streken gezocht,
omdat zij daar niet groeien. Daarom is de verkoop van de in de bagage meegenomen
vruchten wel een vliegreis naar het noorden waard.
Weliswaar is het loon van hen die in het noorden werken, veel hoger, maar het
levensonderhoud is er ook belangrijk duurder. De koop van een watermeloen is daar
al een gebeurtenis. Toen in Novosibirsk een wagonlading meloenen arriveerde,
vormde zich al gauw voor het stalletje waar zij verkocht werden, een file. Een man
die met zijn beide zoons een meloen wilde kopen, nam zorgvuldig elke meloen
afzonderlijk in zijn hand, rook eraan, onderzocht de dikte van de schil en betaste de
plek waar de steel begint. Daarna beraadde hij zich met zijn beide zoons. Geduldig
wachtten achter hem de overige kopers en volgden oplettend het gebeuren, zich wat
benauwd afvragend of er voor hen nog wel een behoorlijk stuk zou overblijven.
Niemand drong, niemand schold.
In het zuiden zijn vruchten, afgezien van het bergachtige Kirgizië en Tadsjikistan,
niets bijzonders. Het is niet toevallig dat de hoofdstad van Ka-
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zakstan, Alma Ata, ‘vader van de appels’ heet. Maar de grote vruchtbaarheid van
deze streken is niet zonder meer een geschenk. Zij moet door vernuftige en kostbare
bevloeiing de grond worden afgedwongen. Dit geldt speciaal voor de oases in de
zoutwoestijnen van de Kyzyl- en Kara-Koem. Het zout is vijand nummer 1. Het
dreigt niet alleen de velden te verwoesten, maar ook de prachtige cultuurmonumenten
uit de tijd van Timoerlenk en Oeloeg-Beg. Wat tegen aardbevingen bestand was,
loopt nu de kans langzaam maar zeker door de werking van het zout te verbrokkelen.
In het bijzonder lopen de als majolica geglazuurde tegels gevaar, die in het
verblindende licht in alle kleuren van de regenboog glinsteren. Timoerlenk, die in
de 14e eeuw een mongools wereldrijk stichtte, haalde kunstenaars uit alle delen van
zijn rijk. Ruim een eeuw profiteerde Samarkand van de glans der Timoeriden, de
twee daarop volgende eeuwen van de afstraling ervan... Van even korte duur als de
pracht en heerlijkheid van de Timoeriden lijken ook hun cultuurmonumenten te zijn.
Sultan Mohammed Mirza bouwde ongeveer 100 jaar na de dood van Timoerlenk
een van de mooiste grafmonumenten ter wereld, boven welks ingang - als het ware
als commentaar op de tekenen van verval in het rond - de spreuk prijkt: ‘Gelukkig
hij die de wereld verlaat, voordat deze hem laat varen’.
De Sovjets, die nadat zij de macht in Centraal-Azië hadden verkregen, de invloed
van de Islam probeerden te breken, toonden lange tijd weinig begrip voor de getuigen
van islamitische hoogcultuur, die tegelijkertijd herinnerden aan de vroegere macht
en onafhankelijkheid van de Oezbeken. Pas in de laatste tijd worden de grootse
bouwwerken met inzet van dienovereenkomstige bedragen op grootscheepse wijze
gerestaureerd. Men kan daar verschillende gevolgtrekkingen uit maken. Het is niet
alleen maar een nieuw ontwaakte belangstelling van de Sovjets voor monumenten
van oude kunst die hier aan de dag treedt, maar evenzeer het feit dat de Oezbeken
in hun republiek weer meer te vertellen hebben en Moskou hen om politieke redenen
met grotere omzichtigheid en tegemoetkomendheid moet behandelen. Naar buiten
biedt het pas ontwaakte toerisme een schitterend alibi. Maar belangrijker dan alle
herstelwerkzaamheden is de bevloeiing en het winnen van nieuw bouwland, waarop
vooral het ‘witte goud’ van Oezbekistan, de katoen, groeit, terwijl in de woestijn van
Kyzyl-Koem echt goud wordt gewonnen. De landbouw kent hier speciale
moeilijkheden. Het is volstrekt onvoldoende het land alleen maar te bevloeien. Eerst
moet het zout weggespoeld worden. Daartoe leidt men water tot een hoogte van 30
tot 40 cm over de velden, teneinde het vervolgens, als het zout is opgelost, de woestijn
in te leiden, waar het water verdampt en een zoutplas achterblijft. Als men dit
wegspoelen een keer vergeet, vindt men op het veld een zoutlaag van circa 5 cm, die
alle groei verhindert.
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Elke windvlaag uit de woestijn brengt zout naar de oasen. Wat de mensen ook doen,
het zout dat zij wegwerken, komt steevast terug. Maar toch loont deze Sisyphus-arbeid
de moeite. De ontzilte grond, die vervolgens omgeploegd en bevloeid wordt, blijkt
onder de subtropische klimatologische omstandigheden uiterst vruchtbaar te zijn.
Daarom heeft ook de regering in Moskou er belang bij, zoveel mogelijk
woestijnoppervlak te ontginnen. Er bestaan gigantische plannen om de Siberische
rivieren om te leiden naar het zuiden. Wat voor negatieve gevolgen een dergelijk
ingrijpen in de natuur kan hebben, en of de winst uit dit bevloeiingsproject voor het
zuiden niet door geweldige verliezen in de noordelijke streken te niet zal worden
gedaan, hoort voorlopig nog tot het gebied van de vermoedens. De ontwerpers van
deze projecten zien alleen maar de voordelen die zouden volgen uit de bevloeiing
van de Kyzyl- en Kara-Koem-woestijnen. Misschien moet in de hoofden van de
Sovjetleiders eerst nog de gedachte veld winnen, dat de natuur minder gemanipuleerd
kan worden dan de mens.

Mohammedaanse tradities onder een Sovjetsausje
Met uitzondering van Chiwa en Boekara kwamen de tot de Turkse stam behorende
volkeren van Centraal-Azië en de Tadsjieken in de 19e eeuw onder Russisch gezag.
Het tsaristisch bewind liet deze mohammedaanse volkeren het recht op vrije
uitoefening van hun godsdienst, hetgeen mede de rechtspraak volgens islamitische
overlevering inhield. In de niet religieuze scholen was weliswaar het gebruik van de
nationale talen verboden en het Russisch verplicht. Maar zulke scholen waren er niet
veel.
Met het communisme werd dit totaal anders. Met de hulp van het Rode Leger
werden alle pogingen tot behoud van de nationale zelfstandigheid, ook waneer deze
van communisten uitgingen, onderdrukt. In de Islam zagen de Russische communisten
niet alleen een ideologische, maar ook een politieke tegenstander, die de verschillende
volken van Centraal-Azië tot een eenheid verbond. In 1928 begon de eigenlijke strijd.
Tot 1937 werden ongeveer 26.000 moskeeën gesloten en de opleidingsinstituten voor
geestelijken opgeheven. De beslissende slag die de oude traditie van deze volken
werd toegebracht, bestond echter hierin, dat in 1929 het latijnse alfabet werd
ingevoerd, waardoor zij geïsoleerd raakten van hun vroeger cultuurgebied. De jonge
generatie kon nu de heilige geschriften niet meer lezen. Om de breuk volledig te
maken werd in 1939 het latijnse alfabet weer afgeschaft en voor ieder volk
afzonderlijk een enigszins gewijzigd kyrillisch alfabet ingevoerd. (Hiermee was ook
het isolement t.a.v. de Turkse invloed verzekerd, want Kemal Ataturk had in Turkije
eveneens het latijnse alfabet ingevoerd).
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Na de tweede wereldoorlog werd de strijd tegen de Islam beperkt, maar onder
Chroesjtsjov weer in versterkte mate hervat. Vandaag bestaat in het hele gebied van
de Sovjet-Unie nog maar één enkel opleidingsinstituut voor mohammedaanse
geestelijken, de Medresse Mir-i-Arab in Boekara, waarop maar 30 tot 40 leerlingen
mogen studeren. Ook is alleen nog maar een klein aantal moskeeën voor de eredienst
open.
Maar de Islam is daarom nog lang niet dood. Dat moeten de Sovjets vandaag zelf
toegeven. Alleen de manifestatie naar buiten heeft men in belangrijke mate kunnen
onderdrukken. De godsdienstige zeden en gebruiken leven echter vrolijk en
onuitroeibaar voort in het leven van elke dag. Ik had gelegenheid dit zelf te
constateren, toen ik in de oase Boekara spontaan op een groot familiefeest werd
uitgenodigd dat gegeven werd ter ere van de geboorte van de eerste zoon. De hele
familie in de meest uitgebreide betekenis van het woord was ervoor bijeengekomen.
Ieder bracht een geschenk mee, vooral etenswaren en drank. Er werd gegeten zonder
vork en mes. Ieder greep met z'n vingers in de schotels en maakte zo nodig gebruik
van een stuk brood als opscheplepel. Afgezien van de aanwezigheid van de vrouwen,
die zich bescheiden op de achtergrond hielden, en van het rijkelijk genot van alcohol,
was er niets van te merken, dat de meer dan 50-jarige Sovjet heerschappij het leven
had veranderd. Er heersten de oude oriëntaalse zeden en gebruiken, de oude liederen
weerklonken. Alleen met mij werd uit beleefdheid Russisch gesproken.
Een van de grootste verworvenheden van de Sovjet heerschappij is ongetwijfeld
de emancipatie van de vrouw. Dat deze emancipatie echter nog beperkt is,
ondervonden twee meisjes uit Moskou die, onbekend met de islamitische wetten, 's
avonds alleen in Boekara op verkenningstocht waren gegaan. Ik heb ze moeten
bevrijden uit de greep van verontwaardigde Oezbeekse vrouwen, die deze
‘schaamteloze wezens’, die 's nachts zonder begeleiding van een man door de straten
zwierven, vasthielden en verschrikkelijk uitscholden.
De oude wetten zijn echter niet slechts met betrekking tot de vrouw van kracht
gebleven. Een buitenlander die in een bazar wilde fotograferen, veroorzaakte een
volksoploop en moest zijn film aan de politie geven, die in dit geval een streng
gelovige Mohammedaan beschermde die om godsdienstige redenen ‘zijn gezicht
niet wilde verliezen’. Ook met betrekking tot de kleding wordt niet alles geaccepteerd.
Een Oostenrijker die een korte broek droeg en om die reden door een dreigende groep
inheemsen werd omringd, kon ik alleen maar uit deze netelige situatie redden door
de eigenaar van de zaak waar dit zich afspeelde, te verzekeren dat korte broeken in
Oostenrijk deel uitmaakten van de nationale klederdracht.
Weliswaar hebben de volkeren van het onder Sovjet-bewind staande Azië
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onder de druk van buiten concessies moeten doen aan de eisen van hun grootrussische
meesters, zoals b.v. op het gebied van de ontwikkeling, van de emancipatie van de
vrouw, en van het recht. Maar ondanks alle tendensen tot russificering verdedigen
zij taai hun overgeërfde taal tegen de invloeden van het westen, en vol trots dragen
zij zelfs in de steden de oude klederdrachten, mannen zowel als vrouwen.

De grootrussische koloniale macht en haar onderdanen
Wanneer men over de grootrussische communisten spreekt als over een koloniale
macht, dan mag men daarbij niet over het hoofd zien dat dit ‘kolonialisme’ zich toch
op essentiële punten van de ons bekende koloniale systemen onderscheidt. Zoals zo
vaak begon de Sovjet-heerschappij met onderdrukking, in zoverre het noodzakelijk
was de tegenstand van brede lagen van de bevolking tegen de nieuwe orde te breken.
Vervolgens bezetten overwegend grootrussische kaders de leidende plaatsen in de
centraalaziatische Unierepublieken, waarbij men tegelijkertijd moet bedenken, dat
er op dat tijdstip nog een aanzienlijk tekort bestond aan inheemse kaders. Wat de
vormen van de stalinistische terreur betreft, deze beperkten zich volstrekt niet tot
Centraal-Azië. Een werkelijke liberalisering begon eigenlijk pas met de destalinisatie
en het aan de dag treden van de breuk met China. In elk geval hebben de Sovjets (in
algehele tegenstelling tot andere koloniale mogendheden) terstond zorg besteed aan
een breed opgevat ontwikkelingsprogramma en aan de uitroeiing van het
analfabetisme. Overigens met zeer groot succes, zoals men vandaag kan vaststellen,
want er bestaat buiten de Sovjet-Unie geen Aziatisch volk dat zulk een peil van
ontwikkeling bezit. Met de groeiende ontwikkeling slaagden langzamerhand ook
inheemse leidende figuren erin door te dringen in de bestuurscolleges. Dit proces is
nog volop aan de gang. Op het gebied van de volksgezondheid werden niet minder
grootse prestaties geleverd. De elders in Aziatische landen nog altijd veel
voorkomende besmettelijke ziekten brachten de Sovjets in hun gebied onder controle.
De buitenlandse toerist hoeft voor zijn reizen niet meer ingeënt te worden. En als
men zich wat betreft architectuur, mensen en zeden geheel en al in een oosterse
wereld bevindt, steden, dorpen en huizen munten uit door een zeer onoosterse
zindelijkheid en verzorgdheid. Hetzelfde geldt ook van de mensen zelf.
Maar dat is nog lang niet alles. Tussen 1959 en 1970 valt er in de republieken van
Centraal-Azië een bevolkingsexplosie te constateren, een teken hoezeer de
levensvoorwaarden verbeterd zijn. In de loop van 11 jaar nam de inheemse bevolking
jaarlijks met ongeveer 4% toe, een groeiritme dat men in bijna geen land ter wereld
en bij geen volk aantreft. Het gevolg
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hiervan is, dat de volken van Midden-Azië hun aandeel in de totale bevolking van
de USSR met circa 7% vergrootten. En dit zonder dat de levensstandaard daardoor
daalde, integendeel! De grote irrigatieprojecten hebben ook de oogstopbrengst
vergroot. En al moet de groei van de bevolking van Midden-Azië de Russen tot
nadenken stemmen, zij zijn er aan de andere kant ook blij mee. Door de nabijheid
van China lijkt het zeer geraden uit strategische overwegingen de grensgebieden
zoveel mogelijk te bevolken. En de tevredenheid van deze volken heeft in het politieke
spel een beslissende betekenis: als beveiliging van het achterland en als uithangbord!
Het is bepaald niet alleen onzelfzuchtigheid die de grootrussische meesters zorg
doet dragen voor het welzijn en de tevredenheid van de bevolking van Centraal-Azië.
Maar deze volkeren profiteren op dit ogenblik heel duidelijk van deze situatie. En
zij hebben in de afgelopen decennia ook de weg terug gevonden naar hun eigen
cultuur, waarvan onder meer een indrukwekkend aantal schrijvers en dichters
getuigenis aflegt.
Toen ik in Samarkand hoorde, dat in de opera Jewgenij Onegin werd gespeeld,
deed ik erg mijn best een entreebiljet te krijgen. Een Oezbeekse vriend bezorgde het
mij, waarbij hij over heel zijn gezicht glunderde. Toen ik hem inviteerde, wees hij
dit ontdaan van de hand. Van dit soort toneel, beweerde hij, had hij geen verstand.
Ik ging dus op mijn eentje - en beleefde en parodie. Op het toneel bevonden zich
onvergelijkelijk meer mensen dan in de zaal. Afgezien van twee bezoekers vielen er
geen afstammelingen van Aziatische volken te bekennen, en dit tweetal bekeek het
schouspel met onbewogen gezicht. De enscenering was prachtig, romantisch en zeer
Russisch, de spelers deden erg hun best, maar de hele opera paste in het Oezbeekse
milieu als een tang op een varken. De volgende dag vroeg mijn vriend grinnikend
naar mijn indrukken en toonde zich erg gelukkig met mijn kritische uitlatingen.
Wanneer daarentegen nationale stukken worden gespeeld, is het beeld volkomen
anders, zoals ik in Tasjkent kon vaststellen. De Oezbeekse opera Dilarom van Asjrafi
vond, ofschoon hij tot de geijkte stukken behoort, een enthousiast inheems publiek.
Dit was hùn muziek, hun geschiedenis, hùn cultuur, en zij lieten dat ook merken.

Siberische problemen
De volken van het Siberische gebied zijn er veel slechter aan toe1. Zij werden in de
loop van de Russische kolonisatie - zoals de Amerikaanse Indianen - steeds meer
naar onherbergzame streken teruggedrongen. Wanneer men de bevolkingskaart
bekijkt, valt het op dat de kolonisten van

1

Cfr. R. Hotz, Siberië, land van de toekomst, in Streven, maart 1971, pp. 640-647.
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de andere zijde van de Oeral zich altijd in het zuiden van het Siberische gebied
vestigden en wel in een brede wig die - in overeenstemming met het slechter worden
van de klimatologische omstandigheden - van west naar oost zienderogen smaller
wordt. Binnen deze wig wordt uitsluitend Russisch gesproken.
De Aziatische volken in het eigenlijke Siberische gebied, 21 in getal, leven, voor
het grootste deel bijeengehouden in nationale gewesten en districten, in de noordelijke
gebieden in zeer harde klimatologische omstandigheden. Vol trots wijzen de Sovjets
er steeds weer op dat sommige van deze volken, die nog onder het tsarisme met
spoedig uitsterven werden bedreigd, onder de Sovjet-heerschappij nu weer in aantal
toenamen. De communisten hebben zich voor deze volken inderdaad erg ingespannen.
Scholen en ziekenhuizen werden gebouwd en ook verder werd veel gedaan om de
uiterst harde levensvoorwaarden te verlichten. Tegelijkertijd echter zien de Sovjets
er nauwlettend op toe, dat deze volken hun huidige gebieden niet verlaten. Niet
zonder reden mogen slechts in uitzonderingsgevallen buitenlandse gasten deze
bevolkingen bezoeken. Voor het Sovjet regime vormen de Siberische volken vooreerst
de enige mogelijkheid om het aantal van hen die zich in Siberië vestigden, enigermate
constant te houden. Wil men de geweldige bodemschatten ontginnen, dan heeft men
hiervoor mensen nodig. Maar waar die vandaan te halen, als ze niet vrijwillig komen?
Reeds onder het tsarisme bestonden de nieuwkomers overwegend uit gevangenen
en bannelingen. Stalin nam dit systeem over en verbande duizenden naar het
Siberische gebied. Maar nauwelijks waren met de destalinisatie de brutale
dwangmaatregelen verminderd, of ieder die er maar even de kans toe zag, keerde
terug. En anderen dienen jaar op jaar een verzoek in om te mogen uitreizen. Ook zij
die zich vrijwillig voor een bepaalde tijd verbinden, vestigen zich er bijna nooit
duurzaam. Hierin brachten de door Chroesjtsjov ingevoerde premies en hogere lonen
geen verandering.
Sedert jaren stagneert het aantal bewoners van Siberië; dit bedraagt nu circa 20
miljoen. Waneer men er rekening mee houdt dat 10 miljoen van hen geconcentreerd
zijn in grotere steden en woonoorden, dan bedraagt de bevolkingsdichtheid buiten
de agglomeraties één man per vierkante kilometer. Maar ook het leven in de steden
is niet eenvoudig. In Irkoetsk, een stad met 400.000 inwoners, kan men nog altijd
vrouwen met een juk het water van de put naar huis zien dragen. Maar een
gemeentelijke watervoorziening en riolering roept bij temperaturen die soms dalen
tot 50o onder nul, geweldige problemen op.
Ook de woonruimte is zeer beperkt. Dat meerdere gezinnen samen één keuken
hebben, is eerder regel dan uitzondering. En nog altijd blijken de oude, lage, houten
huizen, die jaar op jaar dieper in de modder wegzinken,
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beter bestand tegen de klimatologische omstandigheden dan de geprefabriceerde
stenen huizen, die in korte tijd verweren. In de oude wijken vindt men hoge houten
trottoirs, omdat als het dooit, de niet geteerde straten en wegen in een onbegaanbaar
moeras veranderen. De zomer met temperaturen van om en bij de 30o is kort.
Nauwelijks is de herfst gekomen, of het Siberische land, waarvan onder de zomerzon
een eigenaardige bekoring uitgaat, krijgt een verschrikkelijk melancholieke kleur,
terwijl de steden een sombere en onvriendelijke indruk maken. De winter werpt weer
nieuwe problemen op. Bij windstil weer worden zelfs de werkzaamheden buiten pas
stop gezet als de thermometer tot beneden de 50o daalt, terwijl bij storm de grens bij
min 30o ligt. De bevoorrading roept extra moeilijkheden op. Ofschoon in de afgelopen
jaren hierin enige verbetering is gekomen, was b.v. in 1970 en 1971 in de Siberische
steden (althans langs de legale weg) nauwelijks bont te krijgen. Het regime gaf er
de voorkeur aan pelterijen voor harde valuta naar het buitenland te verkopen.
Het vergt een ijzeren gezondheid en grote gehardheid, wil men dit alles kunnen
verdragen. De mogelijkheid om aan de rand van de stad te kunnen jagen en in de
rivieren (voorzover deze niet ook al vervuild zijn) te vissen, is slechts voor enkelen
aanlokkelijk.
Juist de vrijetijdsbesteding werpt bijzondere problemen op, want enerzijds dwingt
het klimaat de mensen 8 maanden lang voornamelijk binnenshuis te blijven, aan de
andere kant is er onvoldoende woonruimte en ontbreken daardoor de mogelijkheden
tot persoonlijke vormgeving aan die vrijheid. De jeugd van de schoolplichtige leeftijd
is in dit opzicht bevoorrecht in vergelijking met de volwassenen, want voor hen zijn
er aanvullende mogelijkheden tot velerlei activiteiten in scholen, pionierhuizen en
clubs. Voor de volwassenen is daarentegen het aanbod van zinvolle
ontspanningsmogelijkheden te gering.
Misschien is dit wel een van de redenen waarom men zo gemakkelijk naar de
wodkafles grijpt2. Alle maatregelen van de communisten hebben daar tot nu toe niets
aan kunnen veranderen. Aan het sluitingsuur wordt met ijzeren consequentie de hand
gehouden. Nachtleven is in de Sovjet-Unie alleen toegestaan aan
deviezen-binnenbrengende buitenlanders in voor hen gereserveerde lokaliteiten. De
Sovjet burger moet echter om 23 uur de café's en kroegen verlaten. Maar ook tegen
dat tijdstip brengt menigeen het nog tot een zalige roes. Wie de deur niet meer op
eigen kracht kan bereiken, wordt kort en bondig op straat gezet. Voor wie dan nog
niet wakker wordt, zorgt de politie. Voor het grootste hotel in Irkoetsk stond de
politieauto klaar om de klanten naar de ontnuchteringscel te brengen.

2

Cfr. R. Hotz, Geest uit de fles. Alcoholisme in Oost-Europa, in Streven, mei 1971, pp. 865-868.
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De Sovjet-economie lijdt reusachtige verliezen door de arbeiders die met een kater
op hun werk komen. Een echt Russisch feest waarbij niet alleen bedenkelijke
hoeveelheden worden gedronken, maar ook - indien maar enigszins mogelijk - heel
flink wordt gegeten, kan niet zonder gevolgen blijven. Desondanks treedt hier een
bijzonder menselijke en sympathieke kant van de Russische aard naar voren: de
gezelligheid en de gastvrijheid.

Het geloof der vaderen
Veel wordt ook vandaag nog geschreven over de z.g. ‘Russische ziel’ - weliswaar
alleen maar in het Westen. Een feit is, dat brede lagen van het Russische volk in de
loop van de afgelopen decennia het Christendom de rug hebben toegekeerd. Dit
betekent niet, dat zij allen het communisme als hun wereldbeschouwing belijden.
Velen huldigen veeleer een platvloers materialisme, zoals wij dat ook bij ons
aantreffen en dit verontrust de overtuigde communisten niet minder dan de overtuigde
christenen.
Overtuigde christenen zijn er trouwens ook vandaag nog in de Sovjet-Unie. Men
spreekt in het algemeen van nog altijd 50 miljoen Russisch-orthodoxe gelovigen.
Maar wat betekenen getallen, als het om het geloof gaat? Wel zijn de 7500 kerken
die na de kerkvervolging van Chroesjtsjov nu nog bestemd zijn voor de eredienst,
altijd overvol. Ik kon mij er ook van overtuigen, dat met het groter worden van de
afstand van de grote steden het aantal jeugdige personen in de kerken belangrijk
toenam, hetgeen niet betekent dat men niet ook in Moskou of Leningrad jeugd in de
kerken vindt. Banken kent men in de Russische kerken niet. De mensen staan, meestal
uren achtereen, dicht opeengepakt. In de grote kathedralen zijn het er op feestdagen
duizenden. Voor de kerk is de dienst nog de enige mogelijkheid om de gelovigen te
bereiken, want elke caritatieve activiteit is verboden, zoals ook het onderricht aan
minderjarigen.
Toeristen uit het westen die de taal niet kennen, vervelen zich dikwijls in de
Russische kerken. Zij vinden de liturgische diensten buitensporig lang en zijn van
mening, dat ‘modernisering’ hier dringend gewenst is. Maar de meeste gelovige
Sovjet burgers denken er anders over. Want alleen nog maar binnen de muren van
de kerk vinden zij dat wat het regime elders uit het openbare leven tracht uit te bannen,
nl. het religieuze. Hier horen zij grote stukken uit de H. Schrift, een schaars artikel,
dat nauwelijks te koop is. En de hele liturgie is voor wie haar begrijpt, niet slechts
een cultushandeling, maar tegelijkertijd een permanente katechese.
Men vergist zich ook als men denkt dat de Russische kerkelijke gemeenten arm
zijn. Dikwijls is het tegendeel het geval, want de gelovigen hebben heel wat over
voor het onderhoud van de kerken. Als men overdag een kerk
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binnenkomt, vindt men er doorgaans een aantal vrouwen die aan het schoonmaken
zijn. Dikwijls zijn ze door de kerkelijke gemeente speciaal daarvoor aangesteld.
De reactie van de communisten ten opzichte van de gelovigen is heel verschillend.
Deze ligt tussen openlijke afwijzing en discriminatie enerzijds en algehele
onverschilligheid aan de andere kant. Telkens weer beleefde ik, dat partijleden geen
flauw vermoeden hadden van het bestaan van open kerken in hun stad. En nog
geringer was in dat geval hun kennis van religieuze aangelegenheden.
De partijleiding ziet weliswaar het voortbestaan van het godsdienstige leven met
lede ogen aan. Zij voelt hierin een bedreiging van het communisme. Sinds kort nemen
officiële instanties ook weer een vijandiger houding aan ten opzichte van de kerk.
Zij hebben daartoe alle redenen, want het is hun niet ontgaan, dat de kerk in de jaren
na de dood van Chroesjtsjov niet aan aanzien heeft ingeboet, maar veeleer gewonnen.
De reden voor dit feit zou in laatste instantie wel eens bij het communisme zelf
kunnen liggen. Ondanks al hun pogingen kunnen de communisten niet verhinderen
dat de toenemende ontwikkeling van de burgers ook hun kritisch vermogen scherpt.
Velen komen tot het inzicht, dat de communistische wereldbeschouwing geen
bevredigend antwoord kan geven op essentiële vragen. Hun belangstelling voor de
godsdienst groeit daardoor. Zulk een ontwikkeling is wel in krasse tegenspraak met
de marxistische voorspelling over het afsterven van de godsdienst.
De ironie van het geval wil echter, dat juist op dit ogenblik de regering een aanvang
maakt met de restauratie van oude kerken en het vergulden van de uivormige koepels.
Dit gebeurt onder het motto van zorg voor de oude cultuur, maar de oude Russische
cultuur was nu eenmaal bij uitstek kerkelijk. En ook al denkt het regime er niet aan
de herstelde gebouwen weer open te stellen voor de eredienst, maar richt het ze nu
in het gunstigste geval tot musea in, dan is deze ongewilde negatie van de kerkelijke
cultuur uit het verleden voor de kerk zelf volstrekt positief. Men kan de kerk
vervolgen, maar men kan er zich niet aan onttrekken haar desondanks in haar
grootheid te rekennen.
Misschien wordt toch juist in deze lijdende en vervolgde kerk iets zichtbaar van
de diepere zin van de tweespalt in het Russisch messianisme. Zoals Kologriwow het
uitdrukte: ‘De Rus is hetzij vóór of tegen God, nooit echter zonder God!’
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Politiek overzicht de maand mei
● Internationale samenwerking
Verenigde Naties
Met de economische boycot van Rhodesië wordt door verschillende Westerse landen
de hand gelicht, aldus leidde een rapport van de Verenigde Naties af uit een
vergelijking van de importcijfers dezer landen met de exportcijfers van Zuid-Afrika.
Deze vergelijking wees er duidelijk op, dat Zuid-Afrika clandestien naar Rhodesië
goederen exporteert die het uit de Westerse landen invoert, waarschijnlijk met
medeweten van deze landen. Amerika maakte verleden jaar de boycot gedeeltelijk
ongedaan door de invoer van nikkel en chroomerts uit Rhodesië weer wettelijk toe
te laten. Een resolutie om de maatregelen tegen Rhodesië te verscherpen door personen
of maatschappijen die direct of indirect met dit land handel drijven strafbaar te stellen,
werd weliswaar door de Veiligheidsraad aangenomen, doch met dien verstande dat
Amerika, Engeland en Frankrijk zich van stemming onthielden en daarmee te kennen
gaven zich niet aan deze resolutie gebonden te achten. Een resolutie, die de boycot
moest uitbreiden tot Zuid-Afrika en de Portugese koloniën in Afrika, werd door een
veto van Amerika en Engeland van de tafel geveegd.

De Afrikaanse eenheid
In 1963 werd de Organisatie voor de Afrikaanse Eenheid opgericht. Destijds sloten
zich daar 32 Afrikaanse staten bij aan; later zijn er nog 9 bij gekomen. Bij de viering
van het tienjarig bestaan ter gelegenheid van de elfde vergadering der staatshoofden,
die evenals de eerste vergadering in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba
plaatsvond, waren dus 41 staten vertegenwoordigd.
Noch deze viering noch die elfde vergadering werd een succes.
De viering bestond uit redevoeringen, die lang van te voren gereed waren gemaakt
en die meer op binnenlands gebruik dan op ceremoniële herdenking waren ingesteld.
De meeste ‘feest’-redenaars waren nog wel beleefd genoeg om tenminste enkele
vriendelijke woorden aan hun gastheer, keizer Haile Selassie, af te scheiden. De
vertegenwoordiger van Libië echter kon niet verder komen dan een wuivend gebaar
met een slap handje in de richting van het Ethiopische volk, doch balde onmiddellijk
daarna dat slappe handje tot een dreigende vuist in de richting van de keizer, die hij
verweet goede betrekkingen te onderhouden met Israël en met de Verenigde Staten.
De vertegenwoordiger van Somaliland deed daar nog een schepje bovenop door te
protesteren tegen al dan niet vermeende samentrekking van Ethiopische troepen aan
de grens van zijn land. Een demonstratie van Afrikaanse eenheid vormde deze viering
bepaald niet.
En wat de elfde vergadering van het toporgaan der Organisatie betreft, veel meer
kwam daar niet uit dan een nieuw bewijs dat de oorspronkelijke doelstellingen van
de Organisatie hoe langer hoe meer op de achtergrond raken.
Die doelstellingen waren oorspronkelijk het tot stand brengen van een politieke
eenheid voor het hele continent en zijn volledige dekolonisatie. Van politieke eenheid
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is eenvoudig geen sprake meer; zelfs politieke eensgezindheid ontbreekt. En veel
belangrijker dan de dekolonisatie, voor zover nog noodzakelijk, is de economische
samenwerking, waar op deze vergadering wel uitvoerig over is gesproken, maar waar
men nog maar weinig vorderingen mee heeft gemaakt.
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Ook al omdat de economische systemen van de verschillende landen hier en daar
hemelsbreed uit elkaar liggen. De vergadering werd eigenlijk overstemd door de
Arabische landen, die met alle geweld heel Afrika willen betrekken in hun strijd
tegen Israël. Waarnemers vroegen zich af hoe lang deze ‘eenheid’ nog stand zal
houden tegen de allengs duidelijker optredende tegenstelling tussen de ‘blanke’ staten
in Noord-Afrika en de ‘zwarte’ staten in het midden en zuiden van dit werelddeel.

Bilaterale contacten
- Sovjet-Unie - West-Duitsland. Een belangrijke bijdrage in de Oost-West ontspanning
vormde het bezoek van de Russische partijleider Brezjnev aan Bonn. Voor het eerst
bezocht een Russisch staatsman de Bondsrepubliek Duitsland. Geen officieel
staatsbezoek weliswaar, veeleer een werkbezoek, gewijd voornamelijk aan het
bespreken van de mogelijkheden tot nauwere economische samenwerking, maar
niettemin van grote politieke betekenis geacht, mede door de kennelijk aanwezige
sfeer van goede verstandhouding tussen de Bondskanselier enerzijds en de partijleider
anderzijds.
Atlantische onderonsjes. President Nixons voorstel om het Atlantisch pact te
herzien en tot een nieuwe opstelling van de Atlantische samenwerking te geraken
heeft aanleiding gegeven tot verschillende ontmoetingen, o.a. van President Pompidou
met Premier Heath in Parijs. Meer van die ontmoetingen zullen in juni plaatsvinden.

● Internationale conflicten
Vietnam
Vrede heerst er nog lang niet in Vietnam. Het aantal bestandsschendingen loopt in
de vele duizenden en het aantal slachtoffers in de tienduizenden. Nixons adviseur
Kissinger, de enige van zijn medewerkers die - misschien - niet is meegesleept in
het Watergate-schandaal - is weer druk in de weer gekomen en heeft in Parijs weer
besprekingen geopend met Le Duc Tho van Noord-Vietnam om tot een nadere
uitwerking van de bestandsbepalingen te komen. Of hij daarbij vorderingen maakte,
was aan het eind van de maand nog niet bekend. Vast staat wel, dat beide partijen in
Vietnam sedert het openen van deze onderhandelingen hun schendings-activiteiten
hebben geïntensiveerd, kennelijk om voor het geval dat deze onderhandelingen
resultaat zouden krijgen, zoveel mogelijk terrein te hebben gewonnen.

De kabeljauw-oorlog
De kabeljauwoorlog rondom IJsland heeft in de maand mei opeens scherpe vormen
aangenomen.
Voordien beperkten zich de kanonneerboten van de IJslandse kustwacht tot het
losknippen van de kabels waarmee de Britse vissers binnen de eigenmachtig door
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IJsland uitgeroepen vijftig-mijlszone hun netten achter zich aan sleepten. De
kanonneerboten voeren achter de vissersschepen om met een kabel achter zich aan,
waarmee zij de sleepkabels kruisten en opvingen in de achteraan bevestigde
knipschaar. De vissers vingen dit op door twee aan twee te varen; één met het sleepnet
en een tweede langszij achter, zodat de IJslanders niet achterom konden passeren
zonder één nietvissende trawler te rammen. De kapitein echter van de Aegir, de
grootste van de IJslandse boten, vond er iets anders op - een methode die hij, naar
het zeggen van de Britten, in zijn bad had uitgeprobeerd. Hij voer vóór de vissende
trawler om, sleepte zijn kabel onder de twee vissers door en knipte dan de sleepkabels
door. Dit werd de Britten te veel. In de eerste maanden van het jaar wisten zij de
IJslanders nog wel de baas te blijven ook zonder marine-steun. Vergeleken met vorige
jaren liep hun vangst niet meer dan 3½% achteruit. De tactiek echter van kapitein
Kaernestad maakte een enigszins lonende visvangst onmogelijk. Zij besloten tot een
demon-
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stratieve terugtocht. Demonstratief tegen de Britse marine, die klaarblijkelijk niet in
staat was effectieve hulp te verlenen tegen een paar onnozele kanonneerboten. De
Navy kon dit moeilijk op zich laten zitten en trok uit ter bescherming van de Britse
vissers. Prompt zette IJsland een keel op van je welste. Het sloot de NAVO-luchthaven
op zijn grondgebied voor Britse militaire vliegtuigen; het dreigde uit de NAVO te
lopen, kennelijk om Amerika te chanteren; het dreigde met een klacht bij de Verenigde
Naties. Alleen de kapitein van de Aegir dreigde niet maar legde zich met zijn scheepje
op de loer totdat een van de vissers de veilige begeleiding van de Britse
oorlogsschepen verliet. Hij ramde dit afgedwaalde schaap midzee. Gelukkig vielen
er nog geen mensenlevens en kon het schip zelf worden gered. Maar de gemoederen
beginnen wel hoog op te laaien. Vooral nu IJsland alleen nog maar brutaler wordt
en al aankondigde zijn territoriale wateren over enige tijd tot 70 mijl te zullen
uitstrekken. Welja, waarom niet de hele Atlantic! Noorwegen heeft bemiddeling
aangeboden maar aan het eind van de maand was nog niet duidelijk hoe het conflict
zou moeten worden opgelost.

Het Midden-Oosten
Evenals enige tijd geleden Jordanië heeft nu ook Libanon een poging aangewend
om een eind te maken aan de pretentie van de Palestijnen om een soort staat in de
staat te vormen. Het Libanese leger heeft de kampementen van de Palestijnse
vluchtelingen in de nabijheid van de luchthaven van Beirouth gebombardeerd. Ook
in Beirouth zelf werd gevochten. Het aantal slachtoffers wordt in de honderden
geschat. De gevechten duurden bijna veertien dagen. Eerst tegen het midden van de
maand leek het erop, dat de rust enigszins weerkeerde. Libanon wil de Palestijnen
niet verdrijven maar ze wel aan een streng regime onderwerpen. Zij moeten hun
kampen in de nabijheid van de hoofdstad verlaten; zij moeten opgeven welke wapens
zij bezitten en zij mogen van de kampen waar zij worden toegelaten, geen militaire
oefenterreinen maken.
Aldus begint de Arabische wereld meer en meer verdeeld te raken.

Het Internationale Hof
Australië en Nieuw-Zeeland hebben een proces tegen Frankrijk aangespannen bij
het Internationale Hof van Justitie in Den Haag teneinde een verbod uit te lokken
tegen de Franse kernproeven in de Stille Oceaan. Een poging, die a priori tot
mislukken is gedoemd, omdat Frankrijk de competentie van het Hof in deze
aangelegenheid bestrijdt. Frankrijk heeft weliswaar in 1959 de verplichting op zich
genomen de uitspraken van het Hof als bindend te aanvaarden, maar in 1966 daaraan
de reserve verbonden dat het deze verplichting niet aanvaardt wanneer het
aangelegenheden van nationale verdediging betreft. Frankrijk heeft zich dus niet
eens op de zitting van het Hof, waarin de klacht van Australië en Nieuw-Zeeland
werd behandeld, laten vertegenwoordigen. Klaarblijkelijk heeft het niet anders dan
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minachting voor het Hof en ziet het er geen been in om ook de internationale
gerechtigheid slachtoffer te maken van zijn atoombom.

● Nationale politiek
Nederland
- De kabinetsformatie. Na bijna een half jaar dokteren heeft Nederland eindelijk een
kabinet. Aan het hoofd van niet minder dan 33 man - zestien ministers en zeventien
staatssecretarissen - is Den Uyl het Catshuis binnengetrokken. Met de grootste
regeringsploeg die Nederland ooit heeft bezeten.
Bijster gelukkig is echter niemand met het resultaat van dit maandenlange
touwtrekken.
In de eerste plaats om het feit zelf dat deze formatie zo eindeloos lang heeft
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geduurd. Men vraagt zich af of hier niet een verwordingsverschijnsel in de politiek
naar buiten is getreden. Als men achteraf de loop van deze formatie nog eens
analyseert, komt men tot de bevinding, dat het allemaal heel anders en vooral korter
had gekund, als niet in de hele loop van de formatie iedereen die er rechtstreeks of
zijdelings bij was betrokken, zich telkens weer opnieuw aan loslippigheid had
overgegeven. Iedereen moest zo nódig in het openbaar zeggen wat hij wenste te
accepteren of niet te accepteren of te gedogen. En als de één wat zei moest de ander
lik op stuk geven - met het gevolg, dat de zaken weer éérst even moesten worden
bijgepraat. En áls ze waren bijgepraat, moest er weer eentje fris van de lever wat
zeggen en dan begon het lieve spelletje weer van voren afaan. Hadden de heren
‘staatslieden’ zich een klein beetje meer reserve opgelegd, hadden zij in alle
oprechtheid geprobeerd binnenskamers tot een vergelijk te komen, dan had
waarschijnlijk na een week of zes hetzelfde resultaat kunnen worden bereikt
‘Publiciteit’ is erg mooi, maar een onbeheerst gebruik ervan is klaarblijkelijk een
vorm van politieke decadentie, die in dit geval Nederland internationaal tot een risee
heeft gemaakt.
Gelukkig is men nog minder, omdat door al dat geklets over en weer de vraag is
gerezen of de basis van dit kabinet wel zo hecht is als Den Uyl wel zou willen. Den
Uyl heeft moeten toegeven, dat het program waarmee de drie linkse partijen de
verkiezingen ingingen, niet zonder meer identiek is met het kabinetsprogram. Hij
heeft, alle toezeggingen tegenover zijn kiezers ten spijt, water in de wijn van zijn
‘Keerpunt’ moeten doen. Hij heeft wel zo lang mogelijk volgehouden dat dit niet het
geval was, maar tenslotte heeft hij toch moeten erkennen, dat de christelijke
bondgenoten óók hun inbreng in het regeringsprogram hebben geleverd. Zijn eigen
partij heeft hem, zij het met pijn, het groene licht daarvoor gegeven, maar zijn twee
linkse broederpartijen toonden er zich allesbehalve gelukkig mee. In de achterban
van D'66 dreigt een complete revolte. Ook de eensgezindheid onder de christelijke
partijen is er niet op vooruitgegaan. De Christelijk Historische Unie heeft op het
laatste moment verstek laten gaan, met het gevolg dat de vorming van één
christen-democratische partij verder naar de achtergrond is verschoven. Men praat
nog wel over verdere stappen in die richting, maar voorshands toch in voorzichtiger
termen dan kort geleden. Ook binnen de christelijke partijen is het kabinet Den Uyl
een teken van tegenspraak geworden. In alle drie de christelijke fracties is
verdeeldheid ontstaan tussen vóór- en tegenstanders van deze koers. Het kabinet Den
Uyl beschikt weliswaar over een meerderheid in de Kamer, maar die is aanmerkelijk
kleiner dan het meegaan van zelfs de KVP en de Anti-Revolutionairen samen mocht
doen verwachten. Het duidelijkst is de tegenstelling binnen de christelijke partijen
tot uitdrukking gekomen in de houding van oudpremier Biesheuvel, die onmiddellijk
na de overdracht van zijn portefeuille te kennen gaf dat hij zozeer teleurgesteld was
door het beleid van zijn fractie in de Kamer, dat hij geen enkele bemoeienis meer
met de politiek van zijn partij wenste. Geen partijvoorzitter, geen fractievoorzitter,
niets meer. Een bittere pil voor de Anti-Revolutionairen, die in Biesheuvel toch niet geheel ten onrechte - de aangewezen leider zagen. Gelukkig is men ook al niet
helemaal met de samenstelling van dit kabinet. Er zitten duidelijk een paar notoire
kneusjes in, waar Den Uyl blijkbaar niet van af kon, maar die in de toekomst nogal
wat irritatie teweeg kunnen brengen. Een daarvan is minister Gruyters, caféhouder
en fel anti-christen. Een ander is de staatssecretaris Marcel van Dam, die tijdens de
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laatste dagen van de formatie van het kastje naar de muur werd gestuurd omdat geen
enkele minister hem als staatssecretaris naast zich wilde hebben. Maar hij moest en
zou in het kabinet en liet zich op een manier die ieder zichzelf respecterend politicus
al lang de keel zou uithangen, heen en weer sollen tot hij tenslotte genadiglijk werd
opgenomen door Gruyters, die met moeite een ‘taak’ voor hem op zijn departement
creëerde.
Maar enfin: met een zucht van verlichting is het kabinet tenslotte toch geaccepteerd.
- De Regeringsverklaring. Op maandag 23 mei stelde het kabinet Den Uyl zich
aan de Tweede Kamer voor met een regeringsverklaring, waarvan de voorlezing
twee uur vergde.
In de aanhef van deze verklaring erkende de premier, dat dit kabinet vrijwel voor
niemand is wat hij er zich van had voorgesteld. Het kon alleen ten leven
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komen omdat ieder alternatief nu eenmaal ontbreekt. Het zou echter niettemin trachten
een beleid te voeren ter voorziening in de noden van elke dag en in het perspectief
van gestage arbeid aan een vernieuwing van de samenleving.
Hoofdprobleem voor het kabinet blijkt de bestrijding van de inflatie en het daarmee
verwante evenwicht in de Rijksbegroting. Wat dat laatste betreft kreeg Den Uyl nog
een bittere pil te slikken vlak voor zijn optreden in de Kamer: een tegenvaller van
800 miljoen, voornamelijk ontstaan door Nederlands verplichtingen aan de Europese
Gemeenschap. Het inflatieprobleem zal worden bestreden door een krachtige
beheersing van lonen en prijzen - prijzen natuurlijk op de eerste plaats. Daar is het
Kabinet al mee voor de dag gekomen. En wat de lonen betreft: de lagere inkomens
zullen naar boven moeten en de hogere naar beneden. Teneinde daartoe het voorbeeld
te geven heeft het Kabinet besloten de inkomens van ministers en staatssecretarissen
te verlagen. Wat de verdeling van de staatsuitgaven betreft, zal het Kabinet meer
geld ter beschikking stellen voor cultuur, recreatie en maatschappelijk werk en minder
voor de defensie. Aan ontwikkelingshulp wil het Kabinet in 1976 anderhalf procent
van het nationaal inkomen besteden.
Verdere punten uit het program:
- maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid;
- sanering van oude woonwijken en bestrijding van de woningnood onder de
sociaal zwakkeren;
- ‘verlaging’ van de collegegelden tot 500 gulden tegelijk met het openen van de
mogelijkheid voor studenten om ter voldoening daarvan leningen te sluiten;
- versterking van de positie der ondernemingsraden;
- bestrijding van de milieuvervuiling;
- benoeming van een ombudsman, die bemiddelen kan tussen de burgers en de
centrale overheid;
- steun aan de bevrijdingsbewegingen in Zuid-Afrika en elders.
Gejuich is er in de Kamer niet opgegaan over deze regeringsverklaring. De christelijke
partijen aanvaardden haar niet zonder zich ongerust te tonen op bepaalde detailpunten,
met name de bezuiniging op defensie. Maar zelfs de VVD-leider Wiegel, die uiteraard
fel tegen het Kabinet van leer trok, liet na een glas en een plas alles maar zo als het
was. Hij kwam niet tot het indienen van een motie, omdat die toch geen kans maakte
en omdat hij het juiste tijdstip voor het tellen van de neuzen in de Kamer nog niet
gekomen achtte. Dat tellen van de neuzen kan beter plaats vinden als het Kabinet
met meer concrete plannen komt aanzetten. Het debat over de regeringsverklaring
bleef opmerkelijk mat. Mogelijk een goed teken voor de levensduur van deze nieuwe
regering.
- Arbeidsvrede. Na het bereiken van het compromis tussen de vakbonden en de
werkgevers, dat een einde maakte aan de stakingsgolf van vorige maand, zijn in de
loop van de maand mei de collectieve arbeidsovereenkomsten als rijpe appelen uit
de bomen gevallen. De ene bedrijfstak na de andere aanvaardde het compromis,
waarin de zaak waar het allemaal om was begonnen, de correctie op de
inkomensverdeling, helemaal in de versukkeling was geraakt.
Naweeën waren er echter nog wel.
Innerlijke conflicten in de vakbeweging. Piet Brussel van de katholieke
industriebond verweet uitgerekend Arie Groeneveld van het NVV, dat deze door
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zijn aarzelende houding de schuld was geworden van het mislukken der kostbare
stakingsactie. Daar zal tussen beide heren nog wel een hartig woord over vallen.
Evenals er nog menig hartig woord zal vallen over de vraag of de hoger betaalde
werknemers nog langer de gelederen van de bestaande vakcentrales willen blijven
versterken. Een deel van dit hoger betaald personeel is inderdaad bij de bestaande
vakorganisaties aangesloten via eigen vakbonden. Maar binnen die vakbonden voelt
men er steeds minder voor om bij die centrales die zich bij de stakingsactie ronduit
tegen dit personeel, dus tegen hun eigen leden, hebben opgesteld, aangesloten te
blijven. De zelfstandige bonden van hoger personeel hebben rechtsgedingen
aangespannen om vastgesteld te krijgen, dat zij in de onderhandelingen die betrekking
hebben op de belangen van hun leden, medezeggenschap krijgen.
Intussen heeft zich de verhouding van de vakcentrales met de werkgevers voldoende
verbeterd om de vakcentrales weer aan het overleg in de Sociaal Economische Raad
te doen deelnemen.
- Reis naar Rusland. Prinses Beatrix en Prins Claus hebben een uitgebreide
studiereis naar Rusland ondernomen. Een unieke gebeurtenis, waarover de
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pers echter door gebrek aan medewerking van de Sovjet-autoriteiten slechts
mondjesmaat kon meedelen.

Verenigde Staten van Amerika
- Het Watergate-schandaal. De speciale commissie uit de Senaat belast met het
onderzoek naar de achtergronden van het Watergate-schandaal is deze maand met
haar openbare hearings begonnen. Veel sensatie hebben deze hearings in de loop
van de maand mei nog niet opgeleverd, omdat de voorzitter van de commissie uiterst
bedachtzaam te werk wil gaan. Hij is niet aan de top begonnen maar aan de voet; bij
de kleine derde- en vierderangs mannetjes, die het vuile werk mochten opknappen:
die de afluisterapparatuur moesten aanbrengen in het Watergate-gebouw, die een
inbraak pleegden bij de psychiater van Daniel Ellsberg en die namens hogergeplaatsten
geld en mooie beloften van strafvrij dom moesten overbrengen aan de
direct-betrokkenen. Die hogergeplaatsten zelf komen later aan de beurt, als de kleine
mannetjes de fundering voor het onderzoek hebben gelegd.
Zij beginnen zich overigens al aardig in bochten te wringen. Vooral degenen die
aan het begin van de maand door President Nixon aan de dijk zijn gezet. Daaronder
is de juridisch adviseur van de President, Dean, de kwaaie pier. Nixons persoonlijke
vrienden, Bob Haldeman en John Ehrlichman, die in het Witte Huis de rol van
cerberus speelden - niemand kon zonder hun medeweten en toestemming tot de
President doordringen - hebben uit eigen beweging ontslag gevraagd; Dean kréég
ontslag en ziet nu aankomen dat alles op zijn rug geschoven gaat worden. Hij heeft
al te kennen gegeven niets te voelen voor de rol van de zondebok en bereid te zijn
volledige opening van zaken te geven zonder enig aanzien des persoons. Hetgeen
neerkomt op: zonder rekening te houden met de belangen van mijnheer Nixon. Het
werd echter steeds duidelijker, dat de andere hooggeplaatsten, waaronder de
oud-minister van Justitie, John Mitchell, en de zittende minister van Justitie, Richard
Kleindienst, moeite zouden hebben zich als de vermoorde onschuld te blijven
opstellen. De kring sluit zich hoe langer hoe nauwer om Nixon.
Nixon zelf maakt de rare sprongen van een kat in het nauw. Zijn arme perschef,
Ziegler, weet niet meer waar hij kijken moet als hij een verklaring moet afleggen.
Nixon zelf trouwens ook. Eerst minimaliseerde hij de hele zaak; toen heette het, dat
zijn adviseurs volkomen buiten hem om hadden gehandeld en hij van niets wist en
tenslotte kwam hij met een verklaring dat hij het allemaal wél heeft geweten, maar
steeds heeft gehandeld in het belang van de nationale veiligheid.
Na veel draaierijen dus toch een halfslachtige bekentenis, gekoppeld aan een
uitvlucht. Want meer dan een uitvlucht is dat ‘nationale belang’ en die ‘nationale
veiligheid’ niet. De New York Times heeft al opgemerkt, dat Nixons weg naar de
top van het Amerikaanse staatsbestel is gemarkeerd door allerlei onfraaie manoeuvres,
door wat men in de politiek smerige streken noemt en dat hij steeds weer bij het
uitvoeren daarvan zich beriep op de ‘nationale veiligheid’. Met dat smoesje probeert
hij zich nu weer uit de moeilijkheden te redden. Duidelijk een smoesje, want niemand
kan inzien wat het afluisteren van politieke tegenstanders als Muskie en Mc Govern
met ‘nationale veiligheid’ te maken heeft. Nixon stelt zich op het standpunt dat hij
als President van de Verenigde Staten uitmaakt wat de nationale veiligheid vergt.
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En dat is nu net wat men hem kwalijk neemt. Als de President de macht heeft alles
te doen wat hem in zijn eigen politiek belang zint omdat het zogenaamd in het belang
is van de nationale veiligheid, betekent dit niets meer of minder dan de reinste
dictatuur.
Wát er nog aan het licht gaat komen, is niet duidelijk. Maar dát Nixon het bijzonder
moeilijk zal krijgen nu uit de kring van de medewerkers der Senaatscommissie al is
geopenbaard dat uit de stukken die Dean aan de commissie heeft overgelegd, een
‘Gestapo-mentaliteit’ in het Witte Huis blijkt, staat wel vast. Nixon is reeds duidelijk
in het defensief gedrongen.
Zal hij het er heelhuids afbrengen, vraagt men zich in Amerika af. Of dreigt hem
een ‘impeachment’, een proces in het Congres, waarbij hij, als hij schuldig wordt
bevonden, als President wordt afgezet? Steeds meer begint men zich te verdiepen in
de enige keer dat een dergelijk proces tegen een Amerikaans president is
aangespannen. Men herinnert zich dat dit proces niets te maken had met op zichzelf
strafbare
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handelingen, doch uitsluitend met een benoemingskwestie, waarin de President de
rechten van de Senaat had genegeerd. Een politiek proces dus, dat geen strafrechtelijke
consequenties zou hebben gehad wanneer het tot een veroordeling was gekomen.
Met Nixon ligt de zaak erger, in zoverre dat hij ervan wordt verdacht de hand te
hebben gehad in strafrechtelijk wél vervolgbare handelingen. Of echter het Congres
dáárop zal besluiten hem in staat van beschuldiging te stellen en of de Senaat hem
op grond daarvan zal willen veroordelen, is de vraag. Het gaat bij Nixon precies als
bij de eerste president Johnson in de vorige eeuw om het feit dat hij zich met een
zekere minachting opstelt tegenover het Congres. Steeds meer begint het Congres
behoefte te voelen om de President te verstaan te geven waar de grenzen van zijn
macht liggen. Dáárom ook tillen maar weinigen zwaar aan de consequenties van zijn
eventuele heengaan: het optreden van de domme brulaap Spiro Agnew als President.
Zó dom is Agnew niet dat hij zijn eigen consequenties niet kan trekken uit het feit
dat het Congres de tanden heeft laten zien. Het ligt integendeel in de lijn van veler
verwachting dat hij na een eventueel impeachment van Nixon zijn uiterste best zal
doen om braaf aan de hand van het Congres te lopen. En dat is precies wat het Congres
maar al te graag zou zien.
- Nixon gekortwiekt. Achtereenvolgens hebben én het Congres én de Senaat de
President de handen gebonden ten aanzien van de oorlog in Cambodja. Het Congres
heeft te kennen gegeven geen nieuwe gelden meer voor de bombardementen in
Cambodja te willen voteren; de Senaat is verder gegaan en heeft de President vierkant
verboden nog énig geld voor deze bombardementen te besteden.

Engeland
Engeland heeft ook zijn schandaal. Bij het uitkammen van pornowinkels in Soho
viel de zedenpolitie een soort dagboek van een porno-koning in handen, waarin de
namen van enkele leden van het Britse kabinet hoog stonden genoteerd als klanten
van de call-girls. Twee leden van de regering, Lord Lambdon, een neef van Sir Alec
Douglas Home en onderminister voor de militaire luchtvaart, alsmede Graaf Jellicoe,
Lord Privy Seal en President van het Hogerhuis, bleken gecompromitteerd en moesten
aftreden. Het is niet waarschijnlijk dat hierbij ook spionage-zaken in het spel zijn,
zoals enkele jaren geleden in de affaire Profumo.

West-Duitsland
Onverwachts heeft Rainer Barzel eerst de fractieleiding en naderhand het
voorzitterschap van de Christen-Democraten neergelegd. Hij vond daartoe aanleiding
in de uitslag van een stemming binnen de fractie over een voorstel zijnerzijds met
betrekking tot de buitenlandse politiek. Na een afwijzing van Bondskanselier Brandt's
erkenning van de DDR wilde hij meegaan met diens voorstel om voor de beide
Duitslanden opname in de Verenigde Naties te vragen. Toen hij daarvoor geen
meerderheid kreeg, legde hij zijn leiderschap neer. Een week later koos de fractie
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prof. Carl Carstens als zijn opvolger. Carstens heeft zo goed als geen parlementaire
ervaring; hij maakt pas sinds twee jaar deel uit van de Bondsdag; hij is echter wel
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken geweest onder minister Schröder, die met
hem kandidaat stond voor de fractieleiding. Carstens geldt als een bekwaam diplomaat.

Griekenland
De Griekse Marine is in opstand gekomen tegen het kolonelsregime. Heeft dat althans
geprobeerd. Twee gepensioneerde admiraals troffen de voorbereidingen, die echter
tijdig werden ontdekt. Waarschijnlijk zou van deze poging maar weinig in de
openbaarheid zijn gekomen indien niet een der Griekse oorlogsschepen midden onder
een oefening in Navo-verband was afgezwaaid naar Italië en de haven van Fiumicino
was binnengelopen, waar commandant en manschappen politiek asyl vroegen en
kregen.
Intussen hebben de kolonels een wet afgekondigd waarbij definitief het koningschap
wordt afgeschaft en hun bewind voor tenminste tien jaren wordt bestendigd.
In Europa rijst nu de vraag in hoeverre deze heren nog langer als betrouwbare
bondgenoten in de NAVO mogen worden beschouwd. In hoeverre zij nog een wettig
regime vormen en in hoeverre zij op hun eigen strijdkrachten kunnen ver-
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trouwen. Van hun marine, die een belangrijke rol speelde in het verband van de
NAVO-strijdkrachten, is in ieder geval nauwelijks meer enige stootkracht te
verwachten, nu vrijwel de hele staf in de gevangenis terecht is gekomen.

Italië
Politieke gewelddaden wekken steeds meer verontrusting en verontwaardiging in
Italië. De meeste van deze gewelddaden gaan kennelijk uit van de neofascistische
partij, op drie na de grootste in het land. Tegen de leider van deze partij, Giorgio
Almirante, heeft de Italiaanse justitie een lijvig dossier samengesteld, waarin de
bewijzen zijn samengebracht dat hij en zijn partij de grondwettelijke bepaling
overtreden die elke poging tot herleving van het fascisme verbiedt en strafbaar stelt.
Almirante echter geniet krachtens zijn lidmaatschap van het parlement
onschendbaarheid, tenzij het parlement zelf die onschendbaarheid opheft en hem aan
de gewone rechter overlevert. Dit is nu gebeurd. Met een meerderheid van 484
stemmen tegen 60 heeft het parlement Almirantes onschendbaarheid opgeheven. Hij
zal zich nu voor de rechter moeten verantwoorden. Wordt hij veroordeeld, dan sleept
hij automatisch zijn partij in zijn val mee. Als ongrondwettelijk wordt deze partij
dan verboden.

Argentinië
Met uiterste zelfbeheersing hebben de generaals met de - tot dan toe - President
Lanusse aan het hoofd, op 25 mei het presidentschap overgedragen aan Hector
Campora, de Peronist, die vrijwel zonder slag of stoot de verkiezingen in maart won.
De guerilla-strijders hebben het de generaals uiterst moeilijk gemaakt loyaal te blijven;
zij hebben ook in de maand mei een ongehoord felle activiteit ontplooid en
verschillende hoge militairen en vooral buitenlandse zakenlieden en bedrijven werden
daarvan het slachtoffer. Wat deze Trotzkistische guerillas precies wilden, is niet
helemaal duidelijk. De militairen dwingen tot een staatsgreep tegen het peronisme
of het peronistische regime dwingen tot naleving van zijn toezegging om amnestie
aan de guerilleros te verlenen en zich aldus ‘de regering van het volk’ te tonen.
Afwachten.

België
Van socialisten die zich op kosten van de staat liberaal gedragen
Er is een politico-financiële combine aan het licht gekomen waarmee de BSP verveeld
zit.
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Paul Demaegt, hoofdingenieur van de R.T.T. (Regie voor Telegraaf en Telefonie)
heeft de RTT-top aangeklaagd wegens corrupte praktijken waardoor op dit ogenblik
reeds zes miljard Bfr van de staatskas werden overgeheveld naar de privékas, terwijl
voor 1972 de RTT zelf verlies leed (82,3 miljoen Bfr) en er sprake van is weerom
de reeds zeer dure telefoontarieven te verhogen.
Onder minister Anseele werd de RTT uitgebouwd tot een socialistisch bolwerk,
een fenomeen dat erg Belgisch is gezien de alhier verpolitiekte administratie. Anseele
had grootse plannen met zijn sector en voerde vooral een politiek van prestige, minder
van zuinig en wijs beheer. Toen hij voor het uitvoeren van de werken grotendeels
overging naar aanneming met promotor (waarbij een firma contractueel
verantwoordelijk wordt voor de verdere aanbesteding en uitvoering van de opdracht
in ruil voor een procent op de prijs) overtrad hij de regel
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van de openbare aanbesteding van publieke werken, zoals voorgeschreven is voor
omvangrijke gemeenschapsuitgaven.
Maar er was meer.
Sinds in de maand juni 1970 vertrouwensman G. Baudrin administrateur-generaal
werd van de regie, werden de werken in aanbesteding haast uitsluitend toevertrouwd
aan één promotor, nl de firma I.I.I. of Société d'Implantation et d'Investissements
Immobiliers, die opgericht werd in september met het kleine startkapitaal van 15
miljoen Bfr, later verhoogd tot het dubbele. Deze firma die 19% Fee kosten rekende
op de contracten voor een minimale promotie, heeft in drie jaar tijd aan de regie een
half miljard verdiend. Kan het toevallig zijn dat deze I.I.I. in handen is van een
groepje socialisten uit Mons, de stad waar ook Baudrin van afkomstig is; dat zij werkt
met een architect uit Mons die nu reeds 360 miljoen Bfr verdiende aan ereloon voor
het ontwerpen van RTT-gebouwen; dat de werken werden uitgevoerd door een
aannemersbedrijf uit Antwerpen waarvan een oud-kabinetchef van minister Anseele
aandeelhouder is; en dat zij bovendien werkt met de duurste tuinarchitect van het
land?
In 1972 werd er nog een tweede firma opgericht, ditmaal voor de
binnenhuisinrichting onder de naam Equimo. Deze firma was gedeeltelijk
gecontroleerd door familie van BSP-senator Dubois (eveneens uit Mons), sindsdien
staatssecretaris voor huisvesting en ruimtelijke ordening voor Wallonië.
Aangezien de aanbestedingen buiten de normale controleprocedure om gebeurden
zonder medewerking van de interne staf waarover de RTT beschikt en vaak voor
prijzen die het drie- tot het vijfvoud waren van wat mogelijk is op een ander, heeft
hoofdingenieur Demaegt de zaak aangeklaagd. Hij werd daarvoor geschorst uit zijn
ambt. Van hogerhand werd de klacht voor onderzoek in handen gegeven van de
Enquêtedienst van het Hoog Comitee van Toezicht, een soort als ombudsman
functionerend gerechtelijk controleorgaan met adviesrecht inzake wanpraktijken in
de staatsadministratie. Gedurende het interval tussen de bekendmaking en de opdracht
tot onderzoek kon G. Baudrin enkele dagen uittrekken voor het aanzuiveren van de
bezwarende dossiers en is dan voor twee maand op verlof gegaan. Staatssecretaris
Dubois, die in opspraak werd gebracht door de zaak Equimo, heeft zijn ontslag
ingediend als staatssecretaris en werd vervangen. Andere vooraanstaanden, waaronder
Naessens van de Bank van Parijs en de Nederlanden, bleven op de achtergrond.
Minister Anseele, voogdijminister van de staatssecretaris die de RTT onder zich
heeft, beperkte zich tot een trotse uiteenzetting voor het parlement over de prestigieuze
politiek die hij voert in deze sector. Hij wordt door de pers als hoofdschuldige
aangewezen.
Het is altijd zo geweest dat de staat dienst verleende aan de groten uit de privesector.
Het is helemaal geen nieuwigheid dat er bindingen zijn met de banken, de grote
concerns, de multinationals. Het cumuleren van politieke mandaten en beheersposten
in de bedrijven en de gewoonte bijv. ex-ministers in de beheerraden van banken of
bedrijven op te nemen als beloning na bewezen diensten, zijn feiten die duidelijk
genoeg aantonen dat bij ons de staat nog steeds eerst in
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dienst staat van de financiële en economische grootmachten en er slechts in tweede
orde is voor het welzijn van de burgers.
Van de socialistische partij echter mag je niet vooronderstellen dat zij privébelangen
en belangen van groepen waarmee zij bindingen heeft, zal laten voorgaan voor de
zorg om de arbeider, de machtszwakke, de kleine man. Het goed beheren van de
gemeenschapsgelden moet voor haar belangrijk zijn. Nu een aantal vooraanstaande
socialisten tegen hun ideologie gezondigd hebben, worden ze gretig met de vinger
nagewezen door hun tegenstanders om verschillende redenen.
Vooreerst spreken dergelijke individuele schandalen meer tot de verbeelding van
de mensen dan de gestructureerde schande van de grootmachten achter de politiek.
Bovendien steken electorale belangen weer het kopje op: wanneer men een concurrent
een voetje kan lichten, zal men dit niet nalaten.
Vooral zal men niet nalaten een lastig tegenstrever die op basis van zijn ideologie
de plannen van de machtigen wil dwarsbomen van de eerste gelegenheid, die hier al
te gereid geboden werd, in discrediet te brengen om zelf het naar eigen maat gesneden
staatsconcept ongestoort verder door te drukken.
Om dit alles is het dubbel fout dat socialistische politici zich aan dergelijke
praktijken begeven, zichzelf met het sociale welzijn vereenzelvigen en bovendien
hun BSP-pers gebruiken om het potje gedekt te houden in plaats van over te gaan
tot de aanklacht. Blijkbaar gaan ook daar de groepsbelangen aan de top voor boven
die van de basis. Dit is koren op de molen van wie zich nu reeds niet
vertegenwoordigd en dakloos voelt zowel in de politiek als in de syndicale wereld.
De regering zit ondertussen in een moeilijk straatje. Sociaal blijft er onrust broeien.
Er hangt reeds een verkiezingsluchtje waarin één schandaal kan aanleiding geven
tot een ganse reeks.
Deze regering kwam tot stand om het communautaire vraagstuk voor goed op te
lossen, maar daar hebben wij nog niet veel over gehoord. Hier zit men hopeloos in
het slop.
Is het dan verwonderlijk dat er reeds officieuze contacten werden gelegd voor het
samenstellen van een team voor het verkiezingscommentaar op radio en TV?
Gewoonlijk gebeurt dit drie maand op voorhand.
11-6-1973
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Hulp voor Bijbelse Katechese
Drie banden van de Biblische Unterweisung, Handbuch zur Auswahlbibel ‘Reich
Gottes1’ zijn tot nu toe verschenen. Band 1 en 2 betreffen het zgn. Oude Testament;
Band 3 het zgn. Nieuwe Testament, verhalen uit de evangeliën tot aan het
lijdensverhaal. Deze delen willen een handreiking zijn voor de katecheet die met de
schoolbijbel (‘Auswahlbibel Reich Gottes’) in de hand op verantwoorde wijze Bijbelse
Katechese wil geven. Om het gebruik zo ruim mogelijk te maken is er een sleutel
aan toegevoegd om dit handboek ook te benutten bij de in Duitsland bekende
Eckerschulbibel, Gott unser Heil, en de Benziger Bibel.
De eerste band gaat van Genesis 1 tot aan de roeping van Saul, de tweede band
vanaf Saul tot aan de Maccabese opstand; de profetieën aangaande degene die komen
gaat, volgen deze opstand op de voet. In deze indeling blijkt dat de samenstellers
gekozen hebben voor een historisch schema, zoals zij ook in band 3 een poging doen
de vier evangeliën in een min of meer historiserende ordening te behandelen. De
recensent weet dat hij de samenstellers daar niet al te lastig over mag vallen. De
Bijbel in het leven van de kerk en de school dwingt tot een bepaalde keuze, gelijk
dat ook zichtbaar wordt in de keuze van de perikopen die in de liturgie op zondag
worden gebruikt. Het historische model loopt echter gevaar een bepaalde ontwikkeling
tot norm te maken, het onderricht van Moses (de vijf boeken van Moses) tot een
bepaalde episode te beperken, en dit onvervangbare onderricht een bepaalde plaats
in de historie te wijzen. Zo zijn er van het hartstuk van het onderricht van Moses,
het Boek Leviticus, slechts drie perikopen in opgenomen.
Deze handreiking wil het gelovige verstaan van de schriften ‘leren’, waarbij door
de samenstellers (terecht m.i.) wordt onderstreept dat Bijbelonderricht een vorm van
verkondiging is. Daarom willen de samenstellers ook geen compleet uitgewerkte
lessen geven. Zij dragen slechts het materiaal aan, waarmee de verkondiger, de
katecheet, het zijne moet doen, om zijn hoorders, zijn leerlingen in te voeren in het
geheim van de schriften, in het geheim van deze biddende overlevering. Hiermee
kan duidelijk zijn voor degene die deze boeken wil gebruiken, dat er niet gesproken
wordt van de leefwereld van de toehoorder: de verkondiging van de schriften staat
centraal. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven. Uit de opgaven blijkt hoe
hoog de samenstellers zouden willen mikken. Die opgaven duiden m.i. ook tot welke
hoogte zij de katecheet zelf zouden willen drijven.
B.v. op p. 150, Band I: ‘Wat kan men uit deze zin leren: “Kan Ik voor Abraham
verbergen, wat Ik ga doen” (Gen. 19)’.
De samenstellers weten dat zij bij de uitleg van de schriften vele wetenschappen
te hulp moeten roepen, en zij hebben dat ook gedaan, in ruime mate.
Ieder hoofdstuk bestaat uit twee delen. Het eerste deel: ‘Zum verständnis’, waar-

1

Hubert Fischer, Hrsg., Biblische Unterweisung, Bd. I, II, III, Kösel Verlag, München, 19692,
1968, 1970, 323, 376, 356 pp., DM. 25-, DM. 35-, DM. 35,-.
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in naast een algemenere oriëntatie in kleine letters goede tot zeer goede Wortund
Sacherklärung wordt gegeven. Een tweede deel: ‘Zur Katechese’. Daarin worden de
basis-gegevens op katechetische wijze verwerkt Er wordt gesproken over een
ontsluiting van de tekst, waarbij enkele sleutelzinnen uit de Bijbel het betoog dragen.
Daarna wordt gesproken over de Toeëigening, welke doorgaans in een ietwat te
particulier gebed eindigt.
Inhoudelijk moet van deze delen worden gezegd dat de gebruiker uitstekend
historisch en filologisch materiaal in handen krijgt. Hij heeft met deze uitgave een
bijbels-katechetisch woordenboek in kort bestek.
Als er toch opmerkingen mogen worden gemaakt, dan deze: Het historisch vertelbare
overheerst, de ordening van de boeken van het zgn. O.T. is volgens het verloop van
de jaartallen. Aangezien zoiets met de evangeliën niet goed mogelijk is, wordt een
zgn. verloop geconstrueerd.
Bovendien moet mij in dit verband iets van het hart.
Wie heeft de katechese in Duitsland (en ook in Nederland) ervan overtuigd de
Godsnaam Jahwe, voluit geschreven, te bezigen? Vanuit de verkondigende traditie
van de Kerk kunnen zij dat niet hebben geleerd. Hoogstens vanuit de reconstruerende
wetenschap van de vorige eeuw.
Deze opmerking is meer dan alleen maar een oproep om respect te hebben voor
de traditie van de synagoge, die deze naam voluit geschreven nooit gebruikt heeft.
De naam Jhwh wordt in de traditie van de synagoge altijd genoemd de Heer, of de
Naam. Ook de Septuaginta vertaalt het immer met de Heer (Kyrios), het Nieuwe
Testament eveneens. Aangezien de naam Jahwe alleen voor de Godsnaam in het
O.T. wordt gebruikt, kan de suggestie binnensluipen dat God in het O.T. een andere
naam heeft dan in het N.T..
Op die manier kan de eenheid Gods geweld worden aangedaan. Een ieder weet
op welke fnuikende manier een dergelijk onderscheid kan worden gehanteerd.
In band I op p. 48 schrijven de auteurs n.a.v. de Godsnaam Jhwh Elohim: Elohim
is de God van de natuur, van de mensheid, van de wereld: de Schepper. Jahwe is de
God van Israël, die zich in de geschiedenis openbaart. Op deze manier gezegd is er
weer alle kans dat onhoudbare tegenstellingen worden geformuleerd. Hierbij had de
Joodse traditie (waarvan de schrijvers voldoende kennis blijken te bezitten) meer
behulpzaam kunnen zijn. De traditie bindt de naam Elohim aan de ene God die
richtend handelt en intreedt voor de wereld, de naam Jhwh voor dezelfde ene God
die barmhartig is. Dit geharrewar met de naam des Heren maakt de lezer dan
nieuwsgierig naar hetgeen er te lezen valt in het verhaal van het brandende braambos
(Ex. 3).
Op p. 208 (Band I) wordt de vraag van Moses, ‘Wie ben ik’, als een tegenwerping
van Moses gelezen (Ex. 3, 12).
Maar deze vraag van Moses geeft de schrijver van Ex. 3 alle kans om daar op te
antwoorden: ‘IK BEN met je’. Het woord IK BEN is hetzelfde als in 3, 14 wordt
gebruikt: IK BEN die (zoals) IK BEN. Het grandioze dat in het schijnsel van dat
brandende braambos te lezen is, is dat God en Moses ‘zo te zeggen’ dezelfde naam
‘dragen’. Moses krijgt te horen op de vraag wie Hij is: ‘IK BEN met je’; en als hij
vraagt naar de naam van God, dan krijgt hij ten antwoord: Ik heb je toch al gezegd
IK BEN. IK BEN zoals IK BEN (nl. met JOU!). Het doet wat al te
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‘religionsgeschichtlich’ aan hier als uitleg in te lassen dat God niet grijpbaar is, ook
niet in zijn naam, dat hij aan geen plaats gebonden is.
De teneur van Ex. 3 is, naar ik meen, dat Gods naam gebonden is aan het lot van
Moses. Gods naam wordt gedragen in het onderricht van deze man Moses.
De keuze die uit de verschillende bijbelboeken gemaakt is, maakt dat sommige
verhalen te apart zijn komen te staan, zoals het verhaal van Kain en Abel. De oude
moeilijkheden worden nogmaals naar voren geschoven. Er wordt gezegd dat Kain
en Abel niet de directe nako-
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melingen van Adam en Eva hoeven te zijn. Het komt mij voor dat hier een kans
gemist is. De traditionele leer: ‘een van de gevolgen van de erfzonde is de dood’,
wordt in de eerste hoofdstukken van Genesis zeer plastisch weergegeven. Adam en
Eva ‘doen’ de zonde in de tuin, en het gevolg is, volgens het Bijbijlse verhaal, dat
Kain Abel doodt. De zin van Sint Paulus (Rom. 5): ‘Door een mens kwam de zonde
in de wereld, en door de zonde de dood’, zou zo op Bijbelse namen geschreven
kunnen worden: door Adam kwam de zonde in de wereld, en toen sloeg Kain Abel
dood. De historiserende trekken die her en der merkbaar zijn, maken ook dat er
eigenlijk weinig aandacht voor het land is dat aan Abraham en zijn zaad is toegezegd.
Er is geen les over het sabbat- of het jubeljaar (Lev. 23) én daar zou het een en ander
gelezen kunnen worden over de wijze waarop wij met de aarde, het land om kunnen
gaan. Daar zou verteld kunnen worden hoe in het onderricht van Moses gedroomd
wordt van een land waarin alles op orde is, waar het zó goed is, als in het eerste
hoofdstuk van Genesis als programma staat uitgesproken.
Als het land in zicht komt in de belofte aan Abraham, staat er merkwaardigerwijs
als ‘Sacherklärung’: (BandI, p. 119): ‘zu ewigen Besitz: Auf diese Wort berufen sich
die Israelis in ihrem im Lande Abraham neu errichteten Staat, berufen sich aber auch
die Araber. Auch sie sind kinder Abrahams von Ismael her’. De samenstellers weten
toch ook dat de Staat Israël ook uit de nood geboren is, om toevluchtsoord te zijn in
een wereld van vervolging...
In het deel van het N.T. overheerst teveel m.i. de vergelijking van de onderscheiden
verhalen. Als katechese een vorm van verkondiging is, dan mag de tekst van de
evangelist zijn weerbarstige eigenheid bewaren. Dan hoeft er niet geschreven te
worden dat Matteüs het onwaarschijnlijke van de scène heeft gevoeld, en dat hij
daarom weglaat dat de dragers de lamme door het geopende dak naar beneden laten
zakken. Daarmee wordt de aandacht van dat merkwaardige détail van Marcus afgeleid.
Want de boeiende vraag blijft: waarom heeft Marcus dit nu zo precies willen vertellen.
Maar al met al bevinden wij ons tegenover een uitgebreid programma. Waardering
moet worden uitgesproken voor de samenstellers die dit hebben aangedurfd. Zij
hebben de moed verzameld om ondankbaar verzamelwerk te doen, om veel bijeen
te lezen, waarvan gezegd moet worden dat het met vrucht er bij gelezen kan worden.
Er is voldoende ruimte gelaten om verder te gaan dan wat zij hebben bijeengebracht
en wellicht stimuleert het om aan de hand van deze boeken de teksten nauwkeuriger
te lezen.
Ben Hemelsoet

Een dynastie van Bouwmeesters
Terwijl de aandacht voor het actuele theater in Nederland zich op het ogenblik lijkt
te reserveren tot de kleine intieme doeclubjes, is er het feit, in zich verblijdend als
het niet tegelijk een soort van afwenden van de toekomst inhield, dat het verleden,
het recente of het meer afgelegen, in beminnelijke accuraatheid langzamerhand
bekend wordt gemaakt. Voorlopig is er nog geen gebonden geschiedenis van het
Nederlandse theater in zicht, maar ondertussen wordt materiaal beschikbaar gesteld
dat daarvoor misschien de basis kan aandragen. In elk geval heeft Simon Koster, na
zijn dwarsdoorsnede van het theater te Haarlem (Streven, april 1970, pp. 744-745),
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nu een ernstige verzameling gegevens samengeschreven over de familie Bouwmeester,
die bovendien prettig en zelfstandig gelezen kan worden1.
Het kan de doorsnee-Nederlander bekend zijn wie of wat het begrip Bouw-

1

Simon Koster, De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie, Van Gorcum & Co., Assen,
1973, 420 pp., 113 ill., f 36,-.
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meester voorstelt. De naam Bouwmeester is bijna een nationaal begrip geworden.
Koster had deze patriottische trotsgevoelens rustig kunnen cultiveren en de idolatrie
vers voedsel geven. Dat heeft hij gelukkig niet gedaan. Wat uit vorige beschrijvingen
van het Bouwmeester-fenomeen reeds vertrouwd was, heeft hij zorgvuldig afgetast
naar onvergeeflijke verering en historische correctheid; hij heeft er bovendien een
serie volkomen onbekende details en inzichten bijgevoegd en hij heeft de afzonderlijke
groten terug in de schoot van een uitgebreide familie opgenomen. Zo is een
acteurslandschap ontstaan dat netjes de oorsprong, de peripetieën, de zijsprongen,
de artisticiteit en de actuele stand samenbundelt. Een genieterig leesboek voor ieder
gegadigde, een imponerend feitenboek voor de vakgeïnteresseerde, een vertederend
album voor wie in dit theater de roem en de grootheid van anderhalve eeuw
schouwburgamusement wenst terug te vinden.
Anderhalve eeuw Bouwmeester dus. Naar de inhoud wel, naar de naam niet. Op
zoek gegaan naar de her- en afkomst van de noodzakelijk-centrale Louis
Bouwmeester, heeft Koster een aantal verwaarloosde acteurs achterhaald die
onmisbare loten aan een wel erg woelig uitgegroeide stamboom zijn geweest. In een
logisch-chronologische orde wordt deze familiegeschiedenis verteld, verdeeld over
drie tijds- en personengroepen: de voorouders, de grote vier, het nageslacht. Een
indrukwekkend defilé van acteurs en actrices die allen met wisselend belang in het
Nederlandse theater hebben gestaan.
Koster heeft de onbetwiste stamvader opgegraven en hem alle eer gegeven waardoor
de verdere evolutie min of meer causaal verklaarbaar wordt. Hij schrikt er wel voor
terug om zoiets als een genealogische dwang naar voren te schuiven; hij weet te sterk
hoe iemand die eenmaal in het theatermilieu verzeild is geraakt, en zeker in dat van
de 19e eeuw, waar acteren nog steeds een onnette levensvulling was, niet meer
ontsnappen kon. Meteen worden de binnen- en buitenechtelijke relaties ongeveer
aannemelijk gemaakt en tevens de beroepskeuze van de vele kinderen. En zo gaat
de lieve geschiedenis maar door. Tot vandaag toe. Af en toe zijn er een paar stamleden
ontsnapt naar de muziekwereld, de zangkunst, de opera, het circus of het variété,
maar ook dat blijven milieus die niet van het gewone spreektheater los te koppelen
zijn. Af en toe is er een teruggevallen (als dat het goede woord is) naar een beroep
dat eveneens een zekere taaiheid in de Bouwmeester-familie vertegenwoordigt: de
kapper; op wellicht wat onverantwoorde wijze kun je zelfs in dit vak een theatrale
obsessie willen ontdekken. De overgrote meerderheid echter is bij het theater
terechtgekomen; sommigen, dichter bij ons toe, tegelijkertijd bij de film en ook de
radio heeft er enkelen als pioniers bij het luisterspel meegenomen. Het is duidelijk
dat het Nederlands theater niet rechtvaardig beschreven kan worden zonder het
aandeel van deze grootse familie breed uit te meten. En dat heeft Koster gedaan,
voorlopig meer met realia dan met interpreterende reflectie. Maar in ieder lid met
een rechtvaardige mengeling van directe wetenswaardigheden, indirecte
plaatsaanduiding en uiteindelijke betekenis.
Terwijl ik er enkel de meer bekende acteurs en actrices uitpik, wil ik toch even
schetsen wie er in deze dynastie allemaal thuishoort. De stamvader is Frits Rosenveldt
(1769-1847). Zijn zoon Louis Rosenveldt (1798-1867) heeft met zijn echtgenote
Susanne Lambotte een dochter Jacoba, van wie de dochter Gesina Huysers
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(1859-1941) trouwt met Henri Poolman (1853-1925) en twee zoons heeft, Alexander
(1885-1950) en Louis Poolman (1887-1945). Louis Rosenveldt heeft echter ook een
verhouding met Elisabeth Vink en dat levert Louis B.J. Moor op (1837-1931, genoemd
naar zijn stiefvader); deze Louis Moor heeft een verhouding met de beroemde Sophie
De Vries en dat brengt Henri De Vries (1864-1949) en Sophie De Vries (1873-1961)
mee, en deze laatste dochter trouwt met Henri Brondgeest (1865-1928). De veelzijdige
Louis Rosenveldt heeft nog een tweede verhouding, met
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- en hier pas duikt voor het eerst dé dynastische naam op - Louisa Bouwmeester
(1818-1865). Met haar heeft hij vier kinderen, van wie drie het kruim van de
Nederlandse theaterwereld hebben gevormd: Louis (1842-1925), Frits (1848-1906)
en Theodora (1850-1939). Onder de grote vier, Kosters middenluik, vallen bijgevolg
Louis Moor, Louis, Frits en Theodora Bouwmeester. Ieder van hen levert zijn eigen
aandeel in de continuïteit van het Nederlands theater. Louis Bouwmeester heeft met
zijn vrouw Anna van Engers twee dochters, Louise (1872-1959) en Roosje
(1875-1961, van wie de dochter Loesje Vis (1922) zich Loesje Bouwmeester zal
noemen) en een zoon Rafaël (1878-1926). Met zijn tweede vrouw Grietje van Engers
heeft Louis Bouwmeester nog Louis jr (1884-1931) en die heeft als kinderen Louis
(bekend als Loeki Stoethaspel, 1915-1955) en Joy Carla (1921), die met Johan Kaart
trouwde. Uit een verhouding met Margaretha de Boer houdt Louis Bouwmeester
Tilly over (1893), die zich Bouwmeester zal noemen en zal trouwen met Pierre Périn.
Verder heeft Louis nog bij Marie Braakensiek een dochter Wiesje (1909), die zich
ook al Bouwmeester heeft genoemd.
Frits Bouwmeester heeft drie kinderen gehad: Louis Adolf (1882-1922), Frits jr
(1885-1959) (gehuwd met Dogi Rugani, met een dochter Alexandra, 1923) en Adolf
(1889-1959). Theodora Bouwmeester is getrouwd geweest met Maurits Frenkel
(1841-1873), Henzi Brondgeest en Gottfried Mann. Met Maurits Frenkel heeft ze
twee zoons gehad: Louis (1869-1900) en Theo sr (1871-1956); Louis heeft een zoon
gehad, Theo jr (1893-1955) die, om in de familie te blijven, met Lily Bouwmeester
(1901) is getrouwd. Lily is een dochter van Louis Adolf Bouwmeester, die ook nog
Dolly (1913, gehuwd met C.L. van der Lugt Melsert jr) en Louis (genaamt Loetje,
1913) als kinderen heeft gehad.
Dat is voorlopig alles. Een reusachtig struikelnet van namen, huwelijken,
verhoudingen en talent. Ik heb met enige breedte deze diverse takken en vertakkingen
aangegeven om een indruk te krijgen hoe omvangrijk (in eenheden en in
toneelkunstigheid) deze dynastie wel is. Koster verhaalt van elk van deze mannen
en vrouwen het persoonlijke lotgeval, het vallen en opstaan, de evolutie in persoonlijk
opzicht en op het stuk van de integratie binnen het wel en wee van het Nederlands
theater. De grote vier krijgen de meeste ruimte. Terughoudend met persoonlijke
klemtonen, bedaard en stil vertellend, rustig corrigerend wat, bewust of niet, in de
historische publiciteit vertekend binnengeslopen is (b.v. de grandiloquente onzin in
Theo Mann-Bouwmeesters levensherinneringen), schetst Koster het historisch
panorama.
Bedenkingen? Het boek is duidelijk niet bedoeld als personencultus. De vraag is
echter of het iets anders kan zijn dan uitgerekend dat. Het theater, zelfs in de 19e
eeuw, en wezenlijk niet gewijzigd maar in accenten wel enigszins verlegd, zeker in
de 20e, is een gemeenschapsgebeuren, een collectief proces waarvan de incidentele
onderdelen een intrinsiek even vitale functie vertegenwoordigen als de grote
afficheletters. Dit gemeenschapsgebeuren nu is in Kosters boek toch wel verregaand
(en waarschijnlijk zelfs onwillekeurig) opgelost in individuele lotgevallen en
loopbanen; een visie op het historische gebeuren van het theater zelf ontbreekt
opvallend. Natuurlijk laat Koster af en toe fijne details binnensluipen die verraden
dat hij dit aspect kent, maar ze blijven te incidenteel om zijn standpunt als
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theaterhistoricus te bepalen. Dat betekent toch dat, mocht een theatergeschiedenis
van Nederland op het getouw komen, de vraag blijft of deze Bouwmeester-bijdrage
een essentieel element kan uitmaken voor dergelijke synthese. De menselijke
lotgevallen mogen dan bevredigend behandeld zijn, het artistieke verhaal is toch wel
te weinig af en uit. Repertoireflitsen, engagementsdata, speelgebieden of standplaatsen
worden aangehaald, af en toe ook een rolinterpretatieve beoordeling (b.v. Louis
Bouwmeesters Shylock, uiteraard). Dat blijft toch enigszins perifere informatie. Wat
het theater als
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(kunst)gebeuren voorstelt, is te veel onuitgedrukt gebleven. Intrinsieke evaluatie, die
uiteraard een anderssoortige reconstructie, beschrijving en conclusie zou vergen, valt
nauwelijks aan te treffen.
Deze bedenking is onrechtvaardig ten aanzien van Kosters persoonlijke bedoeling.
In zijn Verantwoording schrijft hij uitdrukkelijk: ‘Ik heb het fenomeen van die
uitzonderlijk begaafde familie (...) niet willen interpreteren, maar het zo nuchter
mogelijk beschreven op grond van de feiten die het documentaire onderzoek heeft
opgeleverd’. Dat deze oud-journalist niet uitpakt met een wetenschappelijke
theatergeschiedenis, valt hem dus helemaal niet kwalijk te nemen. Voor de
wetenschappelijk belangstellende heeft hij trouwens voorbeeldig gezorgd; van oordeel
dat de noodzakelijke talrijke citaatplaatsen ‘de leesbaarheid van het boek zouden
storen’, heeft hij ze zondermeer geschrapt, maar ‘lijsten van alle vindplaatsen
betreffende feiten, meningen en citaten zijn (...) gedeponeerd in de
documentatie-afdeling van het Toneelmuseum te Amsterdam, waar belangstellenden
ze ten allen tijde kunnen raadplegen’. Fijn zo. Want dat betekent dat niet alle werk
hoeft te worden overgedaan. Waar je niet kunt volhouden dat Koster zondermeer
een vulgariserend geschrift heeft voorgelegd (omdat te regelmatig zijn bevindingen
zowel volkomen nieuw als het bekende weerleggend uitvallen), is het resultaat
anderzijds niet een pasklaar onderdeel van die totale overzichtsevolutie. Door zijn
bewonderenswaardige reserve (want het komt me voor dat hij uit zijn
gezond-amateuristische ijver als historicus zichzelf niet tot synthetisch evaluator
heeft gepromoveerd, hoewel daartoe zowel het materiaal als het inzicht bezittend)
heeft hij wellicht de honger gescherpt van een nieuwe generatie, die uit dit rijke
voormateriaal kan trachten te komen tot het samenleggen van de reusachtige puzzel.
En daar wachten echt velen op.
C. Tindemans

Achtergronden en consequenties van de Cubaanse crisis*
De verzoening tussen John F. Kennedy en N.S. Chroesjtsjov na een dertien dagen
durend drama in oktober 1962 opende een nieuw hoofdstuk in de
Amerikaans-Russische betrekkingen. Waarschijnlijk zou de toenadering tussen beide
super-mogendheden ook zonder de Cubaanse crisis hebben plaats gehad, toch
versnelde deze het proces.
In dit verband stelde K.S. Karol de vraag waarom Chroesjtsjov zoveel risico had
genomen. De antwoorden op dit raadsel lagen, volgens hem, in de binnenlandse
situatie van de Sovjet-Unie. Een jaar voor de Cubaanse crisis1 was in Moskou het
XXIIe Congres van de CPSU gehouden. Op het eerste gezicht had dit op binnenlands
gebied nauwelijks iets nieuws gebracht, omdat het Chroesjtsjovs wens had gesteund
zijn destaliniseringsbeleid te volvoeren via een op economische groei gerichte

*

1

Enkele opmerkingen naar aanleiding van het boek van K.S. Karol, Cuba sinds de revolutie,
Tien jaar politieke en economische ontwikkeling. (Kritiese Bibliotheek), Van Gennep,
Amsterdam, 1973, 531 pp., f 28,50.
In oktober 1960.
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politiek2. Er werd een nieuw programma aangenomen dat de verwezenlijking van
het communisme in de Sovjet-Unie vóór 1980 beoogde en het proclameerde het eind
van de dictatuur van het proletariaat in Rusland, ervan uitgaande dat de sociale
verschillen waren verdwenen in dit land dat ‘staat van het gehele volk’ geworden
was.
Toch was het XXIIe congres een zwanenzang van het Chroesjtsjovisme. De
Kremlinleiders moesten er zich op dat moment, in oktober 1961, volledig van bewust
zijn dat hun economische plannen in feite onuitvoerbaar waren. Bo-

2

Het Congres besloot dan ook Stalins lichaam uit het mausoleum op het Rode Plein te
verwijderen en Malenkov, Molotov en Kaganovitsj uit de partij te stoten.
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vendien liep de groei van het nationaal produkt, in plaats van te stijgen, sinds 1958
stelselmatig terug. Onder deze omstandigheden gaven Chroesjtsjov en zijn omgeving
er de voorkeur aan een nieuwe aanval op Stalin te lanceren om zo voor het volk de
opeenstapeling van moeilijkheden te verdoezelen.
Chroesjtsjov was dus niet meer dan een voorlopige overwinnaar. Hij moest zijn
kameraden snel feiten en overwinningen voorschotelen.
Binnenslands was Chroesjtsjov niet in staat wonderen te verrichten, maar hij was
duidelijk vastbesloten zich in te spannen voor de verwezenlijking van zijn groot
internationaal plan. Hij had van het congres geprofiteerd om zonder overleg met de
andere communistische partijen de banvloek uit te spreken over de partij van Albanië,
waardoor Chroesjtsjov de overeenkomsten van de conferentie van de 81
communistische partijen van 1960 schond en de Chinezen openlijk provoceerde.
Maar dit was volgens Karol een weldoordacht gebaar, dat juist bedoeld was om
aan te geven dat bij in het vervolg geen rekening zou houden met de kritiek van de
‘stalinisten’ binnen of buiten de Sovjet-Unie. Chroesjtsjov was vastbesloten zijn
internationale doelstellingen, met name de politiek van vreedzame coexistentie, door
de overgrote meerderheid van de communisten te doen accepteren.
De Verenigde Staten schenen echter, althans volgens Karol, geen coëxistentie te
willen die hun expansionisme in de wereld in de weg zou staan. Zij moesten dus
gedwongen worden deze te aanvaarden; en de Russen beschikten toen al over een
zodanige militaire kracht dat zij president Kennedy tot rede konden dwingen door
middel van een demonstratie van hun macht op de drempel van de Verenigde Staten.
De Russen begeerden op dat moment naar alle waarschijnlijkheid geen enkele
gebiedsuitbreiding en het is daarom op zijn minst onjuist te beweren dat zij Berlijn
wilden annexeren. Alles wat Chroesjtsjov en de zijnen wilden, was erkenning van
de DDR in de wacht te slepen en de stabiliteit van het Pankovregime te verzekeren.
De toenmalige Kremlinleiders wilden evenmin hun revolutie exporteren. Waarom
moesten de Russen dan de Amerikanen bedreigen? In feite wond Chroesjtsjov er
geen doekjes om dat men de coëxistentie wilde opleggen en op een spectaculaire
manier laten zien dat zij de vrucht was van de geweldige militaire macht van de
Sovjet-Unie en niet het resultaat van concessies aan een sterkere tegenstander.
Het zenden van de raketten was dus niet meer dan een illustratie van het toen in
het Kremlin heersende politieke denken. Deze onderneming kon echter niet slagen
om de eenvoudige reden dat de wereld anders was dan Chroesjtsjov zich voorstelde.
Het beleid van de Amerikanen was er op gericht bepaalde belangen te verdedigen
en kon door een Russisch machtsvertoon op de drempel van de Verenigde Staten
niet veranderd worden. Chroesjtsjov moest in de krachtproef in oktober 1962 tenslotte
capituleren. Hij verloor de meerderheid in het partijpresidium, hetgeen fataal zou
blijken voor zijn positie in het Kremlin. Toen Chroesjtsjov in april 1963 verklaarde
dat hij niet eeuwig aan de macht zou blijven3, gaf hij als eerste aan dat zijn maanden
in het Kremlin geteld waren.
Gedurende de laatste periode van zijn bewind was Chroesjtsjov niet meer dan een
gevangene van de nieuwe meerderheid in het partijpresidium. Hij had nog juist de
tijd om een verdrag te tekenen met de Angelsaksische mogendheden ten aanzien van
het verbod op atoomproeven in de atmosfeer en om de breuk met China compleet te
maken.
3

Cf., Neue Zürcher Zeitung, 26 april 1963.
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Chroesjtsjov zag eens en voorgoed af van voor de Amerikanen te hinderlijke en
voor de ‘wereldvrede’ te gevaarlijke initiatieven. Deze politiek, die zijn opvolgers
voortzetten, leidde niet tot de grote verzoening en verhinderde niet dat nieuwe
conflicten losbarstten4. De wereld bleek altijd ingewikkelder dan de

4

Zoals in Vietnam, waar de Russen bij betrokken waren.
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erfgenamen van de oktober-revolutie zich konden voorstellen.
Door de Russische raketten terug te trekken erkende Chroesjtsjov impliciet dat
het tijdperk van de invloedssferen niet voorbij was en dat de Verenigde Staten in
hun eigen deel van de wereld de lakens bleven uitdelen. Vanaf dat moment moest
Fidel Castro ernaar streven voor zijn land een aparte status te verkrijgen, ondanks
het feit dat Cuba binnen de Amerikaanse invloedssfeer lag. De Sovjet-Unie was de
enige die Cuba daarbij kon helpen. Er was geen enkele mogendheid of groep van
landen in staat Cuba bescherming te bieden. De escalatie van de Vietnamese oorlog
zette een groot aantal dogma's in de communistische wereld op losse schroeven.
Deze toonde aan dat de Verenigde Staten er niet langer tegen op zagen Moskou
aanstoot te geven en zich in feite als veel krachtiger beschouwden dan hun Russische
rivaal. De Amerikanen waren in februari 1965 overgegaan tot het stelselmatig
bombarderen van Noord-Vietnam juist op het moment dat premier Kosygin zich in
Hanoi bevond. Ondanks dit affront hadden de Russen de Amerikanen niet van repliek
gediend. Men moest concluderen dat de Verenigde Staten de enige supermacht in
de moderne wereld waren, omdat niemand in staat bleek hun expansie af te remmen
of een halt toe te roepen. Voor de Cubanen voorspelde een dergelijke constatering
niets goeds: zij liepen, naar men algemeen van mening was, het gevaar onmiddellijk
na de Vietnamezen op de lijst van slachtoffers van de Amerikaanse macht te staan.
L.L.S. Bartalits
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen
Documentation sur l'Europe Centrale. - Instituut onderzoek van Midden-Europa,
Kath. Univ. Leuven, 1973-I, 80 pp., abonn. BF. 450.
Geneesmiddel en maatschappij. - Katernen 2000, Wolters-Noordhoff, Groningen,
1972 4/5, 35 pp., f 6,-.
Kleinpenning, Dr. J.M.G. - Brazilië. - Romen & Zn, Roermond, 1973, 188 pp.,
krt. en ill., f 14,90.
Kreykamp, Toine - Planning terwille van de baas z'n tijd. - Katernen 2000,
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1973, 1, 22 pp., f 3-.
Robertson, Thomas S. - Consumentengedrag. - (Marka) Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1973, 197 pp., f 7,50, BF. 123.
Schenk, H.G. - De geest van de romantiek. - Ambo, Bilthoven, 1973, 254 pp.,
f 17,50.
Vrede is meer... - Ambo, Bilthoven, 1973, 79 pp., f 5,75.

Anne Lombard
Le mouvement hippie aux Etats Unis. Une double aliénation entre le rève
et la réalité, le salut et la perte
Série ‘Documents’, Casterman Paris/Tournai, 1972, 204 pp., BF. 225.
De schrijfster, die eerst sociologie, dan politieke wetenschappen studeerde en nu aan
een proefschrift over rechtswetenschap werkt, poogt hier vat te krijgen op het
hippiedom. Chaotische beweging die in de zestiger jaren te San Francisco in de derde
grootste staat van de U.S., Californië, zou ontstaan zijn en door de New-York Times
van januari 1968 onder de tien meest markante evenementen van het jaar werd
gerekend. Niet alleen het feit dat zij tot een horde van 500.000 aangroeide, een aantal
even hoog als de maximale aanwezigheid van Amerikaanse militairen in Vietnam,
maar ook dat in Japan en Indië, in de Slavische landen en op het Europese continent
gelijkaardige bewegingen als eendagsbloemen opbloeien en verwelkten, stemt tot
nadenken. A.L. vergelijkt het hippiedom nog het liefst met een kinderkruistocht,
spelend en joelend, maar ook lijdend en hopend optrekken naar een nieuw Jerusalem
waarvan de besten alleen weten te vertellen hoe deze ‘nieuwe stede’ er niet zal uitzien.
Er staan behartenswaardige uitspraken in dit boek dat mede in beeld brengt hoe
wij leven in een maatschappij waar ‘l'expert se substitue au pionier, le psychiatre au
romancier’. Wij werden het meest getroffen door de bewering dat de Hippiekinderen
uit gezinnen kwamen waar men lijden en dood volslagen had weten te verbergen
voor het fata morgana van een etherisch geluk dat in een vertechniseerde wereld
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nergens kon gevonden worden. Nergens? Wellicht zijn de lange haren, meer dan
mode, een symbool voor de dicht naast elkaar lopende levenslijnen der mensen, zo
verschillend omdat zij zo gelijkend zijn. De hippiebeweging is voorzeker een teken
des tijds, waaruit een christen kan leren dat men de anderen niet straffeloos onthoudt
wat men ten onrechte uit eigen leven wil bannen.
S. De Smet
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Gedragswetenschappen
Berg, Prof. Dr. J.H. van den - De reflex. - Callenbach, Nijkerk, 1973, 180 pp.,
f 24,90.
Camara, Dom Helder - De structuren van het onrecht. - Orion, Brugge, 1973,
129 pp., BF. 120.
Cardoen, Edith en Marcel Ploem - Antwoord in vrijheid. - De Toorts, Heemstede,
1973, 99 pp., f 12,50.
Gilhuis, Drs. T.M. - Op de speelplaats van het heil. - Kok, Kampen, 1973, 118
pp., f 8,90.
Gunzburg, H.C. - Sociale vaardigheid voor geestelijk gehandicapten. Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout, 1973, 237 pp., BF. 240.
Kok, J.F.W. - Opvoeding en hulpverlening. - Lemniscaat, Rotterdam / Denis,
Borgerhout, 1973, 271 pp., BF. 435.

E. De Corte, C.T. Geerligs, N.A.J. Lagerweij, J.J. Peters & R. Vanderberghe
Beknopte didaxologie
Wolters - Noordhoff, Groningen, 1972, 342 pp., BF. 555.
Het verschijnen van dit handboek voor het Nederlands taalgebied is zeker geen
overbodige luxe, maar beantwoordt aan een reële nood. Voor het eerst immers krijgen
we een beknopte en duidelijke voorstelling van het huidige didaxologische denken
en onderzoek. De didaxologie zelf is een recente ontwikkeling binnen de
onderwijskunde en wellicht nog weinig bekend. Zoals de didactiek beoogt ook zij
de optimalisering van het onderwijsleerproces, maar zij verschilt ervan door een
duidelijk andere benaderingswijze van het object. Waar in de vroegere ‘algemene
didactiek’ theorie en praktijk, mening en feit, onderzoek en speculatie onvoldoende
werden onderscheiden, wil de didaxologie nu haar leer vooral ondersteunen door
onderzoek en experiment. Het gaat erom op methodologisch verantwoorde wijze te
komen tot empirisch verifieerbare, c.q. falsifieerbare uitspraken over het didactisch
handelen. Uitgaande van een model voor het didactisch handelen worden systematisch
de verschillende componenten van dat model onder de loep genomen:
onderwijsdoelstellingen, didactische beginsituatie, leerinhouden, werkvormen, media,
groeperingsvormen van leerlingen en leerkrachten en evaluatievormen. Tenslotte
wordt hieraan nog een beknopte geschiedenis van de didactiek toegevoegd.
Dit werk is bedoeld, en o.i. ook zeer bruikbaar, voor studenten in de onderwijskunde
en de pedagogiek, voor hen die betrokken zijn bij begeleiding en onderzoek van het
onderwijs, verschillende leerkrachtenopleidingen en navorming, en als studieboek
voor de Pedagogische Academie en het Hoger Pedagogisch Onderwijs. Daarbij moet
wel voor ogen gehouden worden dat het hier allereerst een leer-boek en niet een
leesboek betreft en dat het dus ook een bepaalde interesse en inzet, zelfs
doorzettingsvermogen, vereist om het geheel door te werken. Het boek is geschreven
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onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van twee Leuvense docenten en
drie Groningse wetenschappelijke medewerkers.
Graag hadden wij toch aangegeven gezien voor welk deel elk der auteurs in het
bijzonder heeft ingestaan. Een bezwaar tegen de ruime verspreiding als handboek
voor studenten lijkt ons wel de vrij hoge som die men ervoor moet neertellen. Een
meer eenvoudige druk van tabellen en schema's en het weglaten van de tekeningen,
die op zichzelf wel prettig zijn maar niets essentieels bijbrengen voor het begrijpen
van de inhoud, zouden het boek wellicht meer bereikbaar maken.
R. De Gendt

Michel Bernard
Le Corps
(Encyclopédie Universitaire), Editions Universitaires, Paris, 1972, 142
pp..
In deze studie, die een veelzijdige benadering wil zijn van het lichaam in zijn
biologische, psychologische, psychobiologische, psychoanalytische, en
psycho-sociologische aspecten, valt weer eens zeer sterk de afwezigheid van één
aspect op: de ‘psycho-esthetische’ en de ‘socio-esthetische’ dimensie. Of om het
anders te formuleren: juist daar waar een nog voor een groot gedeelte braakliggend
terrein geëxploreerd wordt, vallen de tekortkomingen, de gebrekkigheden, de armoede
van ons denken des te schrijnender op. Zou het dan toch zo zijn dat wij zelfs via onze
intellectuele arbeid de taboes m.b.t. het lichamelijke niet zo makkelijk doorbroken
krijgen? Hoe dan ook, het is een lezenswaardige, nuttige en welgekomen studie.
Afgezien van de gesignaleerde tekortkomingen (die uitgaan van een ruimer
verwachtingspatroon) valt ook op dat juist waar de auteur nieuwe perspectieven
aanduidt, zijn denken als het ware verschrompelt en stolt. Wat gebeurt deze
‘zelfontdekking’ toch schoorvoetend, hortend en stotend, gebrekkig en
‘onlichamelijk’!
Eric De Kuyper
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Politiek
Hodek, Hans - Ook met muziek is het oppassen geblazen. - Katernen 2000,
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1973/2, 22 pp., f 3,-.
Meerssche, Paul Van de - Het antwoord van Brugmans. - Orion, Brugge, 1973,
211 pp., BF. 150.
Streuli, Jacob - Die Jesuiten in der Schweiz. - Flamberg, Zürich, 1973, 127 pp.,
SF. 12,80.

O. De Raeymaeker
Uno-operaties voor het behoud van de Vrede - Collectieve veiligheid en
preventieve diplomatie. (Een reader samengesteld door O. De Raeymaeker,
en L. Van Depoele)
Acco, Leuven, 1972, 321 pp., BF. 340.
De ontwerpers van het Handvest der Verenigde Naties poogden de internationale
vrede te waarborgen door een stelsel van collectieve veiligheid. Daarmee bedoelde
men een coalitie van alle leden tegen diegene onder hen die zich aan agressie schuldig
maakt en ten voordele van de getroffene.
Omdat echter vrij spoedig bleek dat het wereldsysteem bipolair gestructureerd
was, werd het al even spoedig duidelijk dat de coalitie zelf, in geval één der twee
grote machten zich aan agressie schuldig maakte, tot een wereldconflict zou leiden.
Vandaar dat in de Uno een bevoegdheidsverschuiving geprobeerd werd van
Veiligheidsraad naar Algemene Vergadering. Ook dit kon het gevaar niet heel en al
bezweren. Toch meende Dag Hammarskjöld dat naast de beide invloedssferen toch
nog belangrijke andere gebieden bestonden. Door preventieve diplomatie nu zou
men trachten deze gebieden in geval van conflict buiten de competitieve inmenging
van de rivale machtsblokken te houden. Te dien einde organiseerde men ‘operaties
voor het behoud van de vrede’.
Na een historische context over blokvorming of collectieve veiligheid in het eerste
hoofdstuk, worden in de volgende van de zogeheten vredesoperaties respectievelijk
de politieke en juridische (hfst. II), de financiële (hfst. IV) en de politiek-sociologische
(hfst. VI) aspecten bestudeerd, terwijl het geval Cyprus (hfst. V) als concreet geval
wordt toegelicht.
Ambtenaren, militairen, professoren van velerlei disciplines uit ons land, Nederland,
Frankrijk en USA leverden hun waardevolle bijdragen voor deze bundel. Met de
uitgever hopen wij dat dit keurig volume helpt de inzichtelijkheid te vergroten in
acties waarmee men naar best vermogen de vrede wil gehandhaafd zien.
S. De Smet

Hendrik Brugmans
Denkend aan Europa. De charme van één vaderland
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Lannoo, Tielt, 1972, 256 pp., BF. 198.
In de serie Paperbacks waarin Godfried Bomans aan Vlaanderen, Gaston Durnez
aan Nederland en Karel Jonckheere aan de Nederlanden ‘denkend’ zijn geweest,
verschijnt nu ook een bundel van de voormalige Rector van het Europacollege te
Brugge, de Nederlander Professor Brugmans ‘Denkend aan Europa’. Achttien briljant
geschreven opstellen, vol spitse boutades en knap gevatte gezegden stofferen dit
boekje. Haast elke bladzijde verraadt gedegen studie, ruime belezenheid en
goedgerichte overleg met mensen van het hoogste niveau die terzake zonder meer
deskundig zijn. Het meest bewonderen wij de moed van deze Europa-maker die zich
er niet voor schroomt te zeggen dat de naam Europa wel uit het Oosten komt, dat de
Oeral geen grens is, en dat ons eigen Europese karakter in de grond christelijk en
daarom universeel wil zrjn. Gelukwensen voor de uitgeverij die ons met deze keurige
uitgave wist te verrijken.
S. De Smet

Martin Robbe
Revolutionen und Revolutionäire heute
Verlag Neues Leben, Berlin, 1972, 205 pp.., M. 4,-.
Dit is een deel uit de serie ‘Wissenwertes für junge Leute’. Het geeft de bekende
modern-leninistische opvatting over de revolutie weer. De derde wereld krijgt daarin
grote nadruk. Actuele gebeurtenissen, zoals de oorlog in Vietnam, worden er uitvoerig
in geanalyseerd, onder andere aan de hand van de Pentagon-papers. Uit hetzelfde
standpunt worden ook de economische ontwikkeling in het Westen en de koude
oorlog bekeken.
Men mag zich echter afvragen tot wat voor soort jonge mensen dit werkje, dat
zoals bijna alles van deze uitgeverij geïllustreerd is, zich nu eigenlijk wendt. Want
zelfs voor wie goed thuis is in dit soort vaktaal, sommigen spreken van jargon, is dit
geen lichte lectuur.
C.J. Boschheurne
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Geschiedenis
Bertels, Kees - Geschiedenis tussen struktuur en evenement. - Wetenschappelijke
Uitgeverij, Amsterdam, 1973, 381 pp., f 35,-.
Halliday, Jon and Gavan McCormack - Japanese Imperialism Today. - (Pelican)
Penguin Books, Harmondsworth, 1973, 279 pp., 50 p..
Mumford, Lewis - The City in History. - (Pelican) Penguin Books,
Hamondsworth, 19732, 696 pp., £ 1,60.

Ministerie Nationale Opvoeding, Algemeen Rijksarchief
Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog - 2 oktober 1972
In deze tweede volumineuze aflevering publiceert het Navorsings- en Studiecentrum
voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zeven diverse maar merkwaardige
studies. H. Balthazar, docent aan d VUB, kenner van het Camille Huysmansarchief,
heeft met het opengesteld archiefmateriaal der Britse Labourparty, de inspanningen
geschetst welke de naar Engeland uitgeweken socialisten in 1940-'41 ondernamen
teneinde de 2e Internationale nieuw leven te geven. W. Meyers poogt het delikate
onderwerp van de wegdeemsterende Vlaamse kollaboratie in Duitsland voor de
geschiedenis kritisch te ontleden. Hij beschrijft het wel en wee van een
emigrantenregering in Duitsland na september 1944. Ontroerend bijna is de bijdrage
van F. Selleslagh over de organisatie van de KAJ die zich in Duitsland onder de
tewerkgestelden wist te organiseren om strijd te leveren met het nazi-neo-paganisme.
Een huzarenstukje van poging tot geschiedschrijving zijn de studies over de
klandestiniteit, verzetsorganisaties en de sluikpers door J. Dujardin, J. Fosty en J.
Gotovitik. Menig detail raakte door de ‘Rote Kapelle’ bekend, maar hier werd een
poging gewaagd naar bewijsbaarheid en objectiviteit.
J. Wijnants tenslotte publiceert en evalueert documenten m.b.t. het gemeentebestuur
van Verviers gedurende de jaren 1940-1941. Hoe groot de overvloed aan
wetenswaardigheden ook mag zijn die hier geboden wordt, het geheel geeft de
chaotische indruk van een verkeerswisselaar in aanbouw. Veel kleine en niet te
veronacht-Vorstin’ (169-187), Olga Wormser-Migot zamen tragedies die aan het
doorheen de geschiedenis getrokken tracé weinig wijzigen.
S. De Smet

Pierre Gaxotte e.a.
Catharina van Rusland
(Genie en Wereld, deel 17), Heideland - Orbis, Hasselt, 1972, 295 pp., BF.
525.
Zes jaar na het Franse origineel brengt thans Heideland alweer een parel van een
uitgave met dit rijk geïllustreerde en goed gedocumenteerd werk. Acht historische
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essays wisselen er op gelukkige wijze af met goed uitgekozen documentatiemateriaal
over Catharina II van Rusland. Deze uit een Lutherse familie stammende prinses,
wordt in het Europese pokerspel der achttiende eeuw als gade toebedacht voor de
onfortuinlijke Peter II der Romanow-dynastie. In het berekende enthousiasme van
haar amper zestien jaar legt zij in het Russisch, dat zij altijd met een zwaar Duits
accent zal blijven spreken, haar belijdenis van de orthodoxie af in 1744 om een jaar
later uitgehuwelijkt te worden aan zijne keizerlijke hoogheid de grooterfhertog. Toch
gingen beiden elk huns weegs. Immers Catharina slaagt erin met een coup d'état zich
van haar balorige en grove gemaal te ontdoen en zichzelf in 1762 de rol toe te doen
kennen van ‘Beschermster van het orthodoxe geloof en de Slavische traditie’. Na de
mysterieuze dood van de vervallen verklaarde grooterfhertog wordt zij in de Moskouse
kathedraal van Maria-Boodschap gezalfd met de heilige oliën. Met keizerlijk purper
bekleed, plaatst ze zichzelf alsdan de gouden tiara op het hoofd en neemt in haar
handen de scepter en de vergulde wereldbol. Voor God en voor haar volk staat ze
aldus in de geschiedenis bekend als ‘Alleenheerseres over geheel Rusland’ tot ze op
6 november 1796 volgens haar eigen berekening een paar weken te vroeg sterft als
Catharina de Tweede van Rusland, met het epitheton, de Grote.
Acht historici, waarvan vier dames belichten elk hun facet van dit historisch
personage, wiens naam met de hermitage van Leningrad verbonden blijft en waarover
samen met tal van Europese diplomaten en Encyclopedisten en de lieden uit de kring
van Voltaire, een van haar vele Franse correspondenten, maar niet raakten uitgepraat.
Dit praatje gaat trouwens nog door. Zo heeft Gabrielle Froment-Meurice het over
‘Catharina's buitengemene bestemming’ (7-33), Zoë Oldenbourg over ‘De Vrouw
en over ‘De Keizerin van de publiciteit’ (203-
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227). En Daria Olivier over ‘Seramis van het Noorden’ (252-272). Allen stellen het
epitheton ‘De Grote’ in vraag, zij het met behoud van hun onverholen bewondering.
Galant maar kritischer zijn de bijdragen van Jean Lartéguy ‘Zo voert men een
staatsgreep uit’ (49-64), van Roger Portal ‘Onder het masker der vrijzinnigheid’
(93-117) en van Emile Tersen ‘Een politiek van grootsheid’ (135-156). Het beste
lijkt ons het laatste en ook het kortste hoofdstuk ‘Werkelijkheid en leugen’ (275-285).
De academicien Pierre Gaxotte onderzoekt er briljant de kwalificering van het verlicht
despotisme dat sinds 1847 zowel aan de Pruis Frederik de Grote, als aan Pombal in
Portugal, als nog aan Karel III van Spanje werd meegegeven. De ‘philosophen’
hadden volgens Gaxotte gelijk te menen dat zij de plaats hadden ingenomen van de
hovelingen die tot dan toe minister en kardinaal waren. Toch liet Catharina zich aan
hun geschrijvel maar weinig gelegen liggen. Het leek haar ruim voldoende dat zij
haar image van wetgeefster, Maecenas en volksverbonden heerseres kleur bijzetten...
zonder rekening te houden met de werkelijkheid. Catharina had te schrijven op de
prikkelbare huid van miljoenen boeren die het van de barre gronden moesten hebben
en de kleine Russische zommelige adel wilde zij verdeeld blijven zien en machteloos
om haar eigen beleid te versterken en zo Rusland aanzien te geven in Europa. Een
boeiend leesboek voor wie belangstelt in de Europese geschiedenis.
S. De Smet

Prof. Dr. Theo Luykx
Geschiedenis van de internationale betrekkingen sedert het Congres van
Wenen
Elsevier - Sequoia, Brussel, 1972, 608 pp., BF. 795.
Professor Luyckx komt de eer toe voor het eerst in het Nederlands taalgebied de
geschiedenis te schrijven van de internationale betrekkingen sedert 1815. Anderhalve
eeuw diplomatieke geschiedenis zijn aldus verdeeld over tien hoofdstukken en op
verantwoorde wijze in kaart gebracht.
Vredesstipulaties, charters en handvesten, Allianties, Ententes - al of niet ‘cordial’,
‘sainte’ of ‘triple’ - wisselen er af met doctrines als die van Monroe, Wilson,
Eisenhower, Kennedy en Chroesjtsjov. Inzichten van Napoleon, Bismarck, Hitler,
Tito en de Gaulle worden nauwgezet toegelicht. Begrippen als ‘Het Suezkanaal, een
Franse verwezenlijking’, de opiumoorlog, volkenbond, herstelbetalingen, ontvoogding
der kolonisatiegebieden, Verenigde Naties, de muur van Berlijn worden in hun context
geplaatst en zo objectief mogelijk gepresenteerd.
Nu omzeggens iedereen begaan in met de vraag of de Verenigde Staten van Europa
wel eens ooit tot stand zullen komen, zal deze knappe uiteenzetting zeker welkom
zijn bij velen. Immers het stemt reeds tot nadenken als men ziet dat de titels alleen
reeds van het eerste en het laatste hoofdstuk voor zich spreken. Het eerste hoofdstuk
namelijk kreeg als titel mee ‘De vijf Europese grootmogendheden tegenover
Restauratie en Revolutie’, terwijl in de titel van het laatste de term Europa niet meer
voorkomt: ‘De jongste spanningen inen tussen de machtsblokken’. Inderdaad de
tijdspanne begrepen tussen 1871 en 1914 werd betiteld ‘Laatste periode van Europa's
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politiek overwicht’. Aldus wordt bevestigd dat Europa niets meer is dan de gevestigde
vaderlanden op dit continent, en dat het nagestreefde wereldevenwicht na 1914 tussen
continenten wordt geregeld waarvan het onze geografisch wel het kleinste is.
Ontstellend is het ook te zien hoe weinig de oorlogen hebben kunnen bijdragen tot
vreedzame coëxistentie en hoe eenzijdig verworven machtsposities het prestigeverlies
van een land als het Verenigd Koninkrijk op een soms onrustbarende wijze hebben
bespoedigd. De internationale betrekkingen, zo wil het ons voorkomen, zijn slechts
de exponent van een bepaalde militaire conflictsituatie die nog steeds voor een groot
gedeelte door 'n door eigenbelang gedicteerde economie werd geregeerd. Het is de
hoogste tijd dat men er stilaan toe komt andere dan machtsverhoudingen aan te
wenden om als mensen op wereldniveau te coëxisteren. Vastgehouden moet echter
wel dat de samenleving waarop de menselijke vraagstukken hun beslag moeten
krijgen nu de gehele wereld moet omvatten. Politici van aanzien die hun volk (en
niet zichzelf) vertegenwoordigen, zijn er nodig meer dan ooit en bij het contact met
hun ambtgenoten mogen zij eerst dan tevreden zijn wanneer zij erin slagen elkander
te ontmoeten op het meest menselijk niveau met al hun aspiraties, de bewuste en de
onbewuste, het rationele zo goed als irrationele. Zeker gelijk er een afstand is, tussen
wat wij geloven en wat wij hopen, tussen wat wij doen en wat wij zeggen of schrijven,
bestaat er ook een afstand tussen de werkelijkheid en het best geïnspireerde handvest
van een verdragsorganisatie. De diplomaten probeerden niet altijd naar best
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vermogen deze afstand te overbruggen. Wij hebben dan ook maar één wens na het
lezen van Professor Luyckx' werk: dat hij ons na deze basisstudie een historische
studie zou bezorgen van de menselijke aspiraties waaraan gedurende de laatste
anderhalve eeuw topdiplomaten hebben zoeken te beantwoorden.
S. De Smet

Kurt und Jeanne Stern
Schauplatz Paris
Verlag Neues Leben, Berlin, 1972, 401 pp., M. 8,70.
Een rijk geïllustreerd boek over het revolutionaire Parijs. Niet eigenlijk over de
verschillende opstanden die in de laatste eeuw in die stad plaats vonden, maar meer
over het lot telkens van een enkel persoon die aan zo'n opstand deelnam. De commune
wordt op de bekende wijze behandeld als het grote voorpostengevecht van het
proletariaat en alle verdere opstanden, ook die uit de dertiger jaren en de
studentenopstand van enkele jaren terug, worden van uit dezelfde ideologie benaderd.
C.J. Boschheurne

Dr. Otto J. de Jong
Nederlandse Kerkgeschiedenis
Callenbach, Nijkerk, 1972, 448 pp., f 49,50.
Voor het eerst is er een geschiedenis geschreven van de Kerk in Nederland waarin
de afzonderlijke geloofsgroepen gelijkelijk in de aandacht staan, doordat wordt
nagegaan hoe en wanneer de bijbelse boodschap heeft ingewerkt op de Nederlandse
geschiedenis. Het boek valt uiteen in vijf delen: I. De Kerk in een katholieke
samenleving (320-1520); II. De Kerk en de scheuring van de Nederlanden
(1520-1585); III. De Kerk in een gereformeerde staat (1585-1700); IV. De Kerk in
een protestantse natie (1700-1840); V. De Kerk in een neutrale maatschappij
(1840-heden). Het werk besluit met een boekenlijst en een register van personen,
plaatsen en zaken. De hoofdstukken zijn elk onderverdeeld in paragrafen, hetgeen
de overzichtelijkheid en de inzichtelijkheid in hoge mate ten goede komt. Het boek
getuigt van een grote kennis van zaken, weet partijdigheid welhaast steeds te
vermijden en laat zich erg prettig lezen. Boeiend is bv. de ontwikkeling te zien die
zich in de loop der eeuwen voltrekt in de psalmvertaling, aan de hand van psalm 23,
waaruit de theologische opties van verschillende tijden en kerkgenootschappen aan
de dag treden. Wel ontbreekt in deze reeks ten onrechte de belangrijke versie van
Oosterhuis c.s. uit 1967, zoals überhaupt de liturgische vernieuwing van het laatste
decennium binnen de katholieke Kerk te weinig aandacht krijgt. Een tweede
aanmerking betreft de interpretatie van de situatie in Nederland aan de vooravond
der reformatie, die door Schr. teveel met hervormde ogen wordt bekeken.
Voor het overige niets dan lof aan schrijver en uitgever voor dit voortreffelijke
boek, dat zich in één adem liet lezen.
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P. Begheyn

Robert M.W. Kempner
Le llle Reich en Procès. Acteurs et témoins
Casterman, Tournai - Paris, 1972, 252 pp., BF. 280.
Einde november 1945 werden in het justitiepaleis van Neurenberg 21 kopstukken
van Nazi-Duitsland berecht.
Voor het eerst in de geschiedenis werden de leiders van een ten val gekomen
crimineel regime opgeroepen voor een internationaal gerechtshof verantwoording
van hun gezamenlijke daden te komen afleggen. De Amerikaanse procureur Kempner
publiceert hier de stenogrammen aangelegd bij het door hem geleide onderzoek. De
stomatoloog Blaschke noemt Hitler een pathologisch geval; Rudolf Hess zou
eigenmachtig aan Engeland een minnelijk vredesvoorstel hebben gedaan, waarvan
Hitler niet onkundig zou zijn geweest; Kroonprins Frederik Willem van Pruisen licht
de houding der Nazis toe t.a.v. zijn vader, der Kaiser, en hemzelf; de tolk Paul Schmidt
laat een originele versie horen over de verhouding Hitler - Ribbentrop. Meest vreemde
onthulling is wellicht de geldaffaire. Een enorm bedrag goudmunten, waaronder een
aanzienlijke som Belgische goudfranken, was bijeengebracht om diensten als die
van ‘Cicero’ de dubbelspion in Ankara, te vergoeden. Eigenaardig genoeg bleken
deze harde valuta (bij hun aankomst), onderweg door valse pond sterlings vervangen
te zijn, zodat men tot op heden nog het zoeken heeft haar deze wel wat late
Nibelungenschat.
Interessant geschiedkundig materiaal dat bij de lezer een wrange nasmaak
achterlaat. Immers, ofschoon in naam van de humaniteit optredend geeft het gerecht,
in de toga van de correctheid gehuld, toch de indruk iets van de overwinnaar te hebben
bewaard die de overwonnene genadeloos sommeert zich bloot te geven, en dat blijft
vernederend.
S. De Smet
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Theologie
Beus, Dr. Ch. de - Johannes' getuigenis van het Woord. - Callenbach, Nijkerk,
1973, 168 pp., f 24,50.
Rahner, Karl - Ist Gott noch gefragt? - Patmos Verlag, Düsseldorf, 1973, 144
pp., DM. 14,80.
Ruler, A.A. van - Theologisch werk, deel VI. - Callenbach, Nijkerk, 1973, 192
pp., f 26,40, bij int. f 23,80.

Bas van Iersel
Een begin.
Aantekeningen bij het evangelie volgens Marcus
Ambo, Bilthoven, 1973, 103 pp., f 8,90.
Twaalf artikelen die de auteur in de loop van ongeveer tien jaar heeft gepubliceerd,
staan hier bijeen; bij elkaar beslaan ze een behoorlijk gedeelte van het tweede
evangelie. Het boek opent met een uiterst waardevolle verhandeling, waarin wordt
geschetst hoe men op verantwoorde wijze exegese of bijbeluitleg moet plegen. Daarin
staat een hoeveelheid informatie die iedere lezer - en zeker iedere bijbellezer! - zich
ter harte zou moeten nemen: met welke veronderstellingen benadert men een tekst;
hoe leg je een tekst goed uit, enz..
De twaalf opstellen, die m.i. nogal van gehalte uiteenlopen, bieden de
belangstellende lezer evenwel een goede handreiking op welke wijze men een
evangelietekst kan lezen. Voor de inleiding alleen al is dit boek de moeite waard!
Panc Beentjes

A.A. van Ruler
Theologisch Werk. Deel V
Callenbach, Nijkerk, 1972, 213 pp., f 24,50.
De aandacht voor de gelovige en scherpzinnige reflecties van de in 1970 overleden
Utrechtse hoogleraar is gedurende de laatste jaren alleen maar toegenomen, zoals
blijkt uit heruitgave van verschillende van zijn boeken en de reacties daarop. De
publikatie van vroegere opstellen en deels nog niet in druk verschenen lezingen zal
daarom des te meer gewaardeerd worden. De voorgaande vier delen van ‘Theologisch
Werk’ kregen reeds positieve aandacht in Streven 23, juli 1970, p. 1081, 24, oktober
1971, p. 100, 25, juli 1972, p. 1052 en 26, november 1972, p. 199. Deel V biedt
wederom 17 opstellen, waarvan het oudste uit 1945 stamt en het nieuwste uit 1969.
Dit laatste is de bijzonder interessante tekst van een in Wenen gehouden referaat
over Christocentriciteit en wetenschappelijkheid in de systematische theologie. De
meeste opstellen betreffen de waardering van het aardse bestaan en vraagstukken
van het kerk-zijn. Van deze twee groepen biedt vooral de eerstgenoemde menige
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originele opmerking, die goed dienen kan in het gemeenschappelijk gesprek van de
kerken over hun relatie tot de wereld.
J.F. Lescrauwaet

Otto Hermann Pesch
Rechenschaft über den Glauben
(Topos-Taschenbücher), Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz /
Patmos-Verlag, Düsseldorf, 1972, 215 pp., DM. 6,80.
Rekenschap te geven van het geloof op basis van de hoop die in de gelovige leeft,
is de opzet van dit boek, dat een aantal artikels bundelt, eerder verschenen in het
tijdschrift Wort und Antwort.
De oorsprong van deze artikelen is gelegen in de colleges die de auteur gaf aan
eerstejaars-theologiestudenten ter introductie in de theologie.
Het boek is geen katechismus. Daarvoor is het niet volledig genoeg. Toch slaagt
het in de opzet een goede rekenschap van het wezen van het geloof op een even
sympathieke als redelijke wijze en op niet al te belijdende toon.
Het is zodoende een kennismaking voor de ontwikkelde volwassene, die niet per
se een vaktheoloog hoeft te zijn om toch de vraag naar God zo redelijk te stellen dat
een gelovig antwoord gegeven kan worden.
De schrijver vergeet niet als goed theoloog tevens aan te geven waarom binnen
de geloofswereld nieuwe vragen ontstonden, waarom de vraag naar God anders
gesteld wordt en waarom deze juist op een bepaalde manier gesteld wordt.
Toch had men zich kunnen voorstellen dat bij deze intelligente en innemende
inleiding iets meer aandacht gegeven had kunnen worden aan een rekenschap over
het kerkelijk geloven en vooral over de kerkelijke rekenschap van het geloof, zodat
de lezer niet alleen de werkplaats van de theoloog betreedt, maar ook een open deur
van een kerk zou kunnen binnengaan.
Misschien is iemand die op zo'n rekenschap zou willen rekenen, wellicht iemand
die in deze werkplaats meer rekenschap moet afleggen van de vraag die hij stelt, dan
dat hij een redelijk antwoord kan verwachten.
G. Wilkens
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Godsdienst
Furger, Franz und Herbert Vorgrimler - Sollte man doch nicht bleiben? Rex-Verlag, Luzern/München, 1970, 208 pp., SF. 11,80.
Jongerius, Henk - Orationale 1 en 2. - Kath. Bijbel Stichting, Boxtel, 1972 en
1973, 123 en 204 pp..
Klein, Jan - Schrift op tafel. A en B. - (Van exegese tot verkondiging 9 en 10),
Kath. Bijbel Stichting, Boxtel, 1972 en 1973, 200 en 208 pp..
Kleine Beeldbijbel (Oude Testament). - Bosch & Keuning, Baarn, 1973, 184
pp., f 3,25.
Ory, A. - Romphaia Maria in het licht van de functionele exegese. - Hovine,
Marquain, 1973, 240 pp..
Ruusbroec, Jan van - Vanden blinckenden steen. - Ruusbroec-genootschap,
Antwerpen, 1973, 111 pp., BF. 150.
Tromp, Dr. Nic. J. - Geroepen tot vrede. - Kath. Bijbel Stichting, Boxtel, 1973,
140 pp., f 7,90.
Tromp, Dr. Nic. J. - Over psalmen gesproken. - (Van exegese tot verkondiging
11), K.B.S., Boxtel, 1973, 165 pp..
Verkuyl, Prof. Dr. J. - Jesus Christus, de bevrijder. - Ten Have, Baarn, 1973,
112 pp., f 10,-.
Vogel, C.J. de - Aan de katholieken van Nederland, aan allen. - Van Gorcum,
Assen, 1973, 114 pp., f 9,50.
J. Masson SJ.

J. Masson S.J.
Mission au temps des Révolutions.
Rapports, Echanges et Carrefours de la XLIIe Semaine de Missiologie de
Louvain 1972
Museum Lessianum - Section Missiologique - No. 56, Desclée de Brouwer,
204 pp..
Acht referaten worden in deze bundel als ‘analyses’ beschouwd, vijf als ‘rapports
d'orientation’. J. Masson, hoogleraar aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome,
zorgde zoals we dat van hem gewoon zijn met brio, behalve voor zijn rapport Les
Eglises devant la révolution aujourd'hui (150-165), voor de inleiding, de samenvatting
en de bibliografie. Het geheel getuigt van een merkwaardige opbouw. In de analyses
wordt eerst over de wereld en de revolutie, dan over de stad als smeltkroes ervan en
eindelijk over de revolutionaire culturen gesproken. Aanvullend worden de
revolutionaire stromingen bestudeerd in de moslimlanden en de respectieve gevallen
onder de loep genomen van Latijns-Amerika, Franssprekend West-Afrika,
Angola-Mozambique en tenslotte de Kerk in de Japanse revolutie. China, Z.-O.-Azië,
India komen niet aan bod.
In de oriëntatierapporten wordt de revolutie geconfronteerd met het Evangelie (H.
Briston), met de leer der pausen van Leo XIII tot Joannes XXIII (R. Vander Gucht),
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met de inspanningen van de diverse kerken (J. Masson), met de waarden van de
geweldloosheid (J. Goss-Mayr) en tenslotte met de actieve rol die de pastor in
revolutietijd kan spelen (G. Gaudrault). Bijzondere aandacht vragen wij voor Liliane
Voyé's La ville, creuset des révolutions. Problématique envisagée dans le cadre du
Tiers-Monde (26-44). Zij toont aan hoe de hoofdsteden van de derde wereld op de
plaats van de oude kolonialistische factorijen gelegen, geografisch ex-centrisch staan
in hun land. Deze uitwaartse steden gaan gebukt onder een dubbele dominantie:
enerzijds van de internationale economie waarbij hun het voor het zeggen hebbende
klasse aansluit, anderzijds van de autochtonen die vanuit de stad hun rasgenoten tot
steeds grotere produktie van grondstoffenculturen drijven, zodat de verpauperde
boeren in de stadstapelplaats de horde van de werkelozen buiten proportie komen
verontmenselijken. Merkwaardig ook is het artikel van de anglikaanse benediktijn
M. Jarret-Kerr over de revolutionaire culturen (45-58). Ofschoon hij zich tot Fransen Engelssprekend Afrika heeft beperkt en in dit domein tot de letterkunde, zal de
christen toch wel opkijken te vernemen dat zowel de Franse als de Engelssprekende
onder vele verschillen toch dit gemeen hebben dat zij zich van het christendom zoeken
te ontmaken. De literatuur heeft momenteel de neiging het antikoloniale thema te
verlaten, maar werpt zich op het onderkennen van goed en kwaad in hun eigen haast
vergeten religieuze cultuur. Het doet een christen deugd dit te zien en de lezer zal
Jarrett-Kerr misschien wat al te overijld willen bijtreden wanneer hij leest: ‘les
chrétiens devraient-ils être flattés d'être encore l'objet de critiques: qui regarde le
missionaire comme l'ennemi lui rend au moins le témoignage de le regarder comme
vivant’ (48). Te lezen door wie wil nadenken over missie.
S. De Smet

J. Joye
Levensritme
Beyaert, Brugge, 1973, 342 pp., BF. 325.
Een bezinning over leven en liefde geschre-
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ven door een priester van te lande, die zelf in de oude school gevormd, toch veel
gelezen heeft, gebeden en nagedacht. Zoals alle leven is ook het geestelijke
onderworpen aan ritme, geleidelijkheid en afwisseling. ‘In de deemoedige en warme
liefde ligt de ware menselijkheid. Waarom hanteren wij dan voortdurend een andere
waardeschaal in de uitbouw van eigen leven, in het beoordelen van de anderen en
tot in de opvoeding van onze kinderen toe?’. Moedige diagnose van een bedaagd
man waaraan geen gelovige voorbij kan gaan.
S. De Smet

Günther Höver S.J.
Das riecht nach Jesuitenpulver. Geschichten aus der Geschichte des
Jesuitenordens.
Mit Zeichnungen von Bernd Thesing
Knecht, Frankfurt, 1972, 94 pp., DM. 12,80.
Het ‘Jesuitenpulver’ waar dit leuke boekje naar riekt, heet thans ‘kinine’ en werd
door de vroege S.J. missionarissen uit China meegebracht, niet als een vergift maar
als een nog steeds niet te overtreffen medicijn voor tropische landen. Er gingen nog
wel andere minder leuke verhalen over de Jezuïeten rond: ze zouden tempels hebben
opgeblazen, in tal van revoluties de hand hebben gehad, zelfs het grondwater
vergiftigd.
Wat wil je: verzinsels zijn vaak scherm voor de waarheid die men wenst te
verzwijgen. Bevreemdend is alleszins dat de Orde in 1773 afgeschaft, 41 jaar later
toch weer de kop opstak. Het is naar aanleiding van dit jubileum dat Duitse leden de
meest amusante anecdoten en geschiedenisjes uit hun geschiedenis hebben naverteld
in dit boek. Alles zonder pretentie en dat zal de lezer wellicht nog het meest verrassen.
S. De Smet

I. Klimmer, Hrsg.
Heinrich Kahlefeld
Lectio Brevis. Aus Ansprachen von H.K.
Josef Knecht, Frankfurt am Main, 1972, 273 pp..
Otto Kahlefeld heeft ver buiten zijn land bekendheid verworven met zijn
commentarenreeks op de nieuwe schriftlezingen van het R.K. Missaal. In deze bundel
vindt men een bloemlezing van homilieën, gehouden op diverse tijdstippen van het
kerkelijk jaar. Daarin wordt beurtelings gehandeld over het probleem van onze tijd,
het evangelie, het gebed, en de liturgische contemplatie. Lectio Brevis nu betekende
oorspronkelijk de korte tekst uit de Prima Patri waarmee de monniken oudtijds op
de dormter hun dag besloten. Geen leesboek dus, maar een meditatieboek voor
mensen die uit de jacht van de dag voor God tot inkeer willen komen.
S. De Smet
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Wat de bijbel ons vertelt
Deel 16: Koning David
Nederlands Bijbelgenootschap / Katholieke Bijbelstichting, Amsterdam
/ Boxtel, 1972, 28 pp., f 4,25.
Deze serie behandelt de meest bekende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament.
Oorspronkelijk is de uitgave bedoeld voor geestelijk gehandicapten (weinig tekst,
veel prachtig gekleurde tekeningen), maar hij blijkt ook uitstekend geschikt te zijn
voor kleuters en kinderen die beginnen te lezen. Interessant is voorts dat bij elk deeltje
een grammofoonplaat verkrijgbaar is met de muzikale verwerking van het verhaal
en een aanvullende vertelling. Zowel de boekjes als de platen zijn goedkoop en de
moeite van het aanschaffen waard.
Panc Beentjes

A. Bertrangs
Evangelie op zijn zondags
Beyaert, Brugge, 1972, 416 pp., BF. 390.
Prof. Bertrangs wil in dit commentaar op de evangelieperikopen van cyclus B zijn
vakkennis in dienst stellen zowel van het woord Gods als van een brede kring van
belangstellenden. Homilieën worden hier - gelukkig - niet geboden. Wat dan wél is
moeilijk te zeggen. De commentaren zijn ongelijk in lengte, genre en gehalte. De
waardering ervan zal dus verschillen naargelang de instelling van de lezer. Wat de
een exegetisch zwak zal vinden, zal een ander boeien door de levendigheid waarmee
de evangelietekst - nu eens als meditatiestof voor onze tijd, dan weer als getuigenis
uit de eerste eeuw - benaderd wordt. Wie een preek wil voorbereiden, zal af en toe
ontgoocheld zijn omdat het commentaar niet ter zake is, terwijl anderen blij zullen
zijn met de verbanden die met de rest van het evangelie gelegd worden... Eén keer
heeft de zin voor zelfkritiek de auteur duidelijk in de steek gelaten: in zijn
beschouwingen over de genezing van de melaatse. Dat deze niet minder dan 39 overigens, zoals altijd, met verve geschreven - bladzijden beslaan, is nog tot daar
aan toe, maar waartoe dient het gepolemiseer met vakgenoten?
L. Geysels
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Mao Ze-Dong
Gedichten
Orion, Brugge/Utrecht, 1972, 141 pp., geïll..
Van Mao Ze-Dong zijn 38 gedichten bekend, 20 ervan werden geschreven tussen
1926 en 1936, de overige 18 tussen 1949 en 1965. Zij vertonen allemaal een grote
gelijkenis in hun opbouw. Na een inleidend natuurtafereel volgt een concreet feit,
een herinnering of een bespiegeling rond het thema van de revolutie en haar gevolgen
voor de Chinese maatschappij. In deze poëzie is haast geen plaats voor subjectiviteit.
Alleen in de beginregel van een gedicht van 11 mei 1957, dat luidt: ‘Ik heb de fiere
Yang verloren’, zinspeelt Mao op zijn eerste vrouw, in 1930 terechtgesteld nadat het
rode leger uit Changsa was moeten terugtrekken. Zoals een goed deel van de Chinese
poëzie bestaat ook die van Mao uit leerdichten. Classiciserend naar de vorm en
revolutionair naar de inhoud, weerspiegelen zij eveneens het dualisme van Mao's
persoonlijkheid. Hij heeft een klassieke normaalschoolopleiding gekregen en is
anderzijds de belichaming van de revolutie geworden. Mao zelf weet dat zijn poëzie
niet voldoet aan de criteria, die hij zelf voor de revolutionaire literatuur bepaald heeft,
nl. dat zij geschapen moet worden voor de arbeiders, boeren en soldaten. Want
evenmin als de Westerse lezer kan de Chinese proletariër de vele allusies op de
Chinese geschiedenis en de symbolen uit de oude Chinese legenden en mythen
verstaan. De vertaler van deze gedichten, Roger Andries, is licentiaat in de Oosterse
Taalkunde en Geschiedenis. Hij heeft gepoogd een zo letterlijk en tegelijk zo leesbaar
mogelijke vertaling te maken, terwijl de vele aantekeningen moeten helpen om de
inhoud volledig te vatten. Aan de hand van een kaart van China en van de chronologie
van China's geschiedenis en Mao's leven, kan de lezer zelf de gedichten situeren in
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het land, in Mao's leven en in de politieke context, om zodoende de beeldspraak
zoveel mogelijk zelf te kunnen interpreteren.
J. Gerits

José De Ceulaer
Kroniek van Felix Timmermans 1886-1947
Orion, Brugge, 1972, 205 pp., geïll..
Ada Deprez
Kroniek van Dr. F.A. Snellaert 1809-1872
Orion, Brugge, 1972, 183 pp., geïll..
Bij een eeuwfeest of een herdenking van vooraanstaande Vlaamse letterkundigen
bezorgt de uitgeverij Orion een kroniek met de belangrijkste bio-bibliografische
gegevens van de gevierde auteur, voorzien van een beknopte, verduidelijkende
commentaar. Foto's, brieven en documenten verlevendigen het chronologisch
overzicht en vergroten de extra-literaire kennis over de auteur. Vijfentwintig jaar na
Timmerman's dood maakte José De Ceulaer, van in zijn jeugd met de schrijver
bevriend, een reconstructie van het leven en werk van de populaire auteur
voornamelijk aan de hand van Timmerman's brieven en dagboekaantekeningen. In
de inleiding karakteriseerde Bertus Aafjes de schrijver van Pallieter als een ‘pur
sang schrijver’, wiens werk ongetwijfeld een irenisch karakter had, zodat een boek
van Timmermans openslaan vaak een uitstapje betekent in het aardse paradijs en
zich als Adam voelen vóór de zondeval. Vermeld kan hier nog worden dat José De
Ceulaer voorzitter is van het Felix Timmermansgenootschap dat in oktober 1973 een
eerste jaarboek zal laten verschijnen met als hoofdbijdrage: ‘Felix Timmermans en
de muziek’. Daarnaast zullen er vaste rubrieken in voorkomen als een lopende
bibliografie van en over Timmermans, een Timmermans-woordenboek, een
doorlopende catalogus van zijn teken- en schilderwerk, brieven, getuigenissen, e.a..
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De kroniek van Dr. F.A. Snellaert werd door Prof. Ada Deprez geschreven met de
medewerking van de leden van het werkcomité ter herdenking van Dr. Snellaert bij
het eeuwfeest van diens overlijden. De kroniek schetst het leven en werk van deze
Gentse medicus, literair-historicus en flamingant en situeert hem in de Vlaamse
cultuurgemeenschap van de 19e eeuw. Wie de mentaliteit en het streven van deze
belangrijke figuur uit de Vlaamse Beweging beter wil leren kennen, zal er alle baat
bij hebben eerst deze Kroniek ter hand te nemen.
J. Gerits

Kees Simhoffer
Een geile gifkikker
Paris - Manteau, Amsterdam - Brussel, 1973, 174 pp., BF. 195.
S. voert ons in 89 taferelen binnen in een bizarre, absurde wereld, die evenwel vlug
onze eigen wereld blijkt te zijn: gecommercialiseerd, kil, door napalm verwoest, met
woestijnen waar eens bossen waren, met Angola, Cassius Clay, Martini on the rocks
en Bangla Desj. Sarcastisch merkt de auteur op dat de mensen in die wereld hun
‘vrijheid’ betalen met arterioclerose, seksualiteit en democratie, terwijl de beschaving
ten onder gaat door verveling en vraatzucht. De techniek versnelt het proces alleen
maar. Want, ‘of we nu als kikkers van de ene steen op de andere springen of als
mensen, de steen is gedoemd onder ons gewicht te bezwijken en weg te zinken in
het stinkende moeras’ (p. 28-29). Deze roman, een ‘mondo cane’ in woorden, is
uiteraard tendentieus, maar soms te nadrukkelijk. Ook het procédé van vermenging
van nachtmerrie en dagelijkse werkelijkheid wordt na enige tijd zo sjabloonachtig
toegepast, dat de persiflage van haar scherpte verliest. De zwarte humor van de auteur
verglijdt dan naar trivialiteit en zijn uitgesponnen vergelijkingen worden kunstmatig,
wat in zijn vorige roman, De knijpkat, niet het geval was.
J. Gerits

Matthias Prangel
Alfred Döblin
Metzier, Stuttgart, 1973 (SM Bd 105), 126 pp., DM. 8,80.
Hoe verrassend ook (nu de laatste jaren internationaal de studie van A. Döblin ingezet
werd, ook in België met o.m. Dr. J. Duytschaever), dit studieboekje is het eerste dat
de enorme verdiensten van deze Duitse romancier met een meer dan nationale
betekenis in kaart tracht te brengen. Dat betekent allereerst dat biografisch een weg
is gezocht doorheen de vele onbekende feiten en data; het resultaat is lang niet
definitief, maar de beslissende lijnen zijn waarschijnlijk wel aangegeven. Bovendien
is de bibliografische annotatie van Döblins immense werk onvoorstelbaar gedetailleerd
verzorgd, tot de historische recensies op de vele publikaties toe. Ook hier sluit het
boek op een prognose van de noodzakelijke onderzoeksthemata.
C. Tindemans
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Kart S. Guthke
Gotthold Ephraim Lessing
Metzier, Stuttgart, 19732, (Sammlung Metzler Bd 65), 93 pp., DM. 7,60.
Lessing-expert Guthke werkt in deze nieuwe editie (19671) de nieuwe gegevens in
die het smalle boekje tot een onmisbare bron voor studenten maakt. Was de eerste
editie reeds een keurig overzicht van de stand van alle mogelijke
studie-deelmomenten, thans zijn er twee nieuwigheden te signaleren. Het biografische
en werkkritische onderdeel is volkomen overhoop gehaald, omdat er zoveel nieuws
te melden valt; bovendien is bibliografisch het steeds groeiende Amerikaanse aandeel
in de research uitstekend opgevangen. De steunliteratuur is bijgehouden tot nagenoeg
de uiterste druktermijn, terwijl S. er zelfs nog suggesties voor nog noodzakelijk
onderzoek aan toegevoegd heeft.
C. Tindemans

Wolfgang Bender
Johann Jakob Bodmer und Johan Jakob Breitinger
Metzler, Stuttgart, 1973 (SM Bd 113), 120 pp., DM. 8,80.
Ofschoon zowel Bodmer (1698-1783) als Breitinger (1701-1776) ieder voor zich
een uitgebreid oeuvre hebben geschreven (dat hier keurig toegelicht, gesitueerd en
begeleid wordt), worden hun namen in de Duitse cultuurgeschiedenis meestal in één
adem geciteerd. Hun belangrijkste gezamenlijke publikaties horen thuis, zowel
poëtica-theoretisch als theologisch-rationalistisch, in de verhitte discussie van een
18e eeuw die onderweg is naar nieuwe inzichten en opstellingen. Volgens het
beproefde recept van deze Realienbücher tracht S. dit historische portret niet te
retoucheren of te wijzigen, wel te differentiëren, zodat alle graden van activiteit netjes
belicht raken: bibliografisch, kritisch, historiografisch. Dit werkje wil uiteraard
nergens de grondige (noodzakelijke) studie vervangen, maar brengt hier bescheiden
suggesties aan die toekomstige studenten tot een revisie en/of
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herwaardering (t.a.v. hun correcte historische plaats) kunnen aanzetten.
C. Tindemans

Günther Rühle, Hrsg.
Marieluise Fleisser
Gesammelte Werke
Suhrkamp, Frankfurt, 1972, 3 Bde, 463 + 318 + 324 pp., DM. 84.
M. Fleisser (1901), toneel-, roman- en novellenauteur, geldt als een herontdekking
in het dramatisch-culturele leven van de Duitse Bondsrepubliek. In de jaren 20 als
toneelauteur opgekomen, onder de nazi's boekverbrand en met schrijfverbod bedacht,
na 1945 eigenlijk vergeten (op een sporadische première na en enkele prozapublikaties
met weinig echo), wordt ze sedert enkele jaren door de jongste dramatische lichting
(R.W. Fassbinder, F.X. Kroetz) als onmiddellijke invloedsauteur gepresenteerd en
sedertdien ook weer in het theater erkend (P. Stein). De roep naar haar oeuvre heeft
deze uitgeverij meteen gehoor gegeven met een uitstekende tekstuitgave (ondertussen
aangevuld met een Materialienboek), een deel drama, een deel roman en essayachtige
reflecties, een deel verhalen. De vraag blijft echter of dit allemaal op deze schaal en
met deze aandrang gewettigd kan worden. S. is een nuchtere observator in een directe,
sterk dialectverbonden schrijfstijl, in de knoop met haar katholiek-Beierse omgeving,
bovendien ook erotisch in de war, en eiegenlijk zonder literair talent. Vooral dit
laatste lijkt me verantwoordelijk voor de huidige verering; het is minder om S. te
doen dan om een houding in de tijd die de diverse auteurs en commentators propageren
en waarvoor S. dan maar moet opdraven. Door haar traag bij elkaar geschreven werk
loopt voortdurend de lijn van de eigen onzekerheid, veeleer een menselijke onrust
dan een literaire non-stijl. Haar sterke afhankelijkheid van Brecht (die altijd de
literaire wonderjongen is gebleven en niet zonder redenen S. aanspoorde tot schrijven
omdat hij in haar zijn eigen teveel afwezig aantrof) is wellicht haar noodlot geweest,
naar ik vermoed zelfs in het vlak van de persoonlijke relaties. Tegelijk heeft ze,
merkbaar in haar zakelijk proza dat hinkt en wankelt en precies daarin een
onvervangbare directheid haalt, Brecht tenslotte van zich afgeslingerd. Schrijven
evident als therapie. De vergelijking met Horvath die je recent ook al opvangen kunt,
is ongeoorloofd, omdat Horvath vanuit een maatschappij-opstelling heeft geschreven
(zij het niet ideologisch in een wereldbeeld gekristalliseerd) terwijl S. egocentrisch
de strikt-persoonlijke problemen (zij het als conflict met een levensomgeving
ingekleed) in een als objectiverend bedoeld stijlpatroon heeft neergeschreven. Het
imponeert als verslag van een indroevig leven dat de moed niet opgeeft; de intrinsieke
betekenis als drama en als proza wordt door deze ernstige omstandigheden nog niet
vanzelfsprekend.
C. Tindemans

Werner Brettschneider
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Zwischen literarischer Autonomie un0d Staatsdienst. Die Literatur in der
DDR
Erich Schmidt, Berlin, 1972, 321 pp., DM. 34,-.
Hans Jürgen Geerdts, Hrsg.
Literatur der DDR in Einzeldarstellungen
Alfred Kröner, Stuttgart, 1972, (KTA Bd 416), 571 pp., DM. 19,80.
In het grote aanbod van recente analyses van de DDR-letterkunde onderscheidt zich
Brettschneiders methode door haar principiële nadruk op de informatie en door de
afwezigheid van een gestoorde verhouding tegenover het DDR-regiem. Zo valt het
panorama van de veelvuldige doctrinaire standpunten verfrissend objectief uit, omdat
én de historische motieven én de politieke fundering én de literairesthetische
consequenties netjes op een verstaanbaar rijtje worden geplaatst. Als S. vervolgens
de generaties en periodes schematiseert, is hij dan ook in staat volgens de aanvankelijk
uitgezette officiële criteria na te gaan op welke wijze de auteurs de richtlijnen
opvolgen. Waardering kan dus gebeuren volgens de aansluiting bij of afwijzing van
de politieke opties. Het dualisme in de prestaties heeft S. in zijn boektitel uitgedrukt,
een heldere opdeling die alleen even verstoord wordt als hij de jongeren (V. Braun,
R. Kunze, W. Biermann, C. Wolf, H. Müller, S. Kirsch e.a.) toch een literaire
meerwaarde toekent op basis van de spanning tussen communistische radicaliteit en
staatspolitieke voorschriften. De primaire en secundaire bibliografie (Oost- en
Westduits tegelijk) is voortreffelijk. Geerdts' bundel is daarom al merkwaardig omdat
een aantal DDR-essayisten in de Bondsrepubliek publiceren. De dosering is uiterst
zorgvuldig gebeurd tussen partij- en literaire doctrinegetrouwen (in hoofdzaak) en
enkele dissidenten, die onpolemisch volgens een ideologische zakelijkheid
terechtgewezen worden (C. Wolf, P. Hacks, V. Braun, G. Kunert). De bibliografie
is eenzijdig Oostduits.
C. Tindemans
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Theater
Fiedler, Leonhard M. - Max Reinhardt und Molière. - Müller, Salzburg, 1972,
82 pp., öS. 208.
Geiger, Heinz - Widerstand und Mitschuld. - Bertelsmann, Gütersloh, 1973,
202 pp., DM.24,-.
Goldman, Michael - Shakespeare and the energies of drama. - Princeton
University, Princeton, 1972, 176 pp., $ 7,95.
Hinck, Walter - Das moderne Drama in Deutschland. - Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen, 1973, 241 pp., DM. 16,80.
Koster, Simon - De Bouwmeesters. - Van Gorcum, Assen, 1973, 406 pp., f 36,-.
Lahr, John - Astonish me. - Viking Press, New York, 1973, 272 pp., $ 2,95.
Laurenti, Hugette - Paul Valéry et le théâtre. - Gallimard, Paris, 1973, 539 pp..
Mack, Maynard - Killing the king. - Yale University Press, London, 1973, 210
pp., £ 3,75.
Nicoll, Allardyce - English drama 1900-1930. - Cambridge University Press,
Cambrdige, 1973, 1083 pp., £ 18,-.
Reinhardt, Gottfried - Der Liebhaber. - Dromer, München, 1973, 408 pp., DM.
29,50.
Rey-Flaud, Henri - Le cerde magique. - Gallimard, Paris, 1973, 335 pp..
Tobi. Saint - Eugène Ionesco. - Gallimard, Paris, 1973, 218 pp..
Wekwerth, Manfred - Schriften zum Theater. Arbeit mit Brecht. - Henschel,
Berlin, 1973, 432 pp., M. 16,-.
Wirtz, Otto - Das poetologische Theater Jean Cocteaus. - Droz, Genève, 1972,
123 pp..

Thomas Heinze
Theater zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit. Theorie und Praxis
sozialwissenschaftlicher Theaterforschung - dargestellt am Beispiel einer
Expertenbefragung in Berlin
Böhlau, Wien, 1973, 115 pp., DM. 22,-.
Uit het grimmige maatschappijkritische atelier van de Universiteit te Berlijn komt
hier een boeiende poging om met theatersociologische categorieën het basissysteem
van het theater om te gooien. Aan de hand van een vragenlijst (met uitvoerig
interview) van een serie ‘bevoorrechte getuigen’ (telkens correcte theatervaklui)
tracht S. de geldende opvattingen over het theater en zijn crisistoestand te verzamelen
en de antwoorden te confronteren met zijn visie van een maatschappijbewuste
theaterkunst. Naast bijzonder pertinente opmerkingen over de functie van het theater
in onze en de komende tijd komen uiteraard ook enkele toch te goedkope
verwerpingen voor, die zich alleen vanuit een ideologische opstelling laten
verantwoorden. Dit vooroordeel poogt S. echter nergens te camoufleren en precies
daardoor wordt zijn visie zo duidelijk, dat ze een objectief moment kan uitmaken in
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een geschil dat voortaan niet meer emotioneel kan geacht en thans met degelijke
wetenschappelijke be- en omschrijving wordt uitgevochten.
C. Tindemans

Max Reinhardt und Molière.
Text- und Bilddokumentation von Leonhard M. Fiedler
Otto Müller, Salzburg, 1972, 82 pp., öS. 208.
Van de 8 Molière-ensceneringen die M. Reinhardt in zijn carrière heeft opgezet,
wordt hier een keurig en beminnelijk overzicht gegeven. Beeldmateriaal,
handschriftexcerpten, vignetten, regieboekfragmenten, het staat allemaal functioneel
in dienst van een zo objectief mogelijke beschrijving van de historische artisticiteit.
Reinhardt heeft, trouw aan zijn behoefte en zijn werkwijze, de meer danserige teksten
uit Molières werk naar voren gehaald, zijn speeltroep in ongewone emplooien gestopt
en veel uitgelaten vrolijkheid in hels tempo over de scène gejaagd. De samensteller
heeft een gelukkige hand gehad in zijn tekst, door niet een poging tot reconstructie
van de destijdse voorwaarden te ondernemen maar aan de hand van tijdsgegevens
en theaterkritische commentaren een nuancerende schets voor te leggen.
C. Tindemans

Karlheinz Braun und Klaus Völker, Hrsg.
Jahrbuch für Theater 71/72
(Quarthefte 60/61), Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1972, 213 pp., DM.
9,80.
Dit is nog eens een jaarboek anders dan de andere. De jonge bent in het Westduitse
theater brengt een alternatief jaarbeeld dat niet door commentaar en kritiek, evenmin
door evaluatie wordt beheerst, maar door de denkbeelden van de actieve theatermakers
zelf en de dramaturgische standpunten van aankomende of dwarsliggende auteurs.
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Aangezien deze mensen slechts uitzonderlijk elders aan bod komen, is een dergelijke
uitgave erg boeiend. Auteurs als P. Hacks, H. Lange, W. Deichsel, F.X. Kroetz, E.
Schöfer piekeren over hun taakstelling. Anderen bepraten de toestand (toekomst?)
van het stadstheater. Een apart deel buigt zich intens (ook met statistische gegevens)
over het publiek in de Bondsrepubliek. Vier teksten staan afgedrukt: H. Müller,
Macbeth, H. Lange, Trotzki in Coyoacan, G. Kelling, Die Mossen von Hsunhi, en
B. Strausz, Die Hypochonder. Er is ook een nuttig register van in dit speelseizoen
bij de theaterfondsen verschenen dramatische teksten. Allemaal nogal linkserig in
de crue, wat willekeurige zin, maar zonder onderscheid vitaal, uitdagend, fris en
onderweg naar een ander theater.
C. Tindemans

Michel Arrivé
Les langages de Jarry. Essai de sémiotique littéraire
Klincksieck, Paris, 1972, 383 pp., FF. 44,-.
Met de intertextuele analyse als methode (op ingenieuze wijze onderscheidend tussen
de denotatie als oppervlaktestructuur en de connotatie als dieptestructuur) en tegelijk
de systeemideeën van Z. Harris, A. Greimas en (hoofdzakelijk) L. Hjelmslev
hanterend, tracht S. achter de wijze van functioneren van het literaire tekensysteem
van A. Jarry te komen. Als intertext weerhoudt hij de semiotische combinatie van
Ubu Roi, Ubu Enchaîné en César-Antechrist. De studie valt uit elkaar in twee grote
delen, ook analytisch van elkaar verschillend. Enerzijds een merkwaardig-knappe
interpretatie van Jarry's metataal, het achter en onder de uiteindelijke expressie
verscholen liggende denksysteem van wat de taal als functie te verrichten heeft en
van welke taalsystematische gegevens (uiterst zorgvuldig onderzoekt S. de lexemen)
Jarry gebruik heeft gemaakt om zijn intenties tot een waarneembaar literair teken te
brengen. Anderzijds een lexicon dat tot stand komt als resultaat van de distributionele
beschrijving (tegelijk de transformationele aspecten niet verwaarlozend) van de
zelfgeconstrueerde intertext. Zo komt een imponerende studie tot stand die uiteindelijk
toch één basismoment blijkt te hebben uitgeschakeld: dat Jarry's teksten een theatrale
finaliteit bezitten. Literair- en taalwetenschappelijk is meteen een zowat definitieve
verkenning gebeurd; dat deze intertext tegelijk ook een theatrale dimensie (laten we
ze sigmatisch noemen om het bijzondere gebied af te grenzen van de semiotische
methodiek) dient te vertegenwoordigen, blijkt geen bijzonder punt van aandacht en
studie te hebben uitgemaakt. Het is waarschijnlijk wel waar dat deze specifieke
modaliteit van een literaire tekst een gewijzigde objectsbepaling, methode en
systematiek eist, maar precies dat argument had S. kunnen aanhalen om er dan in
zijn opzet niet verder op in te gaan.
C. Tindemans

Volker Klotz
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Bühnen-Briefe. Kritiken und Essays zum Theater. Davor eine Abhandlung
über Briefszenen in Schauspiel und Oper
Athenäum, Frankfurt, 1972, 297 pp., DM. 28,-.
Met een woordspeling als titel (brieven over het theater en brieven in het theater)
legt S. een verzameling kritieken over het Duitse theater voor, die hem kenmerken
als een met geprefabriceerde waardeoordelen (noch dramatisch, noch esthetisch) de
voorstellingen te lijf, maar zorgt er telkens wel voor dat zijn (vrij lange)
uiteenzettingen van het strikte theaterobject weglopen en een menselijke situatie in
de tijd verkennen, zonder ooit moraliserend te doen. Met voorzichtige hand zijn
theaterhistorische eruditie doserend, is hij toch vooral begaan om de
functiemodaliteiten van het medium theater in onze snel oordelende cultuurperiode.
Voor de beoordeling van de werkwijze en de toekomstmogelijkheden van het Duitse
theater zal deze kroniek een blijvend document uitmaken. Minder gunstig sta ik
tegenover zijn dramaturgische hoofdstuk waarin hij de methodisch-technische
betekenis van de toneel-brief tracht te codificeren. Ook hierin treft telkens weer zijn
aanleg voor knappe details en essentiële inzichten; de verkenning is echter toch te
vluchtig en te disparaat om een sluitende systematiek te vertegenwoordigen. Boven
twijfel verheven blijft de relatieve waarde van zijn steekproefjes, die alle in een
toekomstig principieel repertorium behartenswaardig zullen blijven.
C. Tindemans

Henri Reu-Flaud
Le cercle magique. Essai sur le théâtre rond à la fin du Moyen Age
Gallimard, Paris, 1973, 335 pp., FF. 45,-.
Waar bedrijvige zoekers het Franse middel-
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eeuwse theater, meer speciaal de scenische vorm en de theatrale voorwaarden (decor,
schouwplaats, publiek), zowel plaatselijkgeïsoleerd als integraal-synthetisch hebben
behandeld, komt S. opzetten met andere benaderingsmodaliteiten en hij slaagt erin
vele gevestigde oordelen buiten werking te plaatsen. Dat doet hij volgens twee
denkrichtingen die elkaar conditioneren. Enerzijds stelt hij vast, in diverse analyses
van theatrale vormen zowel in de tijd als naar de plaats logisch demonstrerend, dat
de ronde (cirkel)vorm gebruikelijk is geweest, en dit in afwijking met vele
gezaghebbende historici die de plastische techniek niet hebben weten te onderscheiden
van de voor te stellen gegevens; anderzijds ontleedt hij de heersende religieuze en
maatschappelijke opvattingen en besluit dat geen andere dan de ronde vorm de
logische uitdrukking kon worden van een wereldbeeld dat unaniem en internationaal
was. Hij gaat niet kunsthistorische weetjes spreiden, maar brengt de discussie van
de theatervoorwaarden terug waar ze altijd al had moeten zijn: in het klimaat van de
tijd. Nagenoeg nergens is zijn reconstructie afhankelijk van ijdele onderstelling maar
altijd bewijsbaar met documenten of logische deductie. Bovendien weet hij niet
alleen de vanzelfsprekendheid van het theatrale idioom te argumenteren, bovendien
is zijn epiloog een welsprekend essay over de even logische afsluiting van dit gedeeld
expressiebeeld bij het aanbreken van een andere tijd, waarin (andermaal) de
maatschappelijke en religieuse voorwaarden nu eenmaal anders zijn gaan liggen.
Ongetwijfeld een blijvende studie in de ontwikkeling van het Westeuropese theater.
C. Tindemans

Arthur Simon
Gaston Baty. Théoricien du théâtre
Klincksieck, Paris, 1972, 263 pp., 15 pl., FF. 40,-.
Deze Amerikaanse dissertatie over een groot Frans regisseur (1885-1952), lid van
het beroemde Cartel des Quatre, dat het Franse theaterklimaat van de jaren 20 en 30
heeft bepaald, is ontgoochelend ouderwets. Het grootste aantal bladzijden wordt
gevuld met een kalme biografische vertelling die uiteraard de hoogtepunten braaf
citeert, maar die nauwelijks in staat is tot het verantwoorden van de aspecten die de
dan toch onvergetelijke historische betekenis van deze regisseur en theater-theorericus
uitmaken. Na het levensverhaal behandelt S. de adaptatie-methodes die Baty in zijn
repertoire ingebouwd heeft en hij gaat ook, maar veel te summier, in op diens
esthetische doctrine. Boeiend is het slothoofdstuk, dat poogt de Baty-literatuur tussen
zijn dood en de huidige publicatiedatum kritisch te evalueren. Belangrijk ook is een
omvangrijke bibliografie van zowel de eigen publikaties van G. Baty als van de
vakliteratuur omheen zijn betekenis. Toch blijft het eindresultaat te willekeurig en
te disparaat om deze studie werkelijk definitief te achten.
C. Tindemans

Guy Vogelweith
Psychothéâtre de Strindberg
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(Un auteur en quête de mêtamorphose)
Klincksieck, Paris, 1972, 303 pp., FF. 48,-.
‘Psychothéâtre’ noemt S. het dramatische oeuvre dat, zoals hij i.v.m. Strindberg tot
besluit komt, een therapeutische relatie uitdrukt tussen auteur en thematiek. Zowel
biografische als werkimmanente criteria hanterend, zich steunend op de psychische
categorieën van zowel Freud als Jung, interpreteert S. dit gigantische oeuvre als een
obsederende zelfanalyse, intuïtief tastend naar de intieme causaliteit van zijn menselijk
gedrag, rationeel het eigen verhelderingsproces omzettend in dramatisch-theatrale
tekens. Strindberg heeft vrij vroeg de introspectie opgegeven; ze leidde hem wel tot
het onderscheiden van bewuste fasen en zones in het innerlijke leven, maar niet tot
het inzicht in de relaties tussen het Ik en het on- of onderbewuste. Hij heeft zichzelf
in de ingebeelde scene geprojecteerd en als personage gerealiseerd: de ‘dubbelganger’
als principe. S. interpreteert dit als een verlangen tot metamorfose; het dramatische
oeuvre wordt dan de topografie van een innerlijke expeditie naar de echte causale
basis van het persoonlijke bestaan. Onderweg blijven overdracht en weerstand
hinderen; het opruimen van deze barricades maakt het dramatische gebeuren uit. Het
begrip katharsis blijkt in eerste instantie op de auteur zelf te slaan. In kalme
methodische exegese stalt S. de diverse fasen uit die zich aftekenen: het polymorfisme
als beginstadium, de moederbinding, het dualisme van Vrouw en Moeder, de
religieuze sublimering, de metamorfose als streefgebeuren, de behoefte aan osmose,
de inkeer op het eigen Ik, de ‘persona’ als resultaat dat de existentiële moeilijkheden
niet langer bij de Ander legt maar fundamenteel bij het Ik, de berusting in deze
bewustzijns-
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splitsing, het wachten op de Dood als een toestand van voltooiing. Dramatisch wordt
Strindbergs oeuvre niet aangetast, thematisch-structureel is er een winstgevende
verheviging van kern en vorm.
C. Tindemans

Simon Trussler
The Plays of Harold Pinter. An Assessment
Gollancz, London, 1973, 222 pp., £ 2,50.
Van de verkenningen van levende Britse toneelauteurs die S. systematisch bezig is
uit te schrijven, lijkt me deze over H. Pinter de totnogtoe meest persoonlijke,
indringende en nuttige. Enerzijds gaat S. voor geen enkel element van de uitgebreide
code van het Pintereske maniërisme op de loop, en stelt hij zich niet tevreden met
het uitspellen van dit schrijfkamerinstrument; integendeel durft hij eindelijk te
schrijven dat vele van deze bekende trivialiteiten stomvervelend uitvallen en vooral
zowel ondramatisch als ontheatraal aandoen. Anderzijds redt hij Pinter tevens uit de
klauwen van de psychologisch-eenzijdig classificerende critici en onderneemt hij
het wat waaghalzerige avontuur in de diepteplannen van Pinters situaties
sociaal-maatschappelijke kneuzingen en incidenten terug te vinden. Vooral dit laatste
leidt ertoe The Caretaker te ontdoen van zijn testamentische diepte-symboliek en
het te re-evalueren als een gave beschrijving van een intercommunicatieve stoornis.
S. lijkt met deze opstellen eindelijk de knappe toon te pakken te hebben waardoor
het vlugvlug-journalistieke daggeschrijf vervaagt; hij vervlecht de randgebieden van
theatrale verklaring en dramatische verduidelijking zo soepel, dat zijn object Pinter
er als theaterauteur verfrissend en integer uit te voorschijn komt. Hier kunnen dan
nieuwe afwijkende interpretaties aanknopen.
C. Tindemans

Sammy K. McLean
The Bänkelsang and the Work of Bertolt Brecht
Mouton, The Hague, 1972, 339 pp., f 28,-.
Dat er in Brechts werk invloeden aan te wijzen zijn van de marktzangers en hun
typische liederen, werd reeds vroeger door allerlei onderzoekers gesuggereerd. Deze
studie levert daar nu het bewijs van. Eerst schetst S. het eigen wezen en de
conventionele vormen van het marktlied (thema, structuur, geschiedenis, functie);
met dit instrument in de hand speurt hij daarna Brecht zelf af. De resultaten zijn
merkwaardig. In zijn lyriek blijkt Brecht zijn leven lang het marktschema trouw te
blijven. Zijn proza bezit doorgaans de demonstratieve toonaard die voor
marktlied-uitlegteksten karakteristiek is. Natuurlijk is vooral zijn dramatiek erdoor
bepaald; de beeldenreeks (de prenten waarnaar de marktzanger met de stok verwees),
de ongebonden chronologie, de commentator boven de handeling, zelfs de zo
complexe Verfremdungsstijl (inderdaad aanwezig vóór Brecht er een theorie van
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maakte), het taalgebruik (archaïsmen, Bijbelcitaten, spreekwoorden, historische
avonturenthematiek, het Amerika-topos e.d.) wijzen alle terug op het marktlied. S.
negeert natuurlijk niet de invloed van K. Valentin en diens volkstheater, maar ontdoet
zich toch wel te vlug van de fundamentele sporen die deze man in Brechts werk en
mentaliteit heeft nagelaten. Voorbeeldig speurwerk heeft hier geleid tot de bevestiging
van een reeds lang bestaand vermoeden; Brecht is daardoor iets minder mysterieus
geworden.
C. Tindemans

Julian Beck
The Life of the Theatre
The Relation of the Artist to the Struggle of the People
City Lights, San Francisco, 1972, n.g., $ 3,50.
Dit zijn de strikte privé-overpeinzingen van de langjarige leider van The Living
Theater, het zelfgestileerde theatertroepje dat tegen het bestaande denk- en
speelpatroon op is getrokken en beland is in de kerkers van Brazilië van waaruit
Beek zijn gedachten de wereld inzendt. Er is geen systeem van denken zoals er geen
systeem van componeren terug te vinden is. Maar de ingeving van het ogenblik
(geografisch documenterend dat de hele wereld zijn land is geworden) zweeft hij
doorheen de morele impulsen van het hele wereldgebeuren, zijn veelbelezenheid
aantonend, zijn continue afzijdigheid van elk gericht denken verkondigend. Het gaat
erg weinig over theater, zoals ook theater voor hem en zijn troep nergens en nooit
een autonome bezigheid is geworden. Het boek kan enkel voor insiders nuttig zijn,
die althans zo achter een aantal waarden komen die de wereldecho mogelijk hebben
gemaakt. Het boek fungeert als een zelfgecreëerde woestijn waarin de lekenprediker
zich als evangelist kan voordoen.
C. Tindemans
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Film
Bronne, Barbara, en Corinna Brocher - Die Filmemacher. - Bertelsmann,
Gütersloh, 1973, 240 pp., DM. 14,-.
Gehler, Fred, hrsg. - Regiestühle. - Henschel, Berlin, 1972, 147 pp., M. 9,80.
Lang. Fritz - Metropolis. - Lorrimer, London, 1973, 131 pp., £ 1,25.
Kauffmann, Stanley - American film criticism. - Liveright, New York, 1973,
443 pp., $ 3,75.
Kracauer, Siegfried - Theorie des Films. - Suhrkamp, Stuttgart, 1973, 454 pp..
Sternberg, Josef von - Morocco. Shanghai express. - Lorrimer, London, 1973,
136 pp., £ 1,50.
Mekas, Jonas - Movie journal. The rise of the new american cinema. - Collier,
New York, 1972, 434 pp., £ 1,25.
Pudovkin - Mother. - Lorrimer, London, 1973, 102 pp., £ 1,50.
Wajda, Andrzej - Ashes and diamonds. A generation. Kanal. - Lorrimer, London,
1973, 239 pp., £ 1,75.
W.C. Fields in Tillie and Gus and Never give a sucker an even break. - Lorrimer,
London, 1973, 124 pp., £ 1,50.

Leo Mc Carey, red.
The Four Marx Brothers in Monkey Business and Duck Soup
Lorrimer Publishing, London, 1972, 183 pp., geïll., £ 1,50.
Twee uitvoerige, gedetailleerde, heel exacte scripts van klassieke Marx Bros-films
zijn samengebracht in dit boekje: Monkey Business uit 1931 (realisatie Norman
McLeod) en Duck Soup uit 1933 (realisatie Leo Mc Carey). De eerste is een klassieker
uit de vroege - en beste - Marx-Brosperiode; de tweede is een soort
edel-Marx-Bros-produkt omdat hier meer ambitie, een stramien, parodische
bijbedoelingen en maatschappijkritiek aanwezig zijn, echter mooi samengebundeld
door het talent van de realisator Leo Mc Carey. In de eerste heerst een chaotisch
anarchisme (ook cinematografisch), in de tweede is dat anarchisme gestileerd. In
beide is de zuivere Barx-Bros-spirit aanwezig. Bij lectuur valt nog sterker op hoe
hevig en homogeen die inspiratie-expressie is, ook daar waar de medewerkers (en
de dialogisten bv. blijken toch zeer belangrijke medewerkers) verschillen. Voor een
keer is een script ook plezierige lectuur!
Eric De Kuyper

Arlene Croce
The Fred Astaire and Ginger Rogers Book
W.H. Allen, London, 1972, 191 pp., £ 4,-.
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Dit is een merkwaardig boek, geheel in de nieuwe traditie van Amerikaanse briljante,
persoonlijke en oerdegelijke filmessayïstiek. Gewijd aan de films waarin Fred Astaire
en Ginger Rogers tijdens de jaren dertig als dans- en zangpaar optraden en een nieuwe
traditie in de musical-film deden ontstaan, is het tevens een prachtig overzicht van
de werkmethodes van een filmstudio (RKO in de jaren dertig); van de
produktiemethodes van Hollywood in die jaren; van de samenwerking tussen een
buitengewone persoonlijkheid (Astaire), een choreograaf (Hermes Pan), de variërende
scenarioschrijvers en de songwriters (Irving Berlin, De Gershwins, e.a.). Croce gaat
erg systematisch te werk; elke film bekijkt zij vanuit een drievoudig standpunt: de
film zelf, de muzikale nummers, de produktie. Op die wijze vlecht ze op een manier
die mijn totale bewondering heeft, drie aspecten door elkaar: een analyse van de film,
een analyse van de muzikale en de dansaspecten van de film, en een (wat het nieuwe
materiaal betreft, verbluffend) stuk geschiedschrijving. Miss Croce heeft evenveel
kennis en feeling voor het medium film als voor het dansaspect van die films, en
bovendien een ongewone nieuwsgierigheid voor de filmindustrie uit die jaren: ze
verschaft ons werkelijk een nieuw leesrooster voor de films van Rogers en Astaire,
en een nieuw en meer genuanceerd inzicht in de filmproduktie uit de grote periode.
Het is bovendien zo plezierig geschreven - met zoveel liefde voor wat ze analyseert
- dat de lezer het betreurt dat Rogers en Astaire slechts tien films samen gedraaid
hebben! ‘One could have gone on for ever...’.
Eric De Kuyper
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Miscellanea
Domingo, Xavier - Paella voor het klootjesvolk. - Meulenhoff, Amsterdam,
1973, 160 pp., f 13,50.
Durnez, Gaston - Kijk, paps, een Belg. - De Clauwaert, Kessel Lo, 1973, 162
pp., BF. 175.
Duyn, Roel van - Zweet. Een soldatenroman. - Meulenhoff, Amsterdam, 1973,
159 pp., f 13,50.
Heerkens, Ad - Ludiek in de branding. - Akademie voor edukatieve arbeid,
Nijmegen, 1973, 34 pp..
Kernvraag - De militaire Ombudsman. - Geest, verzorging krijgsmacht, Den
Haag, april 1973, 56 pp., gratis.
Lindeboom, Prof. Dr. G.A. - De geschiedenis van de medische wetenschap in
Nederland. - Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 1972, 198 pp., f 29,50.
Matthijsse, Drs. J.P.e.a. - Het goud van de postgiro. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1973, 179 pp., f 4,50.
Schenk, Dra. M.G. - 25 jaar koningin. Het verhaal van een bewogen leven. De Boekerij, Baarn, 1973, 132 pp., ill., paperback f 12,50.
Zich, Prof. Dr. Otakar und Prof. A. Kolman - Unterhaltsame Logik. - Teubner
Verlag, Leipzig, 1973, 84 pp., M. 4,40.

Xavier Domingo
Paella voor het klootjesvolk
Meulenhoff, Amsterdam, 1973, 160 pp., f 13,50.
Dit boek, een pamflet, schiet zijn doel voorbij. Er is inderdaad het nodige te zeggen
over het feit dat het toerisme, evenals trouwens de emigranten, de Spaanse economie
in stand helpen houden en daarmee het Franco-regime. Maar dit wordt hier op een
dergelijk verabsoluteerde, verideologiseerde en naïeve wijze beweerd, dat een
dergelijk betoog niet veel uithaalt. Op zijn minst zou men veel van de aangeduide
kwade gevolgen kunnen vaststellen voor alle streken waar toerisme in zo grote mate
plaats heeft. Kortom, in dit boek leert men noch veel over het eigenlijke Spanje dat
de auteur zou willen verdedigen, noch over de toeristen die er naar toe gaan. De
uitgever heeft het blijkbaar zelf begrepen, want m.i. allerminst volgens de bedoeling
van de auteur staat op de flap: ‘De speelse aanpak (met stripverhaal) maakt het zelfs
voor de Spanjegangers tot een zeer aantrekkelijk boek, dat mag men tenminste hopen’.
Over het niveau van de omslag, die van Nederlandse huize is, kan men beter zwijgen.
R.S.

Leslie Ayre
The Gilbert & Sullivan Companion
W.H. Allen, London, 1972, 485 pp., £ 4,50.
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In de Angelsaksische wereld hebben de Gilbert & Sullivanoperettas een
cultuurhistorische en maatschappelijke betekenis die voor de Europeër moeilijk te
begrijpen valt. Deze uit de Victoriaanse tijd gegroeide populaire vorm van komische
opera heeft bovendien een belangrijke invloed gehad op de Amerikaanse
musicaltraditie: een reden te meer om deze werken niet zo maar naast je neer te
leggen. Het voorliggende werk biedt een uitvoerig lexicon met onder steekwoorden
geclasseerde wetenswaardigheden over de Gilbert & Sullivanwerken; telkens ook
een résumé van hun muzikale composities en de lyrics ervan. Een inleidend hoofdstuk
schetst het ontstaan van deze werken en de samenwerking met de D'Oyly Carte
Company, gezelschap dat hun opera's opvoerde (en dat nog steeds doet!). De
niet-Angelsaksische lezer kan dit werk gebruiken als een inleiding; er wordt hem
echter aangeraden zich niet te laten ontmoedigen door de hoeveelheid en
verscheidenheid aan traditionalismen die op zo'n korte tijd en op zo'n beperkt terrein
opbloeiden. Het meest bevreemdende is dat deze Gilbert & Sullivan nog tot de levende
cultuurtradities behoort; kennis van de Gilbert- & Sullivan is een onontbeerlijk
element in de Britannia-studie.
Eric De Kuyper

Kurt David
Die Überlebende
Verlag Neues Leben, Berlin, 1972, 218 pp., M. 5,60.
Evenmin als in de BRD is de literatuur in de DDR klaar gekomen met de positie van
de Duitser in WO II. Ook hier de confrontatie van een gewezen Duitse soldaat met
een partisaan. Maar men wil in de DDR meer. Men wil ook staan in de traditie van
de sterke, internationale brigade die in de Spaanse burgeroorlog aan de kant van de
republiek vocht. Twee Duitse jongens die uit dat milieu afkomstig waren, worden
dus als partisanen-helden opgevoerd. Toch is dit boekje, juist door zijn vormgeving
onderhoudende literatuur, die zeker ook tot nadenken stemt.
C.J. Boschheurne
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Personalia
Woldemar Molinski, geboren 1926. Doctor in de theologie en directeur van het Institut
für Religionspaedagogik aan de Gesammt Hochschule te Wuppertal, waar hij ook
doceert. Adres: Ohlegserstrasse 35. D-56 Wuppertal.
Henk 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: Kard Mercierlei 11. 2600 Berchem.
Dr. L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Eeonomische 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.
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 Univenité du Théâtre des Nations te Parijs. Programmator bij de filmdienst
van de Vlaamse Televisie. Medewerker ‘Kunst- en Cultuuragende’. Adres: Kapitein
Crespelstraat 13, 1030 - Brunel.
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’ (Zürichi), ‘Russia Christiana’ (Rome). Geeft
documentatie uit over Oosl-Europa in de Arche Verlag (Zürich). Adres:
Scheideggstrasse 45, Zürich.
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 dagbladwetenschappen
aan de Universiteit te Nijmegen, Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris voor
Algemene Voorlichting op Curaçan. Hij was algemeen secretaris van de Nederlandse
Katholieke Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614, Den Haag.
Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de Rechten. 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 36, 2540 - Hove
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Rome. Is hoogleraar aan de KTHA te Amsterdam voor hel Nieuwe Testament. Adres:
Ruysdaelkade 33″, Amsterdam 8
Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in de Germaanse filologie Gent. Doceert
aan het Hoger Instituul voor Vertalers en Tolken, Rijks-universitair Centrum
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[1973, nummer 11-12]
[Inhoud]
En toch bewegen ze..., p. 1043
De continenten bewegen. In een miljoenen jaren oude evolutie zijn ze uit elkaar
gedreven en/of tegen elkaar opgebotst. Dat beweerde 60 jaar geleden al de Duitse
geograaf Alfred Wegener. Zijn hypothese werd door zijn collega's uit andere
disciplines als een dichterlijke fantasie van de hand gewezen. Nieuwe onderzoekingen
gaan ze nu echter steeds meer bevestigen. ‘En toch bewegen ze’. Een nieuw
Galilei-geval is het niet geworden, wel een stuk geschiedenis waaruit de wetenschap
wat meer geduld kan leren.

Russisch imperialisme en de Culturele Revolutie, p. 1056
In de loop der geschiedenis heeft het Russisch imperialisme zich meermalen
gemanisfesteerd ten koste van China. Mao heeft daar nu paal en perk aan gesteld en
hij heeft met name de Culturele Revolutie aangegrepen om de nog nauwelijks verkapte
steun van Rusland aan binnenlandse oppositie in China de kop in te drukken.

De structuralistische activiteit, p. 1061
De titel geeft reeds aan, dat de structuralisten hun denkwijze niet als een systeem
wensen te zien, maar als een activiteit. Lévi-Strauss benadrukt, dat de structuralistische
poging om de ‘ordening van fenomenen te ontdekken niet gelijk te stellen is met het
inleggen van een vooraf bedachte en geconstrueerde ordening in de werkelijkheid’.
De auteur leidt ons geleidelijk aan binnen in de karaktertrekken van het structuralisme
en in de invloeden die erop hebben gewerkt, zowel kennistheoretische als
sociologische. Waaruit o.a. ook naar voren komt, dat van het structuralisme een mode
gemaakt is door uitgevers en tijdschriftredacties.

Theater in Moskou, p. 1075
Onze medewerker is in Moskou geweest, het Mekka van de theaterfan, en heeft daar
wat voorstellingen meegemaakt: een in vijf dagen te verorberen, zo zorgvuldig
mogelijk gedoseerd assortiment. Dat zijn bericht daarover geen definitief oordeel
kan inhouden, spreekt vanzelf. Zijn bespreking van vijf voorstellingen en stukken
loopt uit op een voorlopige evaluatie van drie aspecten van het theaterleven in de
Sovjethoofdstad: het publiek, het repertoire en de acteur.
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‘Fluisteringen en geroep’, p. 1085
Ook in Ingmar Bergman's jongste film, Fluisteringen en geroep, zijn niet alle themata,
beelden en stijlfiguren nieuw. Maar pure herhalingen zijn het ook niet. Het zijn
variaties op een evoluerend thema. Telkens opnieuw weet Bergman andere, verder
stappen te zetten in een exploratietocht waar esthetica, ethica en religie vele
relatiepunten schijnen te vertonen. Bergmans wereld is een wereld waar de hoop
gefluisterd en het kwaad uitgeschreeuwd wordt.

De Dada-drang van ‘Vijftig’, p. 1094
Schrijver van dit artikel is bekend door zijn interesse in de relaties tussen beeldende
kunst en literatuur. Zo laat hij hier zien, in hoeverre de Vijftigers in Nederland zich
hebben laten inspireren door èn zich afzetten tegen het Dadaïsme.

Nieuwe Jules Verne-kritiek, p. 1109
Jules Verne is niet alleen maar een schrijver van jeugdlectuur. Zijn visionaire
avonturenromans worden bestudeerd door sociologen, literaire critici en
structuralisten; de universiteit houdt zich ermee bezig. De auteur maakt hier een
balans op van die verschillende nieuwe analyses en zou natuurlijk graag hebben dat
wij Verne met andere ogen (opnieuw) zouden lezen.
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En tòch bewegen ze... de continenten
Henk Jans
Bekend is de helaas slechts legendarische uitspraak: ‘en toch beweegt ze (de aarde)’
(‘eppur’ si muove’), die Galilei met koppige trots dadelijk na zijn veroordeling...
gefluisterd zou hebben. Onze zakelijke twintigste eeuw heeft de Duitse geograaf
Alfred Wegener (1880-1930) nooit zulk een dramatisch protest in de mond gelegd.
Toen hij in 1930 op een wetenschappelijke expeditie op Groenland om het leven
kwam, was zijn theorie van de verschuiving van de continenten met grote stelligheid
veroordeeld, dit keer niet door theologische maar door de heersende wetenschappelijke
instanties. Dat vindt men blijkbaar niet zo erg. Sinds 1912 had Wegener de
wetenschappelijke wereld in beroering gebracht door zijn gedurfde hypothese van
de bewegende en de inderdaad zich-bewogen-hebbende continenten. Op ongelooflijk
korte tijd waren voor- en tegenstanders in twee verbitterde kampen verdeeld. Binnen
een paar decennia hadden de tegenstanders de nieuwe theorie definitief veroordeeld
op grond van, althans in hun opvatting, onweerlegbare, zuiver wetenschappelijke
argumenten. Zij wisten de ondeugdelijkheid van Wegeners theorie ook aan de
sympathisanten ervan op te dringen, die ze slechts node afvielen. De Franse geoloog
Pierre Termier vreesde wel even voor een modern Galilei-geval: ‘Ik vermoed’, schreef
hij in 1925, ‘dat Wegeners laatste antwoord op alle kritiek en bezwaren het woord
van Galilei zal zijn: en toch bewegen ze’. Maar ook hij had zich, met voelbare spijt,
aan het verdict van de wetenschap onderworpen: ‘Zijn theorie is een mooie en grootse
droom, de droom van een groot dichter’. Deze goed bedoelde waardering was
natuurlijk alles behalve een aanbeveling voor een theorie die wetenschappelijke
pretenties had. ‘De droom van een groot dichter’ klonk meer als een blaam, en dit
was dan ook de appreciatie die in wetenschappelijke kringen tientallen jaren lang de
bovenhand behield. De visionair Wegener had te weinig rekening gehouden met een
aantal feiten die onomstootbaar vast stonden.

De vraag naar het wàt
Wat was de kern van Wegeners gedurfde hypothese? De huidige verdeling
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van de continenten zou het resultaat zijn van een meer dan 200 miljoen jaar oude
evolutie. Tevoren zouden zij een nagenoeg gesloten blok hebben gevormd, dat in
verschillende ‘schollen’ uiteen was gevallen, die zelf in verschillende richtingen en
met verschillende snelheden van elkaar waren weg ‘gedreven’, desgevallend tegen
elkaar waren opgebotst.
Wegeners argumenten voor deze ongehoord nieuwe visie waren van drieërlei aard.
Het geografische argument kreeg - jammer genoeg - vanwege het grote publiek de
meeste, vaak de enige aandacht, ofschoon Wegener zelf het niet als het belangrijkste
beschouwde. Het ging hier om de in alle schoolboeken gepopulariseerde constatering,
dat de kustlijnen van Zuid-Amerika en Afrika in elkaar lijken te passen als de stukken
van een legpuzzel. Wegener erkende volmondig dat dit feit reeds anderen vóór hem
was opgevallen: Francis Bacon reeds in 1608, Alexander von Humboldt en Antonio
Snider (La création et ses mystères devoilés, Parijs, 1858), in de 19e eeuw, F.B.
Taylor in 1908. Wegener beschouwde dit fenomeen eerder als een aanleiding tot zijn
nieuwe idee dan als een doorslaggevend argument ervoor. Er viel immers op dit
argument heel wat aan te merken.
Alle huidige kustlijnen zijn een vrij toevallige en voorlopige grenslijn tussen water
en land, die niet zonder meer geïdentificeerd mag worden met de - volgens de
hypothese zelf - miljoenen jaren oude ware begrenzing van de continenten als zodanig.
In een ver en een nabij geologisch verleden hebben vele kustlijnen talloze malen een
zeer wisselend verloop gekend. Bij nader toezien blijken alle continenten onder het
zeespiegelniveau door te lopen en omgeven te zijn door een min of meer brede,
ondiepe zone, met zwakke helling (continentaal plateau of ‘plat’ genoemd), die op
een diepte van ongeveer 200 m langs een veel steilere (de continentale) helling naar
de diepzee overgaat. (Dit continentaal plat heeft ondertussen een heel belangrijke
economische én politieke betekenis gekregen, daar elke natie het recht opeist op zíjn
plat de eventuele petroleum- en aardgasvoorraden uit te baten). De onopgeloste vraag
was dus: hoe zal de legpuzzel eruit zien, als we de continenten mét hun platten in
elkaar proberen te passen? Laten wij maar dadelijk zeggen dat de jongste resultaten
van dit onderzoek (gesteund op een betere kennis van de continentale plateaus en op
computertechnieken) de geldigheid van de legpuzzelhypothese volledig hebben
bevestigd. Veel belangrijker waren voor Wegener de argumenten van
paleoclimatologische en paleontologische aard. De paleoclimatologie tracht, door
de studie van bepaalde karakteristieken van de gesteenten, enig idee te krijgen omtrent
het type van klimaat dat op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip van het
geologisch verleden geheerst moet hebben. Zo zijn b.v. sommige
sedimentatieverschijnselen die ontstaan zijn gedurende een ijstijd, bijzonder
karakteristiek. Dergelijke gesteenten waren ontdekt in het Carboon
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van Zuid-Amerika, Afrika, India en Australië. Het in geologische termen gelijktijdig
voorkomen van deze sedimenten in gebieden die thans op zulke verschillende breedte
gelegen zijn (behorend tot de antarctische, gematigde, subtropische en tropische
klimaatgordels), stelde een welhaast onoplosbaar probleem, tenzij we met Wegener
aannemen dat deze gebieden, op het moment zelf van de ijstijd (meer dan 300 miljoen
jaar geleden) veel dichter bij elkaar en rond een aardpool geschaard lagen.
Nauw verwant met het paleoclimatologische argument, maar nog beduidend rijker
aan informatie waren de overwegingen van paleontologische aard. Men is gaandeweg
beter gaan beseffen door welke grote mechanismen de evolutie en de verspreiding
van de verschillende levensvormen op het aardoppervlak worden beheerst. Een
landfauna en -flora worden in haar geografische verspreiding gehinderd door haar
gebondenheid aan een bepaald klimaattype én door de aanwezigheid van vrij
uitgestrekte zeeën. Hetzelfde geldt voor zoetwatervissen en de meeste amphibieën
en reptielen. Omgekeerd worden zeebewonende dieren en planten in hun verspreiding
gehinderd door landbarrières of te grote afstanden over de open oceaan. Men merkt
dan ook dat soorten of groepen die aanvankelijk een gemeenschappelijke oorsprong
hebben, door de geografische isolatie steeds meer van elkaar gaan verschillen, en
dat deze verschillen des te aanzienlijker worden naarmate de afscheiding ouder is,
al blijft ook dan nog hun onderlinge verwantschap duidelijk aanwijsbaar. Een andere
consequentie van deze mechanismen is, dat groepen die in één gebied tot ontwikkeling
komen, er nooit in slagen door te dringen tot andere gebieden die reeds geografisch
geïsoleerd zijn. Daar kunnen dan bepaalde groepen zich, door gebrek aan competitie,
in stand houden, terwijl ze elders verdwenen zijn. Herinneren we slechts aan de
gevarieerde buideldierenfauna die op het geïsoleerde Australische continent aan de
fatale competitie met de andere zoogdieren wist te ontsnappen. Alleen dus door in
detail de migratiemogelijkheden en -onmogelijkheden van fauna en flora in
verschillende perioden van het geologisch verleden na te gaan, kan men enig inzicht
verkrijgen in de uiterst complexe feitelijke verdeling van de levensvormen op aarde.
Ten tijde van Wegener was de onloochenbare verwantschap van plantenen
dierensoorten in bepaalde afzettingen van Brazilië en Afrika, India en Australië reeds
bekend. Vóór Wegener zijn hypothese van de continentenverschuiving formuleerde,
zagen de paleontologen zich verplicht - en ze deden het ook - reusachtige,
hypothetische continenten te ontwerpen en te tekenen. Beroemd en berucht was juist
het Gondwanacontinent, dat gewoon heel Brazilië, Zuid-Afrika, India en een deel
van Australië omvatte. Het grootste deel van dit continent zou ondertussen ter plaatse
in de aardkorst weggezonken zijn, zonder een spoor achter te laten. Wegener vond

Streven. Jaargang 26

1046
deze ‘oplossing’ ronduit onmogelijk, en in ieder geval veel onwaarschijnlijker dan
zíjn hypothese. Wanneer wij verwante, en meer nog, dezelfde soorten in thans ver
uit elkaar liggende gebieden aantreffen, dan is dat volgens hem een aanwijzing dat
deze gebieden ooit veel hechter met elkaar verbonden waren. Treffen wij daarentegen
zeer onderscheiden fauna's en flora's aan in gebieden die thans relatief dicht bij elkaar
liggen, dan is dat een aanduiding dat ze pas vrij laat, na een lange gescheiden
ontwikkeling zo dicht in elkaars buurt zijn gekomen.
De paleoclimatologische en paleontologische argumenten van Wegener werden
door zijn tegenstanders vaak zonder meer geïgnoreerd en zeker nooit op afdoende
wijze ontzenuwd. Talloze nieuwe fossiele vondsten en correlaties hebben het algemene
beeld van de hier geschetste mechanismen tot op vandaag uitermate versterkt.

De vraag naar het hoe
Er werd evenwel van Wegener nog meer verlangd, en zelf vroeg hij niet beter: hij
zou niet alleen aantonen dát er een ingrijpende wijziging in de spreiding van de
continenten had plaatsgehad, hij zou ook nog zeggen hoe dat gebeurd was, welke
bekende mechanismen en krachten de verschuiving konden verklaren. Uiteraard kon
ook hij zich slechts beroepen op de toenmalige wetenschap over de fysische constitutie
van de aarde en de bekende dynamismen van de aardrotatie en de getijdenwerking.
Het seismologisch onderzoek had toen reeds de schalenstructuur van de aarde
aangetoond. Het inwendige van de aarde blijkt uit concentrische, opeenvolgende
lagen te bestaan, die variëren in dikte, dichtheid en elastische eigenschappen. Het
grensvlak tussen deze lagen blijkt vaak zeer scherp te zijn en over grote afstanden
op dezelfde diepte voor te komen. Uit de gemeten elastische verschillen werd
geïnduceerd dat de vaste aardkorst zou rusten op een vloeibare of alleszins plastische
aardmantel. Maar de aardkorst zelf, die rechtstreeks geobserveerd kan worden, bleek
een wezenlijk verschillende samenstelling te hebben op de continenten en de
oceaanbodems: terwijl de continenten overwegend uit lichter (‘granitisch’) gesteente
opgebouwd zijn, bestaat de oceaanbodem uit zwaardere (‘basaltische’) gesteenten.
Bovendien zijn de lichtere continenten gemiddeld 40 (en vaak nog meer) km dik,
terwijl de zwaardere oceaanlagen tamelijk uniform 5 tot 6 km dik zijn.
Daaruit ontstond dan het isostasie-begrip door een eenvoudige toepassing van het
bekende principe van Archimedes (een lichter lichaam komt slechts tot evenwicht
in een zwaardere vloeistof, als het er net zo diep in wegzinkt dat het gewicht van de
verplaatste vloeistof precies het gewicht
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van het vaste lichaam compenseert). Men constateerde inderdaad dat de beroemde
‘discontinuïteit van Mohorovicic’ (de plotselinge overgang van de oceaanbasalt naar
de aardmantel) in de oceanen slechts 11 km onder het zeespiegelniveau ligt, terwijl
ze onder de continenten tientallen kilometers dieper ligt. De lichtere en dus veel
dikkere continenten ‘drijven’ dus blijkbaar op de zwaardere basalt en liggen tegelijk
veel dieper in de aardmantel ondergedoken. Tot zo ver was men het ongeveer eens.
Maar Wegener ging wat overijld te werk, toen hij de continenten dan maar ineens
ging beschrijven als starre vlotten die op een vloeibare onderlaag hun lange reis
konden beginnen. De geofysici gingen de werkelijke elastische eigenschappen van
de basalt nameten en kwamen tot de conclusie dat de analogie vast-vloeibaar met
continent-basalt duidelijk overtrokken was.
Wegener was nog verder gegaan. Hij meende ook de krachten te kunnen aanwijzen
die de continenten in beweging hadden gezet. Door de rotatie van de aarde om haar
eigen as zou de zgn. poolvlucht van de continenten zijn ontstaan: de
middelpuntvliedende kracht doet beweeglijke oppervlakte-elementen inderdaad zich
naar de evenaar toe verplaatsen; de lichtjes afgeplatte vorm van de aardbol, die
meetbaar is, is trouwens aan deze kracht toe te schrijven. Daarnaast schreef Wegener
de westwaarts gerichte beweging (zoals tussen Amerika en Eurafrika) toe aan de
aantrekking van de maan. De getijdenwerking remt inderdaad de rotatiesnelheid van
de aarde af; aangezien deze werking intenser is rond de uitpuilende continenten,
zouden deze nog meer worden afgeremd en tegenover de van West naar Oost
verlopende rotatie van de aarde ‘achter’-blijven. Ongelukkig voor Wegener echter
kon door berekening worden aangetoond, dat deze twee krachten (rotatie en getijden)
veel te gering zijn om een verschuiving van continenten te kunnen verklaren. De
poolvlucht zou nog veel meer tijd hebben gevergd en de getijdenwerking zou zo
krachtig moeten zijn, dat ze de aarde zelf tot stilstand zou hebben gebracht.

De onvermijdelijke impasse
Voorzover we weten, heeft Wegener zich door deze gegronde kritieken nooit volledig
laten ontwapenen. Zijn laatste tocht naar Groenland had de uitdrukkelijke bedoeling
door metingen aan te tonen dat de continentenverschuiving nog steeds aan de gang
is, en dat men dus in ieder geval maar naar een betere verklaring dan de zijne moest
blijven zoeken. De overgrote meerderheid van de geofysici en na hen ook van de
geologen verwierpen echter, mét Wegeners voorbarige verklaringspogingen, ook de
mogelijkheid zelf van een verschuiving van continenten.
Nu is het voor de vooruitgang van een wetenschap natuurlijk belangrijk en
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nuttig, dat een wetenschappelijk onhoudbare verklaring ontmaskerd wordt, ook al
kan men er voorlopig niets anders voor in de plaats stellen: veel tijd, energie én
vernuft wordt bespaard als men niet verder hoeft te zoeken in een richting die zeker
verkeerd is. Maar iets heel anders - en bedenkelijk voor de wetenschap - is het, de
argumenten die pleiten voor de mogelijkheid van een feit, te ignoreren of irrelevant
te verklaren, omdat een bepaalde verklarende hypothese vals blijkt te zijn. Juist dat
is Wegeners theorie overkomen. De ‘exactere’ geofysica liet zich niet imponeren
door de complexe en moeilijk definieerbare componenten van de paleontologische
en paleoclimatologische overwegingen. Wat meer is, door de als superieur ervaren
autoriteit van de geofysica lieten de paleontologen zich ertoe overhalen Wegeners
theorie definitief te laten varen: zij konden zich niet langer met deze ongerijmdheid
blameren.
Dit bracht de paleontologen, die met hun heel reële problemen opgescheept bleven
zitten, in een heel onverkwikkelijke situatie. Op één punt waren de geofysici het met
Wegener eens: dat de oude hypothetische continenten, met hun lichtere massa, gewoon
ter plaatse in de zwaardere onderlagen zouden zijn verzwolgen zonder een spoor
achter te laten, dát was duidelijk niet te verzoenen met het isostasieprincipe. Zo is
b.v. het Scandinaafse vasteland onder het gewicht van de ijskap verschillende
honderden meters gedaald, maar sinds het smelten van de ijskap spontaan weer
honderden meters omhooggerezen met een meetbare snelheid van 1 cm per jaar. En
nu wordt ons verhaal lichtjes amusant. De impasse van de paleontologen was volledig,
aangezien zowel de alomvattende hypothetische continenten als de hypothetische
verschuiving van bestaande continenten fatsoenlijkheidshalve niet meer ‘toegelaten’
waren. Er bleef hun niets anders over dan een kunstgreep: tussen de bestaande,
onwrikbare continenten, werden in verschillende geologische perioden zogenaamde
‘landbruggen’ ontworpen (én getekend!) waarlangs de migratie van landfauna's was
geslaagd of waardoor die van zeefauna's was verhinderd. Sla je er opeenvolgende
paleontologische werken op na, dan zie je die landbruggen gaandeweg bescheidener
en smaller worden, zo smal tenslotte dat ook de meest onverzoenlijke geofysicus
geen bezwaar meer kán hebben tegen het mogelijk spoorloos verdwijnen van
dergelijke intercontinentale verbindingen. Op de vraag waarom de paleontologen zo
lang en zo hardnekkig aan deze ‘ad hoc’ oplossing vasthielden, is maar één antwoord:
de ánderen hadden hun geen andere mogelijkheid gelaten om met hun specifieke
problemen in het reine te komen.
Eerlijkheidshalve moeten wij vermelden dat niet álle geofysici en geologen zich
bij deze toestand hebben neergelegd. De Engelse geoloog A. Holmes, die in de jaren
dertig zijn eigen convectie-theorie ontwierp, verklaarde nog
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in 1944: ‘Het belangrijkste is niet, te bewijzen dat Wegeners verklaringen vals waren,
maar na te gaan of er een relevante evidentie bestaat dát continentenverschuiving
een mogelijk bewegingsproces op aarde is. Voorlopig kunnen wij met onze
verklaringen best wachten, tot we beter weten wat er eigenlijk te verklaren valt’. Hoe
weinig weerklank dergelijke pertinente opmerkingen vonden, moge blijken uit de
conclusie waarmee een degelijk geologisch handboek (Brockhaus, Leipzig) in 1961
de hele discussie afsloot: ‘Zoveel mag nu als vaststaand worden beschouwd, dat
men, op grond van geologische en geofysische overwegingen, met uitgebreide
driftbewegingen van de continenten, zoals Wegener zich die voorstelde, nog
nauwelijks rekenen mag’. Maar juist in 1960 was, vooral in de USA, het tij aan het
keren gegaan, en dit keer waren het de geofysici die met steeds groter overtuiging
de continenten in beweging brachten. Nieuwe technieken van oceanografisch en
geofysisch onderzoek hadden door een vroeger nooit geëvenaarde massale toepassing
het aantal gegevens enorm vergroot. De ontdekkingen op dit gebied, voor het grote
publiek weinig spectaculair, kunnen beslist de vergelijking doorstaan met de doorbraak
in de biologie door de ontdekking en de ontleding van het DNA.

De topografie van de oceaanbodems
De ultrasone echograaf, aan boord van een varend schip geïnstalleerd, registreert een
continu reliëfprofiel van de oceaanbodem. De meting van het tijdsverloop tussen de
uitzending en de ontvangst van de op de bodem weerkaatste ultrasone geluidsgolf
maakt een nauwkeurige dieptebepaling mogelijk. Daarmee werd de topografie van
de oceaanbodems voor het eerst werkelijk onthuld.
Een eerste opvallend kenmerk van de oceanen zijn de zgn. diepzee-ruggen:
langgerekte verhogingen van de zeebodem, die als een netwerk van duizenden km
lange bergketens haast de hele planeet omspannen. In de Atlantische Oceaan loopt
een Midden-Atlantische zeerug ongeveer halfweg tussen het Amerikaanse continent
en Europa en Afrika door, van de arctische tot de antarctische zone. De hoogste
gedeelten ervan steken als lang bekende eilanden boven de zeespiegel uit, IJsland
b.v. en de Azoren. Ver onder Afrika buigt deze zeerug af naar de Indische Oceaan.
Nog verder splitst zich de Indische Centrale rug af, terwijl de Zuidoost-Aziatische
rug verder doorloopt tot in de Stille Oceaan, als de Pacifisch-Antarctische rug; deze
buigt tenslotte weer om naar het noorden, om als de Oost-Pacifische rug tot in
Californië door te lopen. Al deze diepzeeruggen vertonen een zeer grillig reliëf en
zijn door dwarse breuken in zijdelings opgeschoven massieven verdeeld. Deze
breuken zijn in de Midden-Atlantische rug alle nage-
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noeg Oost-West gericht. Op deze breukvlakken komen veel aardbevingen voor,
waarvan de haarden tot ongeveer 70 km diep liggen. Elders in de zeerug zijn
aardbevingen zeldzaam.
Een tweede niet minder opvallend kenmerk van de oceanische bodemprofielen
zijn de diepzeetroggen: langgerekte (weer gaat het om duizenden km), smalle
inzinkingen van de bodem, meer dan 6 km diep. In totaal zijn er zo een 17-tal bekend:
de trog der Aleoeten voor Alaska, de trog voor de kusten van Peru en Chili, de
Javaanse, Filippijnse en Japanse trog, om maar enkele voorbeelden te noemen. Ook
in deze zones komen zeer veel aardbevingen voor, maar de haarden liggen hier veel
dieper: naast diepten van 70 tot 300 km werden er zelfs van 700 km geregistreerd.
Het derde kenmerk van de oceaanbodems zijn de diepzeebekkens: zeer uitgestrekte,
vlakke gebieden met opvallend weinig relief en een zeer geringe seismische activiteit.
Lange tijd heeft men gevreesd dat de rust van de oceaanbekkens misschien bedrieglijk
was: waarschijnlijk was onze informatie nog te gebrekkig. Maar het wordt steeds
duidelijker dat de topografische structuren van de oceanen inderdaad veel eenvoudiger
en overzichtelijker zijn dan de verwarrende veelvuldigheid van de continentale
reliëfvormen. Het algemene beeld is dat van immense vlakke en rustige gebieden,
begrensd door langgerekte, onderling verbonden diepzeeruggen (met ondiepe
aardbevingen) en vaak aan de rand van de continenten gelokaliseerde diepzeetroggen
(met zeer diepe aardbevingshaarden)1.

Samenstelling en eigenschappen van de oceaanbodem
Ook over de samenstelling van de oceaanbodem kwam men veel meer te weten. Men
wist een groter aantal bodem- en boormonsters te verzamelen en ging nieuwe
seismologische methodes toepassen. Men wacht niet langer aardbevingen af, maar
verwekt zelf kleine ontploffingen, waarvan de energie zich als golven in de
ondergrond voortplant; de registratie van die golven verschaft informatie over de
dikte en de aard van de lagen die op verschillende diepten voorkomen.
De rechtstreekse waarneming leert ons dat alle diepzeeruggen uit een opeenhoping
van geologisch zeer jong vulcanisch materiaal zijn opgebouwd. Ver buiten de ruggen
ligt een laag, 100 tot 200 m dik, van min of meer geconsolideerde diepzeesedimenten
(het bekende rode slik, diatomeeënslik, enz.). In de buurt van de ruggen kan een laag
voorkomen van

1

Volledigheidshalve moet ik nog vermelden dat een heel belangrijke zone van meestal vrij
ondiepe aardbevingen niet langs een diepzeetrog voorkomt. Deze zone loopt dwars door het
gebied van de Middellandse zee, slingert om Iran heen en mondt uit onder het
Himalayagebergte. Op de betekenis daarvan kom ik nog terug.
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ongeveer 2 km dikte, die uit een mengsel van vulcanisch materiaal en
diepzeesedimenten bestaat. Ver buiten de ruggen en onder de lossere
diepzeesedimenten ligt dan de vrij homogene, boven reeds vermelde oceaanbasaltlaag,
die ongeveer 5 km dik is en die door de grens van Mohorovicic van de aardmantel
is gescheiden. Men constateert dat onder de zone van Mohorovicic de snelheid van
de seismische golven plotseling en aanzienlijk verandert. Daarom neemt men aan
dat de aardmantel heel andere elastische eigenschappen moet vertonen dan de
daarboven gelegen aardkorst. Diet en Hess voerden daarom in 1960 de benamingen
in van de asthenosfeer die ligt onder de lithosfeer. Ofschoon de asthenosfeer niet als
een vloeistof kan worden bestempeld, zouden de hoge temperaturen toch
hersmeltingsprocessen en een zekere plasticiteit veroorzaken. De starre lithosfeer
kan slechts in beweging komen omdat zij op en door de asthenosfeer wordt
meegesleurd.
De ondiepe aardbevingshaarden blijken alle in de lithosfeer te liggen, waar
spanningen, langs breukvlakken ontstaan, zich plotseling ontladen. De zeer diepe
aardbevingshaarden komen in de asthenosfeer tot stand, waar relatief snelle en
plastische bewegingen plaatsvinden.

Het paleomagnetisme als ogenopener
Het minste te voorzien was de revolutionaire bijdrage van het paleomagnetisch
onderzoek. Zoals bekend worden vele stoffen door een uitwendig magnetisch veld
zélf gemagnetiseerd. Worden ze beneden de eigen ‘Curietemperatuur’ afgekoeld,
dan ondergaan ze zelf een remanente magnetisatie, die afhangt van een eigen
karakteristieke functie, maar eveneens van de sterkte en de richting van het hun
omgevend magnetisch veld. Gesteenten die lang geleden van een gesmolten naar
een vaste toestand overgingen, werden bij hun afkoeling door het toen heersende
aardmagnetische veld gemagnetiseerd. Als ze later niet meer aan een te hoge
temperatuur zijn blootgesteld, zit het oude magnetisch veld in de gesteenten
‘ingevroren’. Men begon dus systematisch het paleomagnetisch karakter van de
oceaanbodems te onderzoeken.
Met één klap werden twee belangrijke ontdekkingen gedaan. De eerste was, dat
het aardmagnetisch veld in het verleden herhaalde keren, gedurende kortere of langere
perioden, gewoon 180o was omgekipt; magnetische noord- en zuidpool verwisselden
van plaats. En de tweede ontdekking was, dat deze herhaalde omkering van het
aardmagnetisch veld teruggevonden werd aan beide zijden van de centrale
diepzeeruggen, in volmaakt symmetrisch gelegen stroken, waarin het gesteente op
identieke wijze gemagnetiseerd was. Tenslotte bleek dat dergelijke stroken des te
verder van de cen-
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trale diepzeerug verwijderd waren naarmate ze ouder waren. Met behulp van de
radioactieve ‘klok’ kon worden berekend dat deze stroken zich van de centrale rug
hadden verwijderd met een snelheid van enkele centimeters per jaar.
Hoe kunnen al deze gegevens worden gesynthetiseerd? Blijkbaar is langs de
diepzeeruggen voortdurend nieuw en heet gesteente naar de oppervlakte
omhooggestegen en heeft het bij zijn afkoeling het heersende aardmagnetische veld
geregistreerd. Nieuw oprijzend heet gesteente heeft de centrale zone in twee stukken
gesplitst, die zich zijdelings hebben verplaatst, in dezelfde richting als de veelvuldige
dwarse breuken van de centrale rug. In de perioden waarin het aardmagnetische veld
een omgekeerde richting had, hebben de toen gevormde gesteenten in de zeerug
natuurlijk ook dit veld geregistreerd. De herhaling van dit proces voert dan tot de
ons bekende structuur: een geologisch jonge diepzeerug, aan beide zijden omgeven
door min of meer brede en evenwijdige stroken, met regelmatig wisselende
magnetisatie en waarvan de oudste het verst van de centrale rug liggen.
Vele metingen hebben de coherentie van dit proces bevestigd: het kreeg de naam
van seafloor-spreading: spreiding of uitbreiding van de zeebodem. De Atlantische
Oceaan b.v. is dus blijkbaar vanaf een bepaald ogenblik steeds breder geworden,
doordat langs een zwakke plek in de aardkorst onophoudelijk nieuw materiaal uit de
asthenosfeer aan de lithosfeer werd toegevoegd en reeds bestaande stukken van de
lithosfeer voor nieuwe zeebodem moesten wijken. Begint nu dit proces onder een
reeds bestaand continent, dan zal dit continent in twee stukken uiteenvallen, die door
de aangroeiende oceaanbodem steeds verder van elkaar verwijderd raken.

De nieuwe theorie van de platen-tektoniek
De kwaliteit en het aantal van al deze nieuwe gegevens maakten het mogelijk in
grote lijnen een nieuwe theorie te ontwerpen: de theorie van de platen-tektoniek.
Tektoniek is vanouds de wetenschap van de vele vervormingen die de aardkorst in
de loop van haar geschiedenis heeft ondergaan. Reeds lang bekend zijn reliëfvormen,
met name gebergten, waarin duidelijk geplooide, gebroken lagen voorkomen die
oorspronkelijk beslist niet in deze positie bestonden. De nieuwe theorie beschouwt
de aardkorst als een mozaïek van ‘platen’: grote en starre gedeelten van de lithosfeer,
waarvan de diepzeeruggen en diepzeetroggen de grenzen vormen en waarbinnen
zich óók de eigenlijke continenten kunnen bevinden. In bepaalde gevallen is de grens
geen rug of trog, maar een zone waarin twee continenten met elkaar in contact zijn
geraakt: dit is het geval van de boven vermelde mediterrane zone en het
Himalayagebied. De hele evolutie van de aardkorst wordt dus
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sedert een paar honderd miljoen jaar in wezen bepaald door de bestendige
aanwezigheid van zeven grote (en enkele kleinere) platen: de Afrikaanse, de
Amerikaanse, de Euraziatische, de Indische, de Australische, de Pacifische en de
Antarctische.
Aangezien de oceaanbodem langs de diepzeeruggen voortdurend aangroeit, moet
deze aanwinst van de lithosfeer op een of andere wijze aan de andere kant van de
plaat weer te niet worden gedaan: het staat immers vast dat de totale aardomvang
niet onbeperkt is toegenomen. Deze inkorting van de lithosfeer kan op twee manieren
worden gerealiseerd. Waar twee platen tegen elkaar opbotsen, kan de ene onder de
andere verdwijnen, naar de asthenosfeer afgevoerd en daar door hersmelting
geresorbeerd worden. De diepzeetroggen zijn deze plaatsen waar een plaat in de
diepte verdwijnt: begrijpelijk is het dat hier de diepste aardbevingshaarden worden
genoteerd en dat het een zone is van intense vulcanische activiteit, die zich vaak
manifesteert als een gordel van boven de oceaan uitstekende vulcanische eilanden.
De andere manier waarop het ruimteprobleem van twee elkaar ontmoetende platen
opgelost kan worden, is de vorming van plooigebergten. De aardkorst kan aanzienlijk
worden ingekort, als beide plaatranden in elkaar geperst, over elkaar heen geplooid
of geschoven worden: dingen die, naar we uit rechtstreekse observatie weten,
inderdaad gebeurd zijn. Men heeft zelfs kunnen uitmaken wat precies bepaalt welke
van beide processen doorgang zal vinden. Het is de relatieve snelheid waarmee beide
platen zich naar elkaar toe bewegen. Deze varieert van 1 tot 6 en meer cm per jaar.
Ligt die snelheid boven de 6 cm per jaar, dan kan de schok van de ontmoeting niet
door plooiing opgevangen worden en moet een plaatrand in de diepte verdwijnen.
Is de snelheid geringer, dan kunnen de platen ‘langzaam maar zeker’ aan het plooien
gaan, en tientallen km dikke ‘builen’ vormen (wat reeds van de continenten bekend
is). Verwonderlijk is het niet dat in dergelijke geplooide massieven vaak
gemetamorfoseerde diepzeesedimenten worden aangetroffen en dat de grens van de
elasticiteit nog vaak genoeg wordt overschreden, wat zich dan uit in de talrijke
breuken en verschuivingen, met hun meestal vrij ondiepe aardbevingshaarden. In de
loop van een dergelijk proces kan het natuurlijk ook gebeuren dat tenslotte twee
continenten met elkaar in contact komen. Zo is door het contact van India met het
oudere Aziatische continent het machtigste plooigebergte van het ogenblik, de
Himalaya, ontstaan. Het langgerekte Andesgebergte is ontstaan op de plaats waar
een kleinere plaat, de Nazcaplaat, langs een diepzeetrog onder de overwegend
continentale rand van de Amerikaanse plaat verdwijnt.
De summiere schets die ik er hier van geef, maakt duidelijk, waarin de nieuwe
theorie verschilt van Wegeners al te voorbarige verklaringen. De
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continenten bewegen niet omdat ze op oceaanbasalt drijven, als ware deze een
vloeistof die zich voor de boeg van het schip opent en zich achter de achtersteven
weer sluit, zonder een spoor van de doorvaart na te laten. De continenten bewegen
omdat ze ingebed liggen in een van de (basaltische) platen van de boven beschreven
mozaïeken en die platen tengevolge van materiaalaanvoer uit de asthenosfeer en
bewegingen in de asthenosfeer niet onbeweeglijk kunnen blijven.
Uiteraard wordt daarmee de kern van het probleem, de ‘laatste verklaring’, weer
eens naar die diepten verplaatst die vooralsnog niet voor rechtstreekse observatie
toegankelijk zijn. Maar het is geen willekeurige verlegging van het probleem.
Poolvlucht en getijdenwerking werden terecht geëlimineerd. Waar dan tenslotte de
‘onrust’ in de asthenosfeer vandaan komt, blijft een open vraag. Alle moderne
hypothesen dienaangaande zijn varianten van de in de jaren dertig door Holmes
ontworpen convectie-theorie. Als gevolg van een ongelijke temperatuurverdeling
zouden in de asthenosfeer opstijgende, laterale en neerdalende wervelstromingen
ontstaan. De platen, met hun continenten, zouden als op een ‘roltapijt’ meegesleurd
worden. De haard van deze ongelijke temperatuurverdeling wordt meestal gezocht
in min of meer gelokaliseerde radioactieve oververhitting. Zeer onlangs kwam E.
Orowan van Massachussets met een nieuwe hypothese voor de dag: het thermische
onevenwicht in de aardmantel zou veroorzaakt zijn door het inslaan van een
reusachtige meteoriet in het gebied van de Stille Oceaan. Dergelijke verschijnselen
zijn ons van het maanoppervlak bekend. Een dergelijke gelokaliseerde verstoring
van de thermische huishouding van een planeet kan inderdaad vérstrekkende gevolgen
hebben die miljoenen jaren lang hun invloed laten gelden.

‘Truth is the daughter of time’ Francis Bacon (Novum Organum)
Hoe was het in Godsnaam mogelijk, vraagt dezelfde Orowan zich af, dat Wegeners
theorie tientallen jaren lang niet alleen met argwaan werd bejegend, maar zonder
appèl veroordeeld. ‘Ten onrechte wordt de onhoudbaarheid van een bepaalde
hypothese vaak geïnterpreteerd als het bewijs dat de feiten zelf die verklaard moeten
worden, evenmin gegrond zijn’. De voornaamste reden van deze afwijzing was
wellicht van psychologische aard. Hoe kon iemand op het idee komen dat de
vaste-landen bewegen met een snelheid van een paar centimeter per jaar, de snelheid
die Wegener zelf voor zijn theorie voldoende achtte? Men kon het zich gewoon niet
voorstellen. Toch hadden de geologen enkele jaren voor Wegeners eerste publikatie
al ontdekt, dat de beroemde breuk van San Andreas in Californië (waarin o.a. de
haard lag van de grote aardbeving van San Francisco) al
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tientallen miljoenen jaren oud is en dat de verschuiving van het Amerikaanse vasteland
ten opzichte van het Pacifische gebied (over meer dan 1.000 km) niet méér
vertegenwoordigt dan een gemiddelde snelheid van 1 cm per jaar! Sommige eminente
wetenschapsmensen bleken wel door Wegeners theorie geïntrigeerd. Sir Lawrence
Bragg, een van de grondleggers van de moderne kristallografie, verzocht in de jaren
twintig Wegener om een bijdrage in een Brits wetenschappelijk tijdschrift. Het artikel
werd ter goedkeuring aan een geoloog voorgelegd: ‘Dat was de enige keer in mijn
leven’, vertelt Bragg, ‘dat ik een wetenschapsmens letterlijk heb zien schuimbekken
van woede’.
De tweede reden, waarop ik reeds uitvoerig ben ingegaan, was ongetwijfeld de
onhoudbaarheid van sommige van Wegeners voorbarige verklaringshypothesen.
Maar even overhaast waren sommige conclusies van de geofysici aangaande de
onbeweeglijkheid van vaste materialen. Daarover wist men toen nog lang niet genoeg
om zich categorische uitspraken te kunnen veroorloven over de onmogelijkheid van
plastische vervormingen in de vaste toestand. Men heeft ondertussen ontdekt dat
dergelijke vervormingen mogelijk zijn door dislocaties binnen de kristallen zelf en
tevens dat de lange tijdsduur daarbij een doorslaggevende rol speelt. Men spreekt
thans van het ‘reologisch’ gedrag van de gesteenten, die zich onder gerichte druk,
zo deze maar lang (en langzaam) genoeg aanhoudt, inderdaad als een hoog visceuze
vloeistof gaan bewegen.
Mijn hele verhaal is een stuk ‘recente geschiedenis van de wetenschap’. Er werd
nog maar eens in aangetoond hoe moeilijk het voor een gespecialiseerde
wetenschapsmens is, de relevantie te begrijpen van elementen en argumenten die
helemaal buiten zijn blikveld liggen. Het geval Wegener bewijst, na zovele andere,
de waarheid van Bacons geduldige opmerking: ‘Waarheid is de dochter van de Tijd’.
En niet minder scherpzinnig was het inzicht van de grondlegger van de moderne
tektoniek, de Franse geoloog Marcel Bertrand (1892): ‘Om de dingen te zien, moet
je ze mogelijk achten’. Als je iets van meet af aan voor onmogelijk verklaart, kan
het gebeuren dat je niet meer kúnt zien wat er werkelijk te zien valt.
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Russisch imperialisme en de Culturele Revolutie
L.L.S. Bartalits
I. Russisch imperialisme ten koste van China
Het voortduren van het conflict tussen Moskou en Peking, maar vooral de
grensincidenten in de afgelopen jaren, brachten weer eens het Russisch kolonialisme
in herinnering, dat zich, als complement van het westerse kolonialisme, ten koste
van China had uitgebreid.
Het conflict tussen de machten in de Russische en de Chinese regio's dateert al
van de 13e eeuw, toen de Mongolen onder Dzjengis Khan naar het westen opdrongen
en Moscovië schatplichtig maakten. Pas in 1480 kon Iwan III het Mongoolse juk van
Moskou afschudden. De Russen stootten later door naar het oosten en veroverden
de Khanaten van Kazan, in 1552, en van Astrakan, in 1554. Onder Iwan de Grote
stootten de Russen langs de noordelijke route door naar het oosten en stichtten Siberië
aan de Irtisj in 1581; in 1666 was het eens geheel Mongoolse Siberië Russisch gebied
geworden. De Chinezen kenden steeds grote strategische betekenis toe aan handhaving
van de heerschappij in Centraal-Azië, terwijl zij eveneens China's superioriteit in de
wereldconstellatie verkondigden. Centraal stond echter de vraag hoe men deze
superioriteit geloofwaardig kon maken in tijden van militaire zwakte. Natuurlijk gaf
China's omvang, bevolking, rijkdom en cultuur het land een voortdurend overwicht
over de nomaden van Centraal-Azië en de kleine satellietstaten van het Chinese
cultuurgebied. Niettemin moesten de Chinezen doctrines ontwikkelen die aan dit
superioriteitsstreven een steun gaven.
De Keizers van de Han-dynastie (202 voor Chr. - 220 na Chr.) hadden de doctrine
van een heerschappij door deugd gehuldigd en meenden dat buitenlandse volkeren
tot gehoorzaamheid aan China gebracht moesten worden door het deugdzame
voorbeeld van de Chinese heersers. De mythe van de superioriteit van de Chinese
Keizers werd gestimuleerd door een alom verbreide Confuciaanse ideologie. De
eerste Keizer van de Ming-dynastie had afgevaardigden naar buitenlandse heersers
gezonden met de boodschap dat hij hen met onpartijdige welwillendheid tegemoet
trad en dat hij hen in het Chinese beschavingsgebied had opgenomen.
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Tegen het einde van de 18e eeuw bereikten de Russen het door de Chinezen beheerste
gebied. Het verdrag van Nertsjink in 1689 belette de Russen de toegang tot het dal
van de Amoer: de heersende Mandsjoedynastie eiste als grens de waterscheiding
tussen Lena en Amoer, dat wil zeggen het gebergte ten noorden van het Moerbekken.
Niettemin betekende dat Russische terreinwinst en tenslotte bereikten de Russen de
oostkust van Eurazië, en staken zij in 1741 zelfs naar Alaska over, een gebied dat de
Russen in 1867 voor zeven miljoen dollar aan de Verenigde Staten overdeden.
Voor het tsaristische bewind betekende deze expansie naar het Oosten de enige
denkbare beveiliging; elke verovering maakte een nieuwe noodzakelijk: het
tsaristische rijk leefde politiek van de expansie. In tegenstelling tot de Russische
zucht naar expansie toonden de Chinese bewindslieden veel meer belangstelling voor
interne kwesties dan voor avonturen buiten de grenzen of de expansie van de
buitenlandse handel. De invasies van de Tsjing-dynastie in Zuid- en Zuidoost-Azië
(Nepal 1792; Noord-Birma 1766-'70 en Noord-Vietnam 1788-'89) waren geen
veroveringspogingen maar strafexpedities.
De Russische expansie in Oost-Azië was ook een reactie op de Britse expansie in
India en China. Het Brits-Chinese Verdrag van Nanking (1842), waarin China
vernederd werd, was voor Rusland het startsignaal voor nieuwe expansie, nu onder
het mom China te willen beschermen. Bij het Verdrag van Aigoen (1858) werd de
Amoer - daarvoor nog verboden gebied voor de Russen - de officiële grens. De
Chinezen waren zodanig in beslag genomen door hun grote continentale rijk dat zij
in 1860 bij het Verdrag van Peking het gebied tussen de Oessoeri-rivier en de Stille
Oceaan aan de Russen hadden afgestaan. In dat jaar ook werd Wladiwostok gevestigd
op een plaats waar vier jaren tevoren nog de Engelsen waren geland, die er Fort May
hadden willen bouwen.
Toen de macht van de Mandsjoe-dynastie in de tweede helft van de negentiende
eeuw verder afbrokkelde, kwam niet alleen de Russische opmars tegen China in
Centraal-Azië weer op gang, maar werden ook de oude Chinese tradities vernietigd.
Heel West-Turkestan werd door de Russen gekolonialiseerd. In 1891 beval Tsaar
Alexander III de aanleg van de Transsiberische spoorlijn naar Wladiwostok.
Tegen de duidelijke Russische bedoelingen keerde zich niet het zwakke China,
maar wel Groot-Brittannië en Japan. In 1894 verklaarde Japan China de oorlog om
zo de Russen te treffen: een jaar later was die oorlog gewonnen en moest China onder
andere Korea, Taiwan en de Pescadoren afstaan.
Maar het waren de Russen die - tezamen met Duitsland en Frankrijk - langs
diplomatieke weg de oorlogsbuit van Japan afnamen (in casu Liau-
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toeng); net waren ook de Russen, die met hulp van Franse bankiers China in staat
stelden de door Japan opgelegde schadeloosstelling te betalen. Ook sloot Rusland in
1896 een alliantie met China om dit land tegen herhaling van een Japans optreden
als in 1894/95 te vrijwaren. In ruil daarvoor kreeg de regering in Petersburg Chinese
toestemming voor de aanleg van de Oostchinese spoorweg door Mandsjoerije
(verkorting van de lijn naar het verre Wladiwostok), en voor een Russische militaire
beveiliging daarvan. Tenslotte werd die spoorweg-corridor zo breed dat hele steden
als Charbin daarin kwamen te liggen. Bovendien liet Rusland zich voor zijn diensten
betalen door het schiereiland Liautoeng met zijn havens, en ook kregen de Russen
toestemming voor de aanleg van de Zuidmandsjoerijse spoorweg. Deze diplomatieke
prestaties werden ten dele tenietgedaan door de Russisch-Japanse oorlog (1904/05),
die Rusland verloor. Het moest het schiereiland Liautoeng samen met de havensteden
van Port Arthur en Dairen afstaan. Maar in de jaren 1907-1916 lukte het de Russen
Buiten-Mongolië uit het Chinese rijksverband los te weken en konden zij hun belangen
in Noord-Mandsjoerije vestigen, terwijl Japan geheel Korea en Zuid-Mandsjoerije
tot zijn belangensfeer maakte.
De communistische revolutie veranderde niets in de Russische politiek jegens
China. Na enige schijn-concessies rukten de Russen in 1921 Buiten-Mongolië weer
binnen, en in 1922 vestigden zij in dat land een volksdemocratisch regime.
Op de conferentie van Jalta, in februari 1945, stond J.V. Stalin erop, dat de
voormalige rechten van Rusland, die door ‘de verraderlijke Japanse aanval’ in 1904
geschonden waren, zouden worden hersteld. Omdat Stalin de communisten onder
leiding van Mao Tse-toeng te zwak oordeelde, onderhandelde hij met Tsjang
Kai-Tsjek ‘om China te helpen zich van het Japanse juk te bevrijden’: op 14 augustus
1945 sloot hij te Moskou met de Nationalistische regering van China een
vriendschapsverdrag.
Stalin beloofde morele en militaire steun. In Buiten-Mongolië (thans Mongoolse
Volksrepubliek) moest een referendum, met de onafhankelijkheid van dat land als
inzet, plaatsvinden. Viel dit positief uit, dan zou China van dat gebied afstand doen.
Dairen werd een vrijhaven, bestuurd door China; de helft van de haveninstallaties
werd voor de tijd van 30 jaar aan de Russen voorbehouden, en de vlootbasis Port
Arthur werd door China en Rusland tezamen gebruikt. De Russische strijdkrachten
mochten op die basis 30 jaar lang gestationeerd zijn. De Mandsjoerijse Spoorweg
werd gemeenschappelijk Chinees-Russisch bezit.
Dit verdrag herstelde de Russische positie in China van voor 1905. Dat het niet
de door Moskou gehoopte dominering over China bracht, kwam door het verloop
van de Chinese burgeroorlog, die MaoTse-toeng in 1949 aan
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het bewind bracht. Reeds in februari 1950 sloten Mao Tse-toeng en de zijnen een
nieuw bondgenootschap met de Russen, waarbij de Sovjet-Unie van alle destijds
door Tsjang Kai-Tsjek verleende concessies afstand moest doen met uitzondering
van Buiten-Mongolië, want op dat punt kon Stalin zich beroepen op het op 20 oktober
1945 gehouden referendum, waarbij de overgrote meerderheid van de Mongolen
vóór de ‘staatkundige onafhankelijkheid’ had gekozen.
De uitvoering van het Chinees-Russische verdrag van 1950 werd na Stalins dood
vertraagd. Ter gelegenheid van het bezoek van Chroesjtsjov en Boelganin aan Peking
werd op 12 oktober 1954 een nieuwe overeenkomst gesloten en daarin werd onder
meer vastgelegd dat de Russische troepen eind mei 1955 uit Port Arthur zouden
worden teruggetrokken, en dat de stad aan China zou worden overgedragen; hetgeen
op 24 mei 1955 geschiedde.

II. Culturele Revolutie
Vanaf het einde van de vijftiger jaren vormde China voor de Sovjet-Unie een ernstig
probleem. De Chinese Volksrepubliek verschilde van alle andere communistische
staten door een openlijk beleden misnoegen over de Russische politiek en ideologie,
welke zijn weerga niet vond en voor de Sovjet-Unie nog bedenkelijker werd door
de aard en de dreiging van het militaire potentieel van dit reusachtige buurland.
De urgentie van het Chinese probleem werd voor Brezjnev nog onderstreept door
de Chinese proefexplosie van een kernbom, in oktober 1964, precies twee dagen
nadat Brezjnev en de zijnen Chroesjtsjov ten val hadden gebracht. Van de escalatie
in de Vietnamese oorlog in het begin van 1965 hadden de Kremlinleiders getracht
te profiteren door er bij China op aan te dringen vliegvelden, een haven en andere
faciliteiten in Zuid-Oost China aan de Sovjet militairen te gunnen. Mao Tse-toeng
en zijn aanhang hoedden zich er evenwel voor een rechtstreekse confrontatie met de
Verenigde Staten uit te lokken, omdat zij zich in zo'n geval afhankelijk wisten van
de Russische militaire steun en aangezien zij dit laatste vóór alles wilden voorkomen,
sloegen zij het aanbod van Russische ‘voorzorgsmaatregelen’ met beslistheid van
de hand.
De Kremlinleiders hadden zich daarop verstout de binnenlandse oppositie tegen
Mao Tse-toeng's anti-Russische politiek aan te moedigen. De lancering van de
Culturele Revolutie was voor Mao Tse-toeng het middel bij uitstek om ook deze
aantasting van zijn gezag het hoofd te bieden. In 1966 stond de Sovjet-Unie op het
punt een openlijke rebellie van Mao Tsetoeng's nog aarzelende opponenten te
ondersteunen, zelfs wanneer een interventie van Russische troepen daarbij nodig zou
zijn geweest (onver-
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bloemd riep radio-Tasjkent zelfs nog in de eerste maanden van 1967 de Oeigoeren
in de provincie Sinkiang op om in opstand te komen tegen het gezag van Peking en,
evenals in de jaren 1945-1950, een Republiek Oost-Turkestan uit te roepen welke
verzekerd zou kunnen zijn van Sovjetrussische militaire steun). Mao Tse-toeng
doorkruiste evenwel al deze plannen door een radicalisering van de Culturele
Revolutie en met name door een massale mobilisatie van Rood-gardisten in de zomer
van 1966. Deze jeugdige beroepsrevolutionairen wisten het regionale partij-apparaat
zo grondig te desorganiseren dat alle verbindingen tussen de tegenstanders van Mao
Tse-toeng verbroken werden en deze niet langer de kans zagen een beroep te doen
op ‘de kameraadschappelijke hulp’ van de Kremlinleiders1.
Na al deze verwikkelingen was er van enige invloed van de Sovjet-Unie op China
niet veel meer overgebleven, maar ironisch genoeg had de Culturele Revolutie mede
gezorgd voor een vertraging in de nucleaire bewapening van China. Met name in de
ontwikkeling van lange-afstanddraagraketten raakten de Chinezen op het programma
achterop. De urgentie om voor het Chinese probleem een oplossing te vinden deed
zich voor de Kremlinleiders minder voelen, ook al omdat de Sovjet-Unie met de
bouw van een ABM-systeem was begonnen.
Tenslotte mag worden verondersteld dat ten aanzien van de Volksrepubliek China
dezelfde politieke en strategische bedoelingen van de Sovjet-Unie bestonden als
waaraan Tsjechoslowakije in 1968 ten prooi is gevallen. Het ontstaan van de
Brezjnev-doctrine kan gezocht worden in betrekkingen tussen China en de Sovjet-Unie
van de jaren 1965-1966. Reeds toen was duidelijk dat het Kremlin van zins was om
zijn hegemonie over de andere communistische landen te herstellen en niet schroomde
daarvoor desnoods militair geweld te gebruiken.

1

cf. Problems of Communism, november/december 1969, pp. 36-37.
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Structuralisme (I)
De structuralistische activiteit*
Jan M. Broekman
De wereld als partituur
Gedurende de jongste decennia van onze eeuw is het gebruik van enkele
grondbegrippen in kunst en literatuur, filosofie en wetenschap ongemeen snel en
diepgrijpend veranderd. Men behoeft slechts een blik in de literaire en filosofische
tijdschriften van deze periode te werpen, om een beeld van die veranderingen te
krijgen.
Reeds vóór de tweede wereldoorlog was de existentiefilosofie tot grote ontplooiing
gekomen, maar toen direct na die oorlog het existentialisme een modieus hoogtepunt
bereikte, sprak men allerwegen over de mens in zijn eenmaligheid, over zijn
eigenlijkheid, zijn vrijheid en zijn historiciteit. Het menselijk bewustzijn, in de
wijsgerige gestalte van ‘subject’, vormde het vanzelfsprekend uitgangspunt van
iedere literaire en wijsgerige activiteit. De door dat subject opgeworpen vragen waren
principled vatbaar voor een evenzeer van dat subject uitgaande interpretatie; de
draagkracht van een daarop berustende, alomvattende hermeneutiek werd op die
wijze steeds opnieuw op de proef gesteld. Het historisch model was een
vanzelfsprekendheid, het wezen van de mens werd als historisch opgevat en nader
onderzocht door middel van beschrijvende analyses die tot in de grenssituaties van
de menselijke existentie doordrongen. Een actief humanisme gold daarbij als de
grootste drijfkracht, maar die analyses moesten tegelijkertijd voor de praxis waardevol
zijn - zodoende werd het begrip ‘engagement’, dat uit de tijd van het verzet stamde,
tot centraal literair en filosofisch begrip. Kunst, literatuur en filosofie waren in één
en dezelfde evolutie begrepen, aangezien de wereld van de mens voornamelijk als
symbolische wereld werd opgevat en op die centrale positie van het symbolische
berustte ook de eenheid van die drie. Om diezelfde reden werd ook de taal
voornamelijk naar zijn inhoudelijke aspecten bestudeerd.

*

Uit het eerste hoofdstuk van: Jan M. Broekman: Strukturalisme. Moskou - Praag - Parijs.
Verschijnt oktober 1973 als Athenaeum Paperback bij Polak & Van Gennep, Amsterdam.
Prijs f 17,50. Het boek is een bewerking en vertaling van het eerder verschenen:
Strukturalismus. Moskau - Prag - Paris, uit de serie Kolleg Philosophie, Karl Alber Verlag,
Freiburg i. Br. 1971.
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Intussen had zich in diezelfde periode een geheel andere begripswereld ontwikkeld,
die echter door de loop der gebeurtenissen pas veel later tot een dergelijk modieus
hoogtepunt zou komen.
Deze berustte op de ontwikkelingen in de fonologie, de linguistiek en de esthetiek
rond de eeuwwisseling, ontwikkehngen die op hun beurt de antropologie, de politiekeen geschiedfilosofie beïnvloedden en pas in de vijftiger jaren als een principiële
houding in kunst, wetenschap en filosofie algemene erkenning vonden.
De eenmaligheid en authenticiteit van de mens, op traditionele wijze verbonden
met de overtuiging dat hij een autark wezen is, werd door die denkwijze in vraag
gesteld. Gedurende een mensenleven is hij dat misschien enkele keren en voor enkele
ogenblikken, maar voor het overige is hij als element van een omvattender systeem
te zien. In plaats van steeds over de vrijheid van de mens te spreken zou men meer
over zijn vervlochten-zijn in en gebonden-zijn aan de structuur moeten spreken. Het
menselijk bewustzijn representeert zelden of nooit de autarkie van het zijn, maar is
meestal een produkt van dat zijn, slechts als zodanig kan het zelf produktief zijn; het
is dus niet voorwaarde, maar zelf steeds voorwaardelijk. De interpretatie had zodoende
haar moed en speculatieve kracht - die wel eens ál te subjectief geweest was - ingeboet
en moest voor de analyse wijken, in de plaats van de traditionele hermeneutiek
kwamen nu functieanalyses. Men durfde de vraag naar het wezen van de mens niet
meer te stellen; in plaats daarvan beschouwde men slechts zijn specifieke functie
binnen de context van bepaalde subculturen en culturen. Het historisch model werd
in verregaande mate losgelaten, in de plaats daarvan kwam een
natuurwetenschappelijk, in het bijzonder systeemtheoretisch model. Het humanisme
werd ontmaskerd als een ál te ideologische aanzet tot filosoferen en menig Parijs’
filosoof wenst zich dientengevolge een actief antihumanisme, om niet het slachtoffer
te worden van allerlei mystificaties. Het probleem van de menselijke geschiedenis
wordt niet meer als probleem van een evolutie, maar als dat van een voortdurend
transformatieproces opgevat; de wereld van de niet meer overwegend historische
mens kent de specificiteit van het symbolische niet meer, maar onthult zich gaandeweg
als een wereld van tekens. In dit kader is de belangstelling voor de inhoud van de
taal dan ook minder geworden, terwijl die voor de syntactische en semantische
aspecten van de taal toenam.
Zodoende zegt Michel Foucault in een interview met Madeleine Chapsal in 1966,
kort na de publikatie van zijn boek Les mots et les choses, dat dit alles vrij radicaal
tot uitdrukking brengt: ‘Plotseling en zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak werd
men ongeveer vijftien jaar geleden gewaar, dat men zich ver, zeer ver van de vorige
generatie verwijderd had, de generatie
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van Sartre, van Merleau-Ponty, de generatie van de Temps modernes, die de wet
voor ons denken en het voorbeeld voor ons leven geweest was... Wij vonden de
generatie van Sartre een werkelijk moedige en grootmoedige generatie, die zich voor
leven, politiek, de menselijke existentie hartstochtelijk inzette... Maar wij hebben
voor onszelf iets anders ontdekt, een andere hartstocht, de hartstocht voor het begrip
en voor dat wat ik het ‘systeem’ zou willen noemen... De breuk voltrok zich, toen
Lévi-Strauss voor de samenlevingen en Lacan voor het onbewuste aantoonden, dat
hun ‘zin’ vermoedelijk niets anders dan een soort oppervlaktewerking, niets anders
dan schuim is; dat datgene wat in ons het allerdiepst doordringt, wat er vóór ons is,
wat ons in tijd en ruimte bijeenhoudt, juist het systeem is... Het ‘ik’ is vernietigd
(denkt u maar aan de moderne literatuur) - nu gaat het om de ontdekking van het ‘er
is’. Er is een ‘men’. In zekere zin keren wij daarmede tot het standpunt van de
zeventiende eeuw terug, met het volgende verschil: niet de mens wordt op de plaats
van God gesteld, maar een anoniem denken, kennis zonder subject, theorie zonder
identiteit’1.
Met deze opmerkingen heeft Foucault het structuralismedebat met betrekking tot
de traditionele thema's van filosofie en literatuur doen ontbranden. Dat gebeurt
momenteel in het bijzonder met behulp van begrippen uit de linguïstiek, zoals de
tegenstelling tussen Langue en Parole (taal als systeem en taal als gesproken woord
- een onderscheiding die F. de Saussure heeft aangebracht), signifiant (het
betekenende) en signifié (het betekende), tussen code als element van een taalsysteem
en message als boodschap, taaldaad, tussen synchronie en diachronie (systematiek
en historiek): allemaal begrippen uit een omvattender semiologie, een algemene leer
van het teken.
Aangezien het structuralisme een school noch een beweging, een filosofische noch
een literaire stroming is - nog veel minder dan het eerder genoemde existentialisme
- moet men op het regelmatig terugkerend gebruik van zulke begrippen letten. De
gehele structuralistische activiteit berust namelijk op het inzicht dat de genoemde en
andere daarmede verwante begrippen uit de linguïstiek niet alleen linguïstische, maar
ook filosofische, literaire, sociaalwetenschappelijke en wetenschapstheoretische
vragen kunnen dienen en dat slechts vanuit deze begripswereld een adequate oplossing
voor de problemen op die gebieden te verwachten valt.
Het gaat dus om een psychische instelling, die aan de loop der argumentatie en
met uit vooringenomen kennistheoretische standpunten af te lezen valt, om een
samenspel van handelingen waaruit het episteme achteraf pas
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Madeleine Chapsal, Entretien avec M. Foucault, in La Quinzaine littéraire, 16. V. 1966.
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duidelijk kan worden en in elke fase van net spel misschien een ander gezicht toont.
Daarom zijn wij consequent, wanneer wij met Roland Barthes uitsluitend over de
structuralistische activiteit spreken, dat wil zeggen: een bepaalde volgorde van een
aantal psychische operaties die slechts door haar specifieke terminologie te beschrijven
en te definiëren is. Alleen al deze geheel andere wijze van beschrijven geeft ons het
gevoel, alsof wij plotseling gewaar worden dat wij in een andere wereld leven dan
wij tot nu toe aannamen: niet in een wereld van individualiteiten, van historische
processen, van min of meer vrije besluiten, een wereld van open horizonten, maar
in een wereld van regels, een wereld als partituur (Lévi-Strauss), een ordening van
symbolen (Lacan).
Daarom behoeft niemand zich erover te verbazen, dat er in het structuralistisch
denken geen terminologische eenheid bestaat; ieder begrip, om het even welk, dat
deze visie op de wereld ook maar bij benadering kan vertolken, wordt geaccepteerd,
en tenslotte zijn bij iedere klassieke denker, of dat nu Descartes, Hume, Rousseau,
Marx of Freud is, zulke begrippen te vinden. Barthes merkt in dat verband op: ‘Het
doel van iedere structuralistische activiteit, om het even of deze reflexief of poëtisch
is, bestaat erin een ‘object’ zo te reconstitueren dat in en door deze herschepping aan
de dag treedt, overeenkomstig welke regels het functioneert... de structurele mens
neemt het gegevene, legt het uiteen en stelt het weer samen; dat is schijnbaar weinig...
en toch is dat weinige, vanuit een ander standpunt gezien, beslissend... creatie of
reflexie zijn hier geen getrouwe ‘afbeelding’ van de wereld, maar werkelijke
voortbrenging van een wereld die op de eerste gelijkt, maar deze niet wil kopiëren
doch begrijpelijk maken’2. Dat geldt voor de literaire en filosofische teksten in gelijke
mate als voor de mathematische formules, de metafysische en kosmologische
problemen als de psychologische theorieën.

Het begrip ‘structuur’
Bij deze nieuwe, structuralistische activiteit staat het begrip ‘structuur’ centraal:
desondanks hebben slechts enkele structuralistische auteurs zich explicit met een
definitie van dat begrip beziggehouden. In hun ogen zou dat vermoedelijk ook een
zeer controversiële bezigheid zijn. Hun geringschatting voor het opstellen van
inductieve definities van het structuurbegrip leidt tot frustraties die reeds een
specifieke reactie op het structuralisme vormen - het is de moeite waard, zich af te
vragen of dat nodig is. De Amerikaanse cultureel-antropoloog A.L. Kroeber had
reeds aan het
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eind van de veertiger jaren het structuurbegrip centraal gesteld, maar tevens kritiek
uitgeoefend op de manier waarop men dit begrip hanteerde, aangezien hij voorzag
dat het tot een zeer onspecifiek gebruik aanleiding zou geven: ‘Het begrip “structuur”
is vermoedelijk niets anders dan een concessie aan de mode; een begrip met een
duidelijk omschreven betekenis krijgt plotseling gedurende een aantal jaren een
unieke aantrekkingskracht - zoals bijvoorbeeld het woord “aerodynamica”: men gaat
het gebruiken omdat het aangenaam klinkt, niet omdat het toepasselijk is..., men
gebruikt de uitdrukking zowel voor een fysiologisch gegeven als voor een organisme,
voor een of andere samenleving of cultuur, voor een kristal of een machine. Alles,
wanneer het niet helemaal amorf is, heeft een structuur’3.
Hoewel dat op zichzelf genomen nog weinig zegt, bestaat er heden ten dage
tenminste overeenstemming over het feit dat het structuurbegrip bepaalde associaties
oproept waarover men het eens kan zijn, zoals bijvoorbeeld: een structuur is een
samenvoegsel van relaties, zij karakteriseert de onderlinge afhankelijkheid van delen
(elementen) door hun relatie tot het geheel (tot de totaliteit). De structuralistische
activiteit berust echter op meer dan het opereren met zulke associaties. Lévi-Strauss
benadrukt herhaaldelijk, dat de structuralistische poging om de ‘ordening’ van de
fenomenen te ontdekken niet gelijk te stellen is met het inleggen van een vooraf
bedachte en geconstrueerde ordening in de werkelijkheid, maar reproduktie,
reconstructie, modelbouw met betrekking tot die werkelijkheid vereist. Een mythe,
een filosofische gedachte, een wetenschappelijke theorie hebben niet alleen een
zekere inhoud, maar zij zijn ook door een bepaalde logische organisatie
gedetermineerd. Deze organisatie verwijst naar ordeningsgebeurtenissen en
gemeenschappelijkheden die anders nooit onder één noemer gebracht zouden kunnen
worden. In zulk een kader worden begrippen als ‘systeem’ en ‘structuur’ operationeel.
Daarbij doet zich de door Kroeber en Lévi-Strauss gesignaleerde moeilijkheid opnieuw
voor: het begrip ‘structuur’ heeft ofwel geen enkele zin, of de zin van dat begrip
heeft zélf reeds een structuur. Met het structuurbegrip lijkt hetzelfde aan de hand te
zijn als met het begrip ‘ordening’: wanneer men de definitie ervan in een woordenboek
zou willen naslaan, dan wordt men tijdens het bladeren in dat woordenboek gewaar,
dat dat woordenboek zélf een structuur bezit, een ordening is, die de algemene
geldigheid van de omschrijving of definitie welke men eventueel zou vinden,
relativeert.
Structuren bestaan klaarblijkelijk niet onafhankelijk van de context waarin hun
momentane omschrijving plaatsvindt: sociologische, cultuur-histori-
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sche, antropologische, economische definities van structuur kunnen niet inductief
tot een algemene definitie herleid worden. Dat afscheid van het inductief procédé
laat echter ruimte voor andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld functionalistische
en hypothetisch-deductieve opvattingen.
De eerstgenoemde is ofwel differentialistisch: ieder element van een structuur en een structuur kan ook als element van een omvattender totaliteit functioneren wordt bepaald door zijn oppositie ten opzichte van alle andere elementen ofwel
isomorf: inhoudelijk zijn twee structuren dan volkomen verschillend van elkaar,
maar in morfologisch opzicht zijn zij aan elkaar gelijk. Elke functionalistische
opvatting accentueert zowel de contextualiteit van het structuurbegrip als ook de
fenomenen synonymie (zinverwantschap) en homonymie - (gelijkluidendheid zonder
gelijke betekenis).
De functionalistische opvatting vindt zijn wortels in de fonologie, die in de
Geneefse linguïstiek (De Saussure) en in het Russisch formalisme (Jakobson) aan
het begin van onze eeuw een belangrijke rol speelde. De in fonologische
verschijnselen geïnteresseerde linguïst beschouwt fonemen als betekeniselementen,
die hun betekenis pas krijgen als zij in een systeem gevat zijn. Lévi-Strauss draagt
dat dan op het sociale verschijnsel van de verwantschap over: ‘de
verwantschapsverschijnselen zijn in een andere orde van de werkelijkheid fenomenen
van hetzelfde type als de linguïstische’4. In deze opvatting voegt zich het tot dan
onverklaarbaar discontinue in een nog nooit vermoede ordening. Pas op die manier
wordt het mogelijk de zinsnede van De Saussure, dat de taal een vorm en geen
substantie is, naar zijn volle waarde te schatten5.
In de structuralistische opvattingen die zich minder op de fonologie en meer op
de wiskunde oriënteren, wordt het accent naar de hypothetisch-deductieve interpretatie
van het structuurbegrip verlegd. In dat geval is er meestal een samenhang met logische
constructies; de logica van de structuur overheerst en determineert de totaliteit, maar
ook hier blijft de moeilijkheid bestaan, dat de veelduidigheid van het structuurbegrip
niet opgeheven kan worden.
Samenvattend kan men deze structuralistische activiteit beschrijven als een proces,
waarin men zich van bepaalde methodische principes bewust wordt. Dat is met opzet
een bescheiden formulering: het gaat niet om een nieuwe literatuur, esthetiek, filosofie
of wetenschap, ook nog niet om een nieuwe methode, die bijvoorbeeld in de humane
wetenschappen alle voorgaande methoden zou moeten vervangen. Dat kan men reeds
constateren, wanneer

4
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Cl. Levi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris 1958.
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men zich realiseert welke twee belangrijke bronnen het structuralisme heeft doen
ontstaan.
De eerste bron van inspiratie was de linguïstische van De Saussure, de tweede de
mathematische inzichten van het polycephale genie dat onder de naam Bourbaki
bekend werd. De Saussure had het inzicht doen ontstaan dat de taal als systeem een
aan de taalgeschiedenis evenwaardig thema van de linguïstiek is. Zoals geen enkel
element van een taalsysteem te bepalen is, zonder dat de verhoudingen van dat
element tot alle andere elementen van datzelfde systeem bepaald worden, zo is
overeenkomstig deze opvatting iedere ervaring terug te brengen naar een systeem
van correlatieve elementen. Bourbaki vatte de wiskunde op als de studie van
structuren, dat wil hier eveneens zeggen: als de studie van relatiesystemen van
elementen. De eigenschappen van de elementen zijn geen op zichzelf bestaande
grootheden, maar zijn slechts uit het netwerk van onderlinge relaties af te leiden.
Betekenissen worden dus ten gunste van relaties gerelativeerd; de constructie, dat
betekent in feite dus: de techniek wordt als wezenlijk bestanddeel van iedere
menselijke scheppingsdaad erkend, het object wordt steeds opnieuw in elkaar gezet
om functies zichtbaar te doen worden. De weg die zich op die manier aftekent, is
meestal belangrijker dan het op die weg ontstane werkstuk.
Het structuralisme als activiteit steunt dus op praktijken en inzichten, niet op een
theorie betreffende een bepaalde methode. Het ‘lezen’ van feiten blijft niet meer
beperkt tot een zuiver ‘aflezen’ van feiten uit de samenhang van het gegevene. Dat
‘lezen’ zal zich met behulp van theoretische modellen moeten ontwikkelen, modellen
die niet alleen een theoretisch-bemiddelende functie hebben, maar toegangen tot de
structuren van de werkelijkheid verschaffen. In die zin beklemtoont Lévi-Strauss
terecht dat de structuur geconstrueerd moet worden, en met deze opmerking sluit hij
aan bij de speltheorie van J. von Neumann en O. Morgenstern, 1944, waarin staat:
‘Modellen zijn theoretische constructies, die een exacte, volledige en niet
gecompliceerde definitie veronderstellen: zij moeten ook in elk opzicht dat voor de
gang van het onderzoek van belang is, op de werkelijkheid gelijken. De gelijkenis
met de werkelijkheid is noodzakelijk, opdat het functioneren van het model betekenis
verkrijgt’.

Kennistheoretische standpunten
Het ontbreken van een consistente theorie der methode betekent nog niet, dat er in
het structuralisme geen belangrijke kennis-theoretische standpunten te vinden zouden
zijn. Het eerste belangrijke standpunt hangt nauw samen met datgene wat hierboven
werd uiteengezet: wetenschap kan slechts bestaan wanneer deze zich van de
onmiddellijkheid van het beleven distan-
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tieert - niet alleen van de onmiddellijkheid van het met het bewustzijn verbonden
beleven, waarbij dus het zelfbewustzijn van het subject de centrale rol speelt - maar
van onmiddellijke beleving en ervaring in algemenere zin. Een te nauwe band met
het onmiddellijke staat elke poging een greep te krijgen op het algemene in de weg.
Het tweede belangrijke standpunt van de structuralistische activiteit sluit hierbij aan:
het zoëven geformuleerde behoeft niet direct en zonder meer tot een enge
rationalistische visie te leiden. Integendeel: de meeste auteurs geven het primaat van
het rationele op, ten gunste van een omvattender totaliteit. In die zin is het
structuralisme in te delen bij die moderne wetenschappelijke inzichten die zich,
zonder het rationele te loochenen of gering te schatten, inzetten voor het irrationele.
Zo wordt een gemeenschappelijkheid zichtbaar met Wittgensteins formuleringen
betreffende het mystische, formuleringen die alleen maar door dogmatische
logisch-positivisten over het hoofd werden gezien. Het Tractatus
Logico-Philosophicus, 6.44 vermeldt: ‘Niet hoe de wereld is, is het mystische, maar
dat zij is’. 6.522: ‘Het onuitsprekelijke is er zeer zeker. Dat toont zich, het is het
mystische’. Op antropologisch niveau spreekt Lévi-Strauss in diezelfde zin over het
einde van het gouden tijdperk van het historisch bewustzijn en over een wereld die
zonder de mens begonnen is en ook zonder hem zal eindigen6. Foucault heeft het in
nog sterkere bewoordingen over de mens als een uitvinding die nauwelijks twee
eeuwen geleden gedaan werd, een oneffenheid in het veld van ons weten - hij zal
verdwijnen, zodra dit weten nieuwe vormen gevonden heeft7.
Uit dit alles komt een derde belangrijk kennistheoretisch standpunt naar voren,
namelijk een principieel nieuw relativisme. Dat is reeds aanwezig in het begin van
onze eeuw als noodzakelijk resultaat van culturele antropologie en taalwetenschap
op etno-linguïstische grondslag. Wil men immers het systeemkarakter van de
verschillende talen en hun duidingssystemen van de werkelijkheid goed bestuderen,
dan moet men in de eerste plaats de gelijkwaardigheid van al die systemen erkennen.
Van hier uit ontstond een mogelijkheid en een noodzaak, het westerse cultuur- en
antropocentrisme te relativeren. Dat bleef, zoals iedere taalonderzoeker in het begin
van onze eeuw aan den lijve kon ervaren, niet zonder politieke en ideologische
gevolgen. De geciteerde uitspraken van Lévi-Strauss en Foucault doelen op hetzelfde.
In die zin is de praxis van het structuralisme steeds tegelijkertijd praxis van het
relativisme. De door fonologie en wiskunde geïnspireerde wetenschapstheoretische
samenhangen met het structuralisme vormen een verdere stap op de weg van het
relativisme na Nietzsche of Wittgenstein en hun identificering van filosofie en
taalkritiek, ook een stap na, dat wil zeg-
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gen: verder dan de metalinguïstiek van Whorf. Het relativisme wordt thans namelijk
dieper grijpend gemodelleerd met behulp van het structuurbegrip, zijn contextualiteit,
zijn permeabiliteit en zijn formaliseerbaarheid.
Daarmede hangt in de vierde plaats het afscheid van het wijsgerig idealisme samen,
want de rol van het subject komt opnieuw en zeer radicaal in het geding. Wanneer
Foucault over het ‘vernietigde ik’ spreekt en onze aandacht op het ‘er is’ richt, dan
wordt daarmede de idealistische conceptie van een autark filosoferend subject
aangevallen en dit ‘ik’ als een de realiteit versluierende taalgewoonte van onze
westerse cultuur ontmaskerd. Het ik, het subject, is noch het centrum van zichzelf
noch het centrum van de wereld - het heeft tot nu toe zichzelf daarvoor gehouden.
Zo'n centrum bestaat in het geheel niet. Foucault, Althusser, Lacan - zij allen denken
vanuit een ‘décentrement’ van het subject: ieder centrum is een functie-element van
het systeem, het systeem heeft geen centrum, het creëert zulke centra naar believen
en wisselende noodzakelijkheden. In die zin is ook het humanisme een idealistische
drogreden, die de menselijke waardigheid tot een ideologische kunstgreep heeft doen
verworden. Althusser heeft willen aantonen dat de akt van zelfbevrijding van zulk
een humanisme tevens een politieke akt is, die de negatie van elke filosofische
antropologie impliceert. Men moet bij dit alles goed toehoren en niet al te snel
conclusies trekken. Noch de geschiedenis noch het humane, het subject noch het ik
of de antropologie worden absoluut ontkend - zo'n absolute uitspraak zou onmiddellijk
in tegenspraak zijn met het relativisme van het structuralistisch denken. Er worden
momenteel slechts allereerste consequenties getrokken uit het inzicht in de beperktheid
van de traditionele beschouwingswijze van de inhoudelijke aspecten van het menselijk
bestaan en de gevolgen die op ons afkomen wanneer wij ons op de formele aspecten
ervan richten. Barthes formuleert: ‘Het structuralisme neemt de geschiedenis niet uit
de wereld weg, maar het probeert de geschiedenis niet uitsluitend aan inhouden te
binden (hetgeen duizenden malen gedaan werd), maar ook aan vormen; niet alleen
aan het materiële, maar ook aan het intelligibele; niet aan het ideologische, maar ook
aan het esthetische. En juist omdat iedere gedachte met betrekking tot het historisch
intelligibele ook een bijdrage tot dat intelligibele is, kan de duurzaamheid daarvan
de structurele mens weinig schelen; hij weet, dat ook het structuralisme een bepaalde
vorm van de wereld is, die mét de wereld zal veranderen en zoals hij zijn geldigheid
(niet zijn waarheid) in de mogelijkheid ziet om oude talen op een nieuwe wijze te
spreken, zo weet hij ook, dat zijn taak beëindigd is, zodra vanuit de geschiedenis een
nieuwe taal opduikt, die nu hem articuleert’8. Zoals gezegd: de structuralistische
praxis van dit en geen ander relativisme.
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Sociologie
Een sociologie van dit structuralisme hebben in het bijzonder Jean Améry en François
Furet getracht uit te werken. Zij hebben zich daarbij tot het Franse structuralisme
beperkt. Schiwy steunt bij zijn studie over datzelfde onderwerp geheel op deze
auteurs9. De centrale these van deze sociologische interpretatie van het structuralisme
is, dat het als de specifieke filosofie van de gefrustreerde Franse intellectuelen te
beschouwen is.
Het nihilisme, zo wordt door de geciteerde auteurs eraan toegevoegd, begeleidt
deze frustratie voortdurend en juist dat nihilisme komt in de belangrijkste ideeën van
het structuralisme voortreffelijk tot uitdrukking. Die ideeën worden gereduceerd tot
drie thema's: de negatie van de geschiedenis, de negatie van het subject, respectievelijk
het individu, en de pessimistische toekomstvisie op de westerse samenleving, zoals
die bij Lévi-Strauss, Foucault, Barthes en anderen te vinden is. Het resultaat van dat
soort denken zou reeds af te lezen zijn aan de structuralistische
marxisme-interpretaties, aan hun opvatting aangaande een ideologie van het
niet-ideologische en aan hun positieve houding ten opzichte van de techniek die onze
huidige wereld in zijn greep heeft.
Améry houdt zich voornamelijk bezig met de structuralistische geschiedopvatting.
De frustratie van de linkse intellectuelen zou volgens hem duidelijk af te lezen
zijn aan het feit dat zij niet meer geëngageerd denken, dat zij als het ware uitwijken
voor de uitgebleven en nu niet meer realiseerbare revolutie (na 1945) en aan hun
afkeer van het historische. Het belangrijkste motief bij dit alles is het feit dat
Frankrijks rol als wereld-historische en politieke grote mogendheid definitief
uitgespeeld schijnt te zijn.
Die frustratie zou, met andere woorden, het negatieve resultaat zijn van de
ongetwijfeld relativistische component die in Lévi-Strauss' en andere structuralistische
werken gelegen is. Maar de sociologische interpretatie komt niet verder dan het
afwijzen van een bepaalde, europacentrische en nationalistische geschiedopvatting.
De vraag wordt niet gesteld, welke positieve mogelijkheden door die afwijzing
worden vrijgelegd. Integendeel, de sociologische analyse tracht nog meer negatieve
elementen van het structuralistisch standpunt naar voren te halen teneinde de these
van de zogenaamde frustratie geloofwaardig te maken. Het antihumanisme van
Althusser of Foucault, de ontkenning van een humanistische wijsgerige antropologie
in
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het werk van de late Marx en andere structuralistische motieven dienen er alleen
maar toe, om de onmacht van het zich niet meer engagerende subject duidelijk te
maken. Tenslotte wijzen Améry en Furet erop, dat het structuralisme wel het laatste
greintje zendingsbewustzijn bij de westerse intellectuelen heeft weggenomen,
aangezien het verlies van een europa- en antropocentrisme in de praktijk van alle
dag zo duidelijk geworden is. Schiwy voegt daar nog aan toe, dat deze conclusie wel
onherroepelijk moet zijn, aangezien de Europese intelligentsia klaarblijkelijk in een
wereldbeschouwelijk vacuüm geraakt is, waar het structuralisme haar niet uit kan
leiden. De aldus opgeroepen negativiteit is echter een grote eenzijdigheid. Dat wordt
alleen al duidelijk wanneer men bedenkt dat deze analyses zich beperken tot en
eigenlijk ook steunen op de lotgevallen van een bepaalde sociale laag van een bepaalde
natie. Maar de ontwikkeling van het structuralisme is in het geheel geen uitsluitend
Franse aangelegenheid van de periode na 1945; de wortels daarvan liggen onder
meer in het Russisch formalisme, dat zich in het begin van onze eeuw ontwikkelde
en in meerderlei opzicht het geestelijk klimaat van Europa bepaalde. In dat formalisme
werden reeds esthetische en politieke, naast etnolinguïstische, mathematische en
fonologische problemen door groepen intellectuelen bestudeerd en besproken, die
in geen enkel opzicht met behulp van grove categorieën als ‘links’ en ‘rechts’ aan
te duiden waren. Zij bewezen echter metterdaad oppositioneel, dat wil zeggen:
anti-dogmatisch, of ook: relativistisch te zijn. Juist door de politieke lotgevallen in
Europa waren zij gedwongen, de praktijk van het relativisme te beoefenen - een
praxis die menigmaal langs de afgronden van het nihilisme ging, zoals aan de vaak
wanhopige discussies met het steeds wurgender wordende dogmatische marxisme
en stalinisme af te lezen valt. Nauwelijks één decennium na de Russische revolutie
was de emigratie de enige mogelijkheid die nog overbleef. De beroemde Praagse
Kring was een voortzetting van de Moskouse linguïstenkring in de emigratie. Het
volgend decennium bracht opnieuw de emigratie naar weer andere uitwijkplaatsen
met zich mee: eerst was het de Linguistkreis in Kopenhagen, dan was de Linguistic
Circle of New York een toevluchtsoord. Als Améry dan schrijft: ‘Lévi-Strauss levert
een systematische filosofie voor een tijdperk dat de revolutie niet meer verwacht’,
dan is dat wel een grove vereenvoudiging en een historisch-perspectivische verkorting
zonder weerga. Lévi-Strauss levert geen filosofie en bovendien nog helemaal geen
systematische! Revoluties, lotgevallen die ten nauwste met revolutionaire ervaringen
samenhangen - de Russische revolutie, het zich opdringende Hitlerrijk - zijn
voortdurend verbonden met de ontwikkeling van het structuralistisch denken. Die
ervaringen hebben echter nooit tot een humanistische of ten andere nihilistische,
systematische filosofie geleid.
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Wanneer men de met het structuralisme verbonden lotgevallen uit de tijd voor de
tweede wereldoorlog vergelijkt met de Franse ontwikkelingen van na die oorlog, dan
kan men in zekere zin contraire tendensen waarnemen. De formalistische en
structuralistische denkers voor de tweede wereldoorlog waren oppositioneel gerichte,
antidogmatisch ingestelde, niet-nationalistisch denkende intellectuelen, wier denken
sterk relativistisch gekleurd was. De tweede generatie had inderdaad in verregaande
mate zijn oppositionele en vooral antidogmatische karakter verloren, het relativisme
was goeddeels een nihilisme geworden. Maar geldt dat voor hen die men heden ten
dage tot de structuralisten rekent? Misschien zou men dat Althusser kunnen verwijten,
al minder Foucault, en Lévi-Strauss helemaal niet. De sociologische analyse zou hier
zorgvuldig te werk moeten gaan en een verschil zien tussen de structuralistische
denkers die werkelijk wijsgerige, literaire of politieke betekenis hebben en die
‘structuralisten’ voor wie dat denken alleen maar een modeverschijnsel is, waarvan
niemand kan voorspellen hoelang het nog duurt. Dat verschil was ook direct na de
tweede wereldoorlog in Parijs zichtbaar, toen tussen de existentialisten van St.
Germain des Prés en de filosofen die bijvoorbeeld Simone de Beauvoir in Les
Mandarins beschreef, een grote kloof bestond.
Interessanter dan de uiteenzettingen van Améry en Furet zou dientengevolge de
sociaalpsychologische component van het structuralisme als modeverschijnsel zijn,
inclusief de specifieke sociale dynamiek van de Parijse structuralistische kringen en
de activiteiten van de uitgevers en tijdschriftredacties aan de rive gauche. Deze
hebben van het structuralisme een mode gemaakt - het verschijnsel dat in onze
maatschappij zulke modes gemaakt worden, heeft grote sociologische relevantie. Zo
werden de geschriften van Lévi-Strauss pas algemeen bekend nadat in 1958 het boek
Anthropologie Structurale samengesteld, niet geschréven werd. Het vroegste opstel
uit dat boek was immers al in de jaren 1944 - '45 verschenen, het meest recente was
van 1954! Alle hoofdstukken waren reeds eerder ergens anders verschenen. Datzelfde
geldt voor de Écrits, 1966, van Jacques Lacan, een boek dat uit opstellen uit de jaren
1936 tot 1966 werd gemaakt - geen woord daarin was nieuw geschreven of voor de
eerste maal gepubliceerd. Maar de twee genoemde werken werden gekocht en - vaak
zonder grondig gelezen te worden - besproken, ze hadden succes, werden mode.
Maar zulke sociologisch relevante feiten, die zelf weer aanleiding tot diepergaande
studie zouden kunnen worden, zijn noch door Améry, noch door Furet en anderen
bestudeerd.
Vanuit wijsgerig standpunt valt met betrekking tot de stellingen van Améry op te
merken, dat het nihilisme, waarover ook in de sociologische analyse sprake was,
steeds een vorm van slecht begrepen relativisme geweest is.
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Dat geldt klaarblijkelijk ook hier. Het is nog de vraag, of bepaalde kringen der
Europese intelligentsia in de ban geraakt zijn van een latent nihilisme, zoals de
sociologische analyse suggereert, en het is een andere vraag, of dat verschijnsel dan
relevant is voor het structuralisme. Zelfs als beide observaties juist waren, dan zegt
dat nog niet alles over het nihilisme, zoals dat wijsgerig gezien van belang is. Daarom
zijn alle vertakkingen van het relativisme, die het structuralisme kent, nog lang niet
aanleiding tot éénzelfde nihilisme in alle, onderling zeer verschillende,
structuralistische milieus. Nietzsche heeft de verhouding tussen nihilisme en
relativisme scherp en persiflerend beschreven: ‘Er zijn velerlei ogen. Ook de sfinx
heeft ogen -: en bijgevolg zijn er velerlei “waarheden” en bijgevolg bestaat er geen
waarheid’10. Tot de teksten die in de nabijheid van de structuralistische Pensée
sauvage11 geplaatst kunnen worden, behoren inderdaad zulke van Nietzsche - of,
voor de Fransen: van Antoine de Saint-Exupéry. De praxis van het structuralistische
denken, bijvoorbeeld door het geciteerde en andere daarmede samenhangende
geschriften van Lévi-Strauss geïnspireerd, zou zeer goed met behulp van enige
categorieën uit Nietzsche's filosofie begrijpelijk gemaakt kunnen worden. Het gaat
hier immers om een toestand van wat Nietzsche noemt: ‘geesteshistorische schouw’;
het structuralisme betekent het ‘einde van het oude vertrouwen’, het brengt de
‘zelfopheffing van de moraal en het westerse waarheids-ideaal’ in praktijk, de
structuralistische praxis leeft van een nieuw ‘geschiedbewustzijn’ dat niet meer a
priori de zin van de geschiedenis kent, maar de mens als ‘zinverlener’ een centrale
plaats toekent. Zo gezien gaat van het structuralistische denken Nietzsche's eis naar
‘post-nihilistische waarden’ uit. Op die weg, de weg naar de ontdekking van zulke
waarden, is het nihilisme een vanzelfsprekendheid en een noodzaak. Die waarden
blijven echter voor een ieder verborgen die alleen maar bij een slecht begrepen
nihilisme staan blijft.
Voor Lévi-Strauss geldt de uitspraak van Nietzsche ten volle, dat ‘de werkelijke
mens een veel hogere waarde is dan de gewenste mens blijkens één of ander tot nu
toe geldend ideaal’. ‘Wij weten in de verste verten nog niet genoeg, om de waarde
van onze handelingen te kunnen meten: bij dat alles ontbreekt ons ook de
mogelijkheid, objectief daar tegenover te staan; ook wanneer wij een handeling
verwerpen, zijn wij niet rechter, maar partij’. Dat alles is als poging tot een praxis
van post-nihilistische waarden in onze westerse cultuur te beschouwen. Het begrip
daarvoor ontbreekt ten enen male bij al diegenen voor wie het structuralisme alleen
maar een mode is. De anderen worden een nieuw historisch bewustzijn gewaar, dat
uit de as van een nationalistische en europacentrische geschiedopvatting de visie op

10
11

F. Nietzsche, Werke. Ed. K. Schlechta, Band III, München, 1958.
Cl. Levi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, 1962.
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de mens als zinsüchtend wezen vrijlegt. Bovendien wordt hier een poging in het werk
gesteld, een filosofie te ontwerpen die zich niet
cultuurkritisch-romantisch-pessimistisch tegen de techniek richt, maar deze tracht
te verstaan en te accepteren. Foucault: ‘De poging die heden ten dage door een aantal
van onze generatie wordt ondernomen, is niet zich vóór de mens tégen de wetenschap
en de techniek in te zetten, maar om duidelijk aan te tonen, dat ons denken, ons leven,
ons zijn tot in de details van ons alledaags gedrag delen van één en hetzelfde
organisatieschema zijn en dus van dezelfde categorieën afhangen als de wereld van
de wetenschap en de techniek. Wij trachten de mens met zijn wetenschap, met zijn
ontdekkingen, met zijn wereld die concreet is, te verbinden’.
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Theater in Moskou
Carlos Tindemans
‘Nieuwe vormen zijn er nodig. Er zijn nieuwe vormen nodig. En zijn ze
er niet - dan is niets nog altijd een stuk beter...’. Konstantin Gavrilovitsj
Trepljow, De Meeuw. Anton Tsjechow
Voor de theaterliefhebber hoort Moskou een bedevaartsoord te zijn. In de binnenstad
is elke straathoek een vertrouwd beeld uit de geschiedenis en elk plein demonstreert
de theatralisering van onze 20e eeuw. Vele schouwburgen torsen met trots de naam
van een theaterpionier: Stanislavskij, Majakowskij, Wakhtangow, Gorkij. En op de
scène is de herinnering aan deze historische prestaties nog steeds te speuren. Wie er
in de drukte van een internationaal congres (de tweejaarlijkse bijeenkomst van het
International Theatre Institute, 27 mei -1 juni) doorheenloopt, is uiteraard nauwelijks
in staat het beste tegen het minderwaardige af te wegen. Het wordt dus kiezen. Vijf
voorstellingen meemaken geeft je niet het recht een definitief oordeel te vellen over
het geheel. Toch kun je er heel wat uit opdiepen. En als je je onafscheidelijke tolken
vlijtig uitvraagt (omdat ze nog op de hoogte blijken te zijn ook), dan kom je toch
achter enige informatie die niet volstrekt ijl is. Meer kan dit bericht echt niet
betekenen.

Taganka
Even buiten de binnenring, op de rechteroever van de Moskva, ligt het Tagankatheater.
Een nonchalant opgepoetst onooglijk geveltje, dat, eens dat je er binnen bent, gezellig
openvouwt en vrij modern wil doen. Helemaal niet traditioneel ingericht, maar met
een podium van wand tot wand, en de acteurs haast op schoot. In de hal vier prenten
aan de muur: Stanislavskij, Meyerhold, Wakhtangow, Brecht; een eregalerij. Dit
gezelschap, hoe jong ook, plaatst zich kennelijk in een gerichte traditie. Het bestaat
sedert 1964, toen Yuri Ljoebimow, leraar aan de Sjtsjoekin-theaterschool (gehecht
aan het Wakhtangowtheater), met zijn klas als eindproef een voorstelling van Brechts
Der Guter Mensch von Sezuan gaf, waarvan het succes zo groot was, dat ze met zijn
allen meteen in het beroep gingen. Deze Brecht-vertoning loopt nu nog altijd. Ze is
erg schatplichtig aan de betere traditie van het Sowjettheater: de geest van Meyerhold
en de agitatie van de Blauwe Bloezen; tegelijk introduceert ze een andere Brecht-stijl:
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een stuk expressionistische exaltatie (de songs en de koren) in een opzettelijk naakte
scène, een stuk tijdsvervreemding aangedikt in tijdeloze kostumering en gestiek.
Het Tagankatheater staat zonder twijfel in de gunst van het publiek. Welk publiek?
Ook Moskou ontsnapt niet aan een soort standentheatraliteit. In deze schouwburg
troont de intelligentsia, en dan nog de jeugdige. Het is zeer de vraag of deze jonge
mensen echt op een alternatieve theatervorm en -stijl afkomen. De stroboscopische
effectzoekerij, het bruïtisme, de beperkte gestische scala die ik hier meemaakte,
wekken de geestdrift van dit publiek, maar houden, in vergelijking met elders in de
wereld, niet zoveel in. Belangrijker lijkt me daarom de mentaliteit waaruit dit
Tagankagroepje (toch nog altijd zowat 100 leden) rijkelijk put. Het valt namelijk
niet te loochenen dat deze troep anders is; hóe anders is dan amper nog een vraagpunt.
Het nadrukkelijk inroepen van de theatraliteit van de jaren '20, het programmatische
repertoriëren van lyrische montages (A. Wosnesjenskij, D. Samojlow, E. Evtoesjenko),
het introduceren van afwijkende dramaturgische structuren (P. Weiss), het eloquente
prosyletisme in on-Sowjetische didactiek (Brechts Galileï), de scenische ingeniositeit
met decor (materieel en functioneel) en licht (Hamlet), het vloeit toch wel allemaal
samen (ondanks de periodische diversiteit) in een herkenbaar werkpatroon: de drang
tot een poëtiserend theater, het ontwerpen van een nieuwe synthese. De mengeling
van uiteenlopende esthetische aanbiedingen maakt uiteindelijk een gerichte totaliteit
uit: een lyrische commentaar op de nieuwe actualiteit van de communistische
samenleving, waarin het probleem van de menselijke zoektocht niet uit de weg wordt
gegaan, waarin de logge theaterdoctrine weer opgegeven wordt voor een springerige
gymnasticiteit die documentair en toch publicistisch de levende taal van een nieuwe
generatie tracht op te vangen en uit te drukken. En dan ben je niet langer verwonderd
dat, zoals mij overkwam met een wat landerige Tass-redactrice, de vergrijsde
partijelite alle reserve opgeeft en welsprekend haar argwaan te kennen geeft tegenover
wat daar in nog steeds onheldere tonen bezig is een eigen weg te zoeken.
De vertoning die ik er kon bijwonen, heeft ondertussen ook de aandacht van de
wereldpers gekregen: Onder de huid van het Vrijheidsbeeld, door E. Evtoesjenko.
Het spel vindt plaats op die korte strook vóór het brandgordijn; als achtergrond de
stalen muur die niet als een afsluiting maar als medespeler en klankbord wordt
ingeschakeld. De eerste rij zetels is ingenomen door een troep Amerikaanse
politieagenten. Op het verhoog zitten, liggen en lanterfanten wat Amerikaanse
studenten. Zingend en musicerend, solo of in indrukwekkende chorus, regelmatig
losbarstend in pathetische fragmenten, even dikwijls rustig bezwerend, argumenterend
met didacti-
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sche wijsheid, onderbroken door de repressieve tussenkomsten van de agenten. Het
blijken nieuwe en al wat oudere poëtische teksten van de Russische Amerika-poëet
te zijn die Amerika presenteren als een intolerante maatschappij, waarin echter het
georkestreerde protest van de intellectuele jeugd nog enige hoop op de toekomst
inhoudt. Enkele al te ijverige journalisten hebben er een vlammende diatribe tegen
de States in gehoord. Dat is deze collage zonder twijfel óók. Het blijft ongenuanceerd,
in scherpe zwart-wit-techniek, hatelijk en meedogenloos, maar niet analytisch, niet
rationeel, wel opzwiepend, en uitmuntend retorisch. Met reusachtige theaterrespons
in de zaal. Eindeloos applaus.
De produktie mist echter een homogene stijl, is slechts een formule. Een weliswaar
erg efficiënte formule, die echter niet in staat is haar agitatorisch karakter te verlengen
tot een element waarmee je als gezelschap verder kunt. Tenzij een herhaling tot in
den treure. Veel belangrijker daarom is hier de basishouding. Het unieke moment
van de demonstratie is een kreet, is een moment van traumatische helderziendheid
dat je toch echt niet beperken kunt tot de gebalde vuist voor het aangezicht van de
Verenigde Staten. De Amerikaanse jeugd, bewust en nergens terughoudend
gepresenteerd als maximaal gedreven, wordt duidelijk als een bij te vallen mentaliteit
uitgebeeld. Voor de buitenlander is het onmogelijk de transpositie van dit
oppositieklimaat naar de eigen Russische wereld toe te negeren. Als je, in late
gesprekken na de voorstelling, deze suggestie oppert, zie je de Russen - toegegeven,
acteurs en theatermensen in min of meer officiële dienstbaarheid - ongelovig opkijken.
Maar ik had het gevoel dat ook die wenkbrauwen tot de spelcode behoren. Wie
enigszins in het theater en zijn tekensysteem gelooft, kan niet anders dan in deze
voorstelling ook een eigen klank, een eigen toepasbaarheid bespeuren. Daarom is
deze produktie echt geen anti-Amerikaanse in de enge politieke zin; zij is tevens een
zorgvuldig, gewiekst, veilig maar efficiënt peilen van wat in bepaalde kringen boven
de hoofden zweeft. Het is een vraag hoelang dit goed kan blijven gaan. Meyerhold,
het eerbiedwaardige voorbeeld van deze geïnspireerde mensen, heeft het allemaal
zelf ook geweten.

Kunsttheater
In de buurt van de Gorkij-straat, vlak bij het Manegeplein, in het handelshart van
Moskou, leunt nederig een langgestrekt gebouw, bouwstijl zowat 1900, decoratief
en intiem: het Kunsttheater, het atelier van Stanislavskij destijds, vandaag nog steeds
een bloeiend én boeiend gezelschap. Academisch maar levenskrachtig. Traditioneel
maar bewust. Normgevend maar positief. Binnenin mag het nog zo trots zijn
archaïsmen etaleren (Jugend-
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stilrankigkeid, humusbruine grondkleur, houten zitrijen), het gordijn mag nog zo
vertederd het wereldbekende Meeuw-embleem aanreiken, op de scène wordt deze
Meeuw, meer dan een symbool, een signum van hoog theatergehalte. Voor de
hoeveelduizendste keer sedert de oprichting (1898) op deze zelfde planken ook
opgevoerd, dit stuk blijft bestaan. Deze Tsjechow is niet een schilder van verveling
als een theatrale categorie. De scène is één grote drukke activiteit, waarin ieder
menselijk wezen bezig is; alleen hebben ze niet door dat ze met de verkeerde dingen
bezig zijn. Deze samenleving doet druk met onwezenlijke gegevens. Daarin zitten
de doem en de logische ondergang, niet in het besef van het zinledige. Geen
esthetische ijlte, maar menselijk onvermogen. Niet de tijd gaat aan zichzelf ten onder,
maar de mens wiens handelen en denken afgestemd zijn op grillen en nietigheid. Dat
heeft nogal wat consequenties op de totale vertoning. Humor is niet een opgelegde
sluier, maar een rechtstreekse emanatie van een wijze van bestaan. Niet melancholie
als moeizaam vernis, maar vergeefsheid als actieve levenslijn.
Dit Kunsttheater is duidelijk wel een museum, omdat het wil uitpakken als een
levende etalage van het beste Russische theater. Sedert enkele jaren heerst er een
nieuwe leider, Oleg Jefremow. In 1958 al, toen nog student, richtte hij het
Sovremennik-theater op, en onlangs werd hij overgeplaatst naar het Kunsttheater,
kennelijk om dit nieuw bloed te geven. Over het verkalkte van dit theater vóór
Jefremows komst (waarvan je leest in de vakliteratuur) kan ik niet oordelen; dat het
een theater is met een ziel, een kunde en een visie heb ik nu zelf kunnen ervaren.
Het wil blijkbaar meer doen dan historische constanten ongeschonden overleveren.
Natuurlijk triomfeert hier de school van het psychologische realisme, maar er is
nergens iets te merken van bevriezen, van immuniseren, van depersonaliseren.
Stanislavskij's werkbeginsel van de ‘peredzhivanije’, de sleutelterm van de
‘authentieke emotie’, staat op perfectionistische wijze binnen de figuur en de
expressiviteit van elk personage (zij het steviger, overtuigender bij de vrouwen dan
bij de mannen); tegelijk vormt de binnenpsychische verantwoording een zo
indrukwekkende eenheid met de demonstrerende vormgeving, dat je hier toch zo
iets als een keerpunt meent te kunnen constateren. Voortaan is niet het psychopatische
realisme de dragende bodem van het theater, maar is de theatrale tekenkracht
verantwoordelijk voor een psychische interpreteerbaarheid. Dat is nieuw, beangstigend
nieuw tegenover het dogmatische socialistische realisme, dat op stroomlijning is
afgestemd en, ondanks alle gescherm met Stanislavskij, de intiem-personalistische
argumentering van een personage afwijst.
Ik vraag me wel af of dit resultaat terug te voeren is op de methode van Stanislavskij
dan wel op de geaardheid van de Russische acteur. De scène
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- ik zal het ook ondervinden in het Sovremenniktheater - steekt vol gepassioneerdheid,
geen gespeelde maar wezenlijke hartstocht, uitbundig en vanuit het binnenste, zacht
en woedend, rauw en diep, natuurlijk en krachtig, gevoelig en bevallig. Emotie als
vorm, structuur als samenleving, stijl als wezen van een volk. Emotieve kracht als
voorwaarde van artistieke betekenis. Hierop steunt Stanislawskij's systeem toch. De
menselijke ziel als esthetische codificatie. Zalig, als je het meemaakt zoals in dit
Kunsttheater.

Sovremennik
Toen Oleg Jefremow in 1958 met dit theater (‘sovremennik’ betekent hedendaags)
startte, sloeg het onmiddellijk aan. Nu nog is het publiek overwegend jong, erg
aandachtig en meelevend, als een groot gezin. Het zijn niet de intellectuele kringen,
veeleer de gezonde middenklasse, waarvan het begripspeil kennelijk beter ligt dan
wat je hier in het theater meemaakt. Het aanvankelijk sterk Westerse repertoire heeft
er ook de loop ingebracht. En op deze toer gaat de nieuwe leider Oleg Tabakow nu
consequent door. De stijl zit zonder twijfel vast aan het socialistisch realisme, de
staatsdoctrine van het theaterspelen. Maar mét eigen accenten.
Ik heb er een klassiek auteur gezien, Maxim Gorkij, met een stuk dat bij ons in
avantgardetijden als een daad werd gerepertorieerd: Nachtasiel. Mijn Duitse en
Nederlandse ervaring heeft me een interpretatie bijgebracht die nauwelijks tot het
theater aanspoort: grauw en zielig, pervers wanhopig over de zinloosheid van elk
leven, animaal bestaan als een grondvorm van alle potentie. Bij Sovremennik wordt
de kelderruimte waarin dit stuk zich afspeelt, een zelfgekozen levensniveau; deze
mensen hokken als ideaalanarchisten in een jolige ruimte die autonoom is zonder te
beperken, sociaal is zonder het eigen recht aan te tasten, beloften inhoudt zonder
automatisch ontgoocheling te garanderen. Leven betekent gezellig en vrolijk met
elkaar bezig zijn, stekelig maar ook geroerd, gepassioneerd maar ook verdraagzaam,
filosofisch maar niet geïsoleerd. Boven de aarde gaat er ook iets verder wat leven
kan heten; maar dat zijn andere opties en in deze kelder verliezen die alle directheid
en betekenis. Samen-leven als organisch optimisme. Humor als beheersende categorie.
Geschillen als grensincidenten. Maar niemand staat de ander zo naar het leven dat
daardoor de hele maatschappij verminkt raakt. As en viezigheid, weerzin en rebellie,
die zijn hier ook te vinden en erg duidelijk zelfs. Maar er is nog veel meer. Grap en
levenslust, bestemming en ideaal. Mensen in hun eigen doen. Geen milieustudie
onder het vergrootglas. Maar de verering van de vrije mens. Dat vind je terug in de
voorstelling. Rond en wulps, zelfzeker en tastbaar,
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precies en innemend. Met scherpe spanning en met benauwende onvrede. Een striknet
van eruptiepunten en vele stiltes. Vrede met zichzelf en met de wereld als een
noodzakelijke voorwaarde tot menselijkheid. Als het maar niet op berusting uitloopt.
Deze voorstelling demonstreert breeduit wat inzicht en bewustzijn, wat weten en
zijn in deze mensjes te betekenen hebben.
De stijl waarin wordt gespeeld, is eminent kritisch. Er is alleen uiterlijk spel, er is
niet de minste identificatie van rol en acteur. Er is een afgewogen demonstratie van
gegevens en ogenblikken waaruit de toeschouwer de binnenberoering van deze
mensjes kan opmaken. Gorkij heeft de bedreiging van het individu onder een
wurgende drukking uitgeschreven; regisseuse Galina Voltsjek haalt het individu
onder die druk vandaan en legt het voluit in het licht: een grondeerlijke maar
pijndoende twijfel aan de realiseerbaarheid van enig menselijk geluk waarin alleen
de hoop op zelfexpressie een keerpunt uitmaakt naar een bezit van vandaag. Gorkij
wordt niet op zijn historische accenten vastgespijkerd; die blijven enkel
fabel-elementen die naar een eigentijds interpretatieniveau toe worden gehesen en
zo een kritische voorstelling van een klassiek auteur mogelijk maken. Zodat het
troosteloze (ingenieuze) decor tot in de zaal uitgebouwd wordt; merkwaardig, omdat
daarmee reeds het afstandse illusionisme doorbroken wordt, maar vooral omdat de
zelfassociatie van de toeschouwers met deze temperamenten en lotgevallen structureel
de vertoning binnengehaald wordt. En doeltreffend: de zaal sist, huivert, gilt en
schatert en ze vertellen het elkaar als kinderen door. Naïef? Dom? Of een uiting van
fundamentele participatie? een moment van eminent publieksbestaan? een bewijs
van functionele theaterkunst? In elk geval uiterst belangrijk. Mag dan de
technisch-esthetische zijde van deze voorstelling in niet zo veel verschillen van wat
artistieke oppervlakkigheid ook in onze contreien oplevert, de intensiteit binnen de
acteurs en de integriteit van het publieksbeleven blijven voor mij een unieke ervaring.
Je leest er nog wel eens over, maar je maakt het niet meer mee. Hier, in Moskou,
heb ik het wel meegemaakt. Ik kan niet uitmaken of het achterstand dan wel
voorsprong is. Maar dat het vitaal en onvergelijkbaar met onze surrogaten doorwerkt,
dat weet ik thans zeer zeker wel.
Er gebeuren ook akelige dingen. In hetzelfde Sovremenniktheater zag ik ook, in
mijn zorgvuldige dosering van oudere en hedendaagse Russische auteurs en gevestigde
naast jongere gezelschappen, Valentin en Valentina van Mikhail Rosjtsjin. Het werd
aangeprezen als een Russische Love Story, en mijn gids plaatste het thema als
gevaarlijk dicht bij het erotisch-toelaatbare van de officiële normen. En inderdaad
loopt er een jong stel door het stuk dat wil maar niet durft; toch maakt dit nauwelijks
de bodem uit,
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want het conflict plus de tijdelijke verwijdering van de geliefden wordt opgehangen
aan nieuwe sociale wrijvingen binnen de Russische maatschappij. De jongen is te
min voor het gezin van het meisje en het meisje is te hoog voor het zijne. En maar
praten, en maar ruziën. En eventjes, in een ongetwijfeld poëtisch bedoeld effect, het
koppel tussen hemd en bed. De zuchten in de zaal maken duidelijk dat het indroevig
is; het slot is niet blij, althans scenisch niet, want we mogen wel huistoe met een
belofte dat het duo er wijzer van geworden is en flink in de pas gaat lopen.
De scène behoort hier aan de piepjonge krachten. Stoeien en uitbundig doen
gebeuren overtuigend, in een decor dat herkenbaar-abstract een lift en lichtpalen
vernuftig integreert. Nuancering zit er nauwelijks in, gevoel kiept herhaaldelijk om
in sentiment. Sowjetkitsch, hoe eerlijk ook. Met een epigrammen spuiend raisonneur
ook al. Akelig eigenlijk. Maar het stuk loopt sedert 1972 en er zitten, zeggen de
acteurs, die na afloop vodka presenteren en honderduit praten over hun gedoe, met
klachten over televisieschnabbel en afjakkerende repetitiebeurten, nog vele honderden
beurten in. Zo zie je dit gezelschap schipperen tussen een eigen bedoeling en een
roodcommercieel aanbod in. Terwijl net buiten de deur van dit wijkzaaltje, prachtig
geposteerd op het plein dat zijn eigen naam draagt, de forse wijdbeense figuur van
Majakowskij je uitnodigend herinnert aan de heroïsche tijden van het Sowjettheater.
Daar de gloed, hier de consumptie. Ofschoon, zelfs dit banale stuk is nog niet het
ergste van wat Moskou aan assortiment te koop heeft.

Maly
Enigszins bescheiden aanleunend bij de monumentaliteit van het Bolsjoitheater,
cultiveert het Malytheater het officiële socialistische realisme. Ik zag er De macht
der duisternis, door Lew Tolstoj, in een voorstellingsstijl die je niet meer voor
mogelijk houdt. Onvoorbereid denk je eerst aan (slechte) amateurs, geleidelijk kom
je er achter dat dit intentie is. De grootste zorg gaat uit naar het decor, dat volstrekt
zelfstandig uitvalt en lijkt op een gekleurde prentbriefkaart met eindeloze evocatieve
landschappen en akelig-nauwkeurige detaillering. In het binnendecor steekt de
museummanie met tientallen nietige voorwerpen, naturalistische gebruiksbewijzen
en lokaliserende stipjes. Er wordt heel duidelijk zonder vierde wand gespeeld, zodat
vele passages als het ware oog in oog met de zaal worden gedebiteerd, zonder zin
voor het organische samenspel, volkomen los van de thematische confrontatie. En
bij de meer gevoelige momenten (en die komen hier vrij druk voor) zwelt een
rijstpapmuziekje vooraf tot overstemmend volume, gaat de handeling er even bij
rusten en wordt emotiona-
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liteit als een buiten persoon, plot en ruimte bevroren gegeven monumentaal vereerd.
Griezelig. Ook de organische binding van het plot krijgt lelijke deuken, als de acteurs
hun iets belangrijker roldelen solistisch de zaal ingooien; blijkbaar een huisconventie,
want al bij de opkomst van enkele tenoren gaat de hele bende dreunend
applaudisseren. Sterrendom. Personencultus. Theaterverraad. Maar niet zonder reliëf.
Mikhail Tsjarjow, voorzitter van het Sowjetcentrum van het International Theatre
Institute en als zodanig voorzitter van het Moskou-congres, is als acteur een leidende
figuur bij deze schouwburg, het bastion van de doctrinaire esthetica. Deze Tsjarjow
bestaat het, bij zijn openingsrede, na drie volzinnen van welkom, het socialistische
realisme aan te prediken als de vanzelfsprekende theatraliteit van de actieve en
denkende mens. Zo simpel is dat allemaal. Ik laat me wel aanpraten dat het volkse
Maly-bestand zich recruteert uit de partijrangen; dat koelt amper de onrust. Je mag
dan elders wel stevige en opwekkende tekenen opvangen, dat zijn blijkbaar enkel
getolereerde en ongevaarlijke momenten van buitenbeentjes, goed voor reputatie
buiten, onbruikbaar voor de interne programmering. Het maakt uiteraard dit verslag
nog meer vrijblijvend dan het al bij de aanvang zijn kon.

Publiek, repertoire, acteur
Er zijn, als mijn korte expeditie deze wat te gewichtige conclusies rechtvaardigen
kan, drie aspecten aan te stippen: het publiek, het repertoire, de acteur.
De inwoners van Moskou laten hun schouwburgen bepaald niet leegstaan. Er
spelen nagenoeg elke avond (aanvangsuur: 19 uur) 30 gezelschappen, voor zonder
uitzondering uitverkochte huizen. Toch bestaat het abonnement niet, evenmin een
bezoekersorganisatie. Bij gelegenheid zijn er wel besloten voorstellingen als de
school of het bedrijf de zaal afhuurt. Maar het normale deel van de voorstellingen is
zonder meer vrij toegankelijk. Als je de kaartjes te pakken krijgt. Die kun je kopen
aan de voorverkoopkiosken in de hoofdstraten en aan de theaterkassa's, zowat de
hele dag open; de avondkassa kan rustig toe blijven. Op de stoep staan dan vele
gegadigden nog kaarten af te bedelen, ofschoon: er bestaat geen zwarte markt, de
prijs blijft exact tussen 30 kopeken en 2 roebel. Het resultaat is reusachtig: het
Moskoutheater bedruipt zichzelf, op de grote prestigeburchten na, waar het personeel
erg talrijk is. Wel bestaan er een aantal organisatieschouwburgen; een syndicaal
theater, een Komsomoltheater, een legertheater. Maar de doorsneeschouwburg, onder
stadsbeheer, draagt zichzelf.
Wat komt dit publiek in de schouwburg zoeken? Het stuk? Dat is nauwelijks in
te denken bij het hedendaagse Russische drama. Literair is het vol-
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strekt onbelangrijk, als je het niet minderwaardig moet achten. De mensen blijven
oppervlakteschaduwen, de vormkracht is zonder verrassing, onpersoonlijk en zelfs
onverantwoord tegenover themastructuur en handelingsintensiteit; de conventionele
vertelling primeert. Thematisch wordt overigens minder de analyse van een beleefbare
realiteit verhaald dan de projectie van een verlangde realiteit. Blijkbaar weegt het
cultuurdictaat van de partij hier bijzonder zwaar door. En dat verklaart tevens waarom
in het selectieve aanbod, bij alle uitvoerigheid van de klassieke Russische dramatiek,
het tijdsstuk toch dominerend opvalt.
Dat klassieke Russische drama vormt theoretisch een specialisme van bepaalde
schouwburgen. Het Kunsttheater heeft zijn Tsjechow, het Malytheater zijn Ostrowskij;
in het aanbod tijdens mijn verblijf lagen de zaken door elkaar. Gorkij werd gespeeld
in het Kunsttheater, het Malytheater, het Wakhtangowtheater, het Mossowjettheater,
het Sovremenniktheater, en het Tagankatheater; Ostrowskij ook in het Kunsttheater,
het Wakhtangowtheater, het Mossowjettheater en het Satiretheater. En ook Gogol,
Boelgakow, Toergenjew en Tolstoj liepen over elkaar heen. Dat maakt het weer
boeiend, omdat de Tolstojstijl van het Maly en de Gorkijstijl van het Sovremennik
twee werelden blijken uit te maken.
Het aanbod van niet-Russische dramatiek blijft gering en beperkt. Ik noteerde R.
Rolland, Schiller (Maria Stuart), Maeterlinck, G. Hauptmann, Thackeray, G.B. Shaw,
Zola, Shakespeare (Antony and Cleopatra, Hamlet, Romeo en Juliet), Gozzi (de
decennia-oude enscenering van Prinses Turandot), Brecht (Mutter Courage,
Dreigroschenoper, Sezuan), T. Williams (A Streetcar Named Desire), Molière
(Monsieur de Pourceaugnac, Tartuffe), de Saint Exupéry (Le Petit Prince), R. Nash
(The Rainmaker), Albee (The Ballad of a Sad Café), J. Reed (Ten Days That Shook
the World). Al bij al een smalle keuze, maar het zou een eigen studie vergen om het
waarom uiteen te zetten of te ontdekken. Introductie van onbekende mensen, ideeën
en landen zit er volstrekt niet bij, tenzij soms in averechtse zin. In elk geval is deze
rerpertoriëring niet dramatisch geargumenteerd, alvast niet in de ruime doorsnee. In
principe is het gezelschap autonoom in de keuze van het repertoire. De dramaturgische
staf deelt het verlangde speelplan echter vooraf mee aan het ministerie van cultuur;
daar wijzigen de ambtenaren het nogal eens, naar het heet om harmonie tussen de
diverse gezelschappen te bewerken, uiteraard ook om een andersoortig criterium
door te drukken. Nochtans: de heren ambtenaren zijn geen geconsacreerde
bureaucraten, zij hebben op de theaterdienst allen ook dramaturgie of
theaterwetenschappen gestudeerd.
Maar ik blijf er blij om wat de Russische acteur me heeft getoond. Helderheid,
instrumentaliteit, levenslust, tekenbeheersing, ensemble, diepte, inten-
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siteit. Zij leren het vak op 18 theaterscholen, waarvan 5 Russischtalige. Twee daarvan,
de beroemdste, werken te Moskou: de Nemirovitsj-Dantsjenko-Studio (bij het
Kunsttheater) en de Sjtsjoekin-school (bij het Wakhtangowtheater). Nemirovitsj
krijgt 2000 tot 2700 kandidaten per jaar en aanvaardt er daarvan hoogstens 25,
Sjtsjoekin verwerkt er ook 2000 en houdt er 30 over. De meisjes kandideren in groter
aantal, maar de jongens worden aanvaard met een overwicht van 3 op 2. De opleiding
duurt 4 jaar, à 6 dagen per week, van 9 uur in de morgen tot 11 uur in de nacht. Een
commissie van het ministerie examineert en een andere commissie distribueert de
geslaagden; iedereen wil Moskou of Leningrad (iedere diplomahouder heeft
gegarandeerd een betrekking) en doorgaans is de toegewezen plaats er een voor het
leven, zodat mutatie enkel middelmatige acteurs overkomt. Niemand is werkloos
omdat de centrale planning nooit meer kandidaten laat beginnen dan over 4 jaar aan
betrekking zal vrijkomen. Uiteraard zijn er ook minder goede acteurs te bespeuren,
en goede en erg goede. Ik zag er op deze vijf theateravonden van elk slag, maar
minder goede in kleiner aantal dan te verwachten. De erg goede zijn niet beter dan
hier maar er zijn er meer (de ervaring met De Meeuw is wel onthutsend). De goede
domineren, niet als reuzen maar omdat ze zelfzeker en vakkundig tot prestaties
komen. Helderheid in de demonstratie en intelligentie in de communicatie van spel
en idee hebben me getroffen. Deze mensen weten pertinent wat ze bezig zijn te doen.
Overgave is nog geen uitzondering maar regel. Maar ik moet blijven vragen of dit
een resultaat is van het temperament of van de opleiding. Buitenlandse invloed heb
ik niet kunnen opvangen. Bij navraag kennen ze Grotowski enkel bij naam; Artaud
schijnen ze helemaal niet te kennen en van Brecht verklaren ze wel zijn dramatiek
te waarderen maar zijn theatertheorie af te wijzen. Zonder argumenteren; ze gaan er
gewoon niet op in. Het is een efficiënte discussie, maar nogal eenzijdig. Ik vernam
wel van een collega die verrassend genoeg naar een wijkcentrum (met amateurs
onder leiding van een beroepsregisseur) werd meegenomen, dat daar hoogst
merkwaardige dingen bleken te leven; hij noemde het resultaat een ideologische
synthese van theatrale vormen waarin hij de code van het Bread and Puppet en van
Living Theatre terugvond, getransponeerd naar een onmiskenbaar Russische
temperamentaliteit. Hoe het ook zij, uit mijn kijkervaring staat vast dat de
Stanislavskij-gebaseerde scholing niet in de weg staat van een moderne theatraliteit
en dat die bepaald niet de collectivisering van het plankenwerk hindert. Mijn
overtuiging: de theorie mag dogmatisch zijn gebleven, de praktijk is breeddenkend.
Wat bij het publiek pakt, wordt een goede werkmethode. De mogelijkheid tot
constructieve evolutie merk je langs alle kanten; het zal van regime-immanente
factoren afhangen of ze zich kan doorzetten.
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‘Fluisteringen en geroep’ van Ingmar Bergman
Jacques De Visscher
Bijna jaar na jaar vergast de Zweedse kineast Ingmar Bergman ons op een film die
bezielend werkt, ons in beslag neemt en tot beleving noopt. Zijn jongste werk - het
is zijn drieëndertigste film - heet Viskningar Och Rop, letterlijk Fluisteringen en
geroep1. Weer was ik van bij de eerste visie getroffen door de indringende kracht
van het filmgebeuren, door de enorme behendigheid waarmee Bergman het
filmmedium sober-ascetisch weet te hanteren, door het overtuigend spel van de
acteurs en door het intimistisch karakter van vele sequensen en scènes. Bergman
blijft boeien omdat hij zich steeds weet te vernieuwen. Graag onderschrijf ik dan
ook het schitterend stuk dat de Franse kineast François Truffaut (Les 400 Coups) na
de voorstelling van Fluisteringen en geroep in L'Express (28.5.1973) publiceerde
onder de titel La leçon d'Ingmar Bergman: ‘In de filmgeschiedenis van na de oorlog
is er weinig werk dat zozeer zichzelf gelijk en zozeer zichzelf trouw blijft als dat van
Bergman’. De les die Bergman ons geeft bevat drie punten: bevrijding van de dialoog,
radicale zuivering van het beeld en een absoluut accent op het menselijk gezicht.
‘Libération du dialogue. Le texte d'un film n'est pas un morceau de littérature, mais
simplement de la parole sincère, des choses dites et des choses tues, confession et
confidence. (...) Nettoyage de l'image. Il y a les cinéastes qui laissent entrer le hasard
sur l'image, soleil, piétons ou bicyclette, et ceux qui veulent contrôler chaque
centimètre carré de l'écran. Bergman a commencé comme les premiers, puis il a
changé de camp; dans ses derniers films, vous ne croisez plus un piéton, votre regard
n'est jamais arrêté par un objet inutile dans le décor ni un oiseau dans le jardin. Il n'y
a sur la toile blanche que ce que Bergman (antipictural comme tous les vrais cinéastes)
a voulu y mettre. Le

1

Viskningar och rop (in Nederland vertaald als Schreeuw zonder antwoord), 1972. Realisatie,
scenario en dialogen: Ingmar Bergman; beeld: Sven Nykvist; decor: Marik Vos; montage:
Siv Lundgren; Muziek: J.-S. Bach (Sarabande van de vijfde cellosuite), F. Chopin (Mazurka
opus 17, nr. 4); vertolking: Harriet Andersson (Agnes), Kari Sylwan (Anna), Ingrid Thulin
(Karin), Liv Ullmann (Maria), Erland Josephson (David Läkaren), Henning Moritzen Joakim),
Georg Arlin (Frederik), Anders Elk (Dominee Isak).
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visage humain, personne ne s'en approche aussi près que Bergman. Dans ses derniers
films, il n'y a plus que des bouches qui parlent, des oreilles qui écoutent, des yeux
qui expriment la curiosité, l'appétit ou la panique’.
Maar als toeschouwer word je niet alleen door dit overweldigend zuiver
cinematografisch klimaat getroffen. De empathische betrokkenheid op het
filmgebeuren waarin onze interpretatieve verbeelding de onmiddellijkheid van de
ervaringen van de opgeroepen wereld meer gedifferentieerd wil articuleren en
structureren, zet je aan dieper op de film in te gaan. Uiteraard vanuit datgene wat er
in de film te zien is, het filmgebeuren.

Filmgebeuren
In tegenstelling met een aantal van zijn vorige films zoals Vargtimmen2 of En Passion3,
situeert Bergman zijn jongste film niet op een bijna verlaten eiland, maar op een
groot landgoed, op het einde van de vorige eeuw. Reeds in zijn vorige film, The
Touch, had hij andere decormogelijkheden uitgetest: een kerk, een villa en een oud
appartementsgebouw in een stad. In Fluisteringen en geroep keert hij nu terug naar
een gesloten universum, maar nu met bij hem nog nooit geziene decorcomponenten.
De openingssequens toont ons de omgeving van een huis in de vroege morgen:
een beeld, enkele oude forse bomen en de grasperken zijn nog in de ochtendnevel
gehuld. De buitenmuren van het landhuis zijn nauwelijks zichtbaar. In het interieur
zien we allerlei klokken: het is vier uur. Vloeren muurbekleding zijn licht karmijnrood,
waartegen de witte deuren scherp afsteken. In een ligzetel slaapt een blonde vrouw
en in een aangrenzende kamer wordt een andere vrouw wakker van de pijn:
donkerharig, met een heel bleek, van vermoeidheid en pijn vertrokken gelaat. Agnes.
Ze staat op, loopt even rond, glimlacht vertederd als ze door de open deur haar
slapende zuster Maria ziet die bij haar had zitten waken. Ze zet een klok gelijk, kijkt
even naar buiten en schrijft enkele zinnen in haar dagboek: ‘Het is vier uur in de
morgen en ik heb pijn. Mijn zusters en Anna waken’.
Anna, een wat plompe, maar lieve huishoudster, komt in het aanpalende vertrek
de slapende Maria wakker maken, met koffie. Ook Karin, de oudste zuster komt
binnen, kijkt onrustig Agnes' kamer in, vraagt of er niets gebeurd is. Ze is groot,
heeft een mager, bitter-streng gezicht, hetzelfde donkere haar, dezelfde donkere ogen
als haar jongere zuster Agnes.
Opnieuw is het stil in huis. Maria ligt in haar kamer te dagdromen; ze kijkt naar
een enorm poppenhuis vol kinderlijk huiselijke interieurtjes. Karin

2
3

Cfr. Jos Burvenich, Vargtimmen, in Streven, mei 1968, pp. 789-796.
Cfr. J. De Visscher, L 182 of En Passion van Ingmar Bergman, in Streven, februari 1971,
pp. 493-502.
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kijkt in een bureau boekhoudkundige rekeningen na in een heel dik schrift; ze lijkt
wanhopig. Anna, de huishoudster, maakt zich klaar voor haar dagtaak; maar vooraf
dankt ze God dat ze vandaag nog mag leven en bidt ze dat haar gestorven dochtertje
het in de hemel goed mag hebben. (Hier zijn de kleuren licht en helder). Agnes is nu
ook wakker; ze geniet van witte bloemen en denkt ineens terug aan haar jeugd: in
haar herinnering ziet ze haar moeder onrustig door de frisgroene tuin van het landgoed
lopen. De eenzaamheid, het ongeduld en het verlangen van haar moeder begreep zij
toen niet. Zij bespiedde haar vaak. Zij herinnert zich dat haar moeder soms met haar
jongere zuster Maria zat te fezelen en te giechelen, en dat zij ze eens vanachter een
glazen deur droefgeestig in het salon zag zitten. Ze had toen troostend haar handje
op haar moeders wang gelegd: ‘we waren toen innig met elkaar verbonden’.
Zij schrikt uit haar mijmering op als de dokter, David Lärkaren, op visite komt.
Het zal nu spoedig met haar afgelopen zijn. Als hij weg wil gaan, wil Maria hem
nog even verleiden. Vroeger, toen ze eens alleen op het landgoed was en hem
ontboden had voor het zieke dochtertje van Anna, had zij hem een avond ertoe kunnen
overhalen te blijven eten en te overnachten. In de kamer voor de spiegel had hij haar
gelaat geanalyseerd: ‘je bent mooier dan ooit, maar je hebt vlugge berekenende ogen
gekregen; je gebruikt schmink, in je voorhoofd tekenen zich vier lijnen van
onverschilligheid af en de lijn van je oor tot je kin wordt minder zichtbaar’. - ‘Zie je
dat allemaal?’ - ‘Ik voel het wanneer ik je zoen’. - ‘Je ziet het in jezelf’. - ‘Bedoel
je het egoïsme?’ Maria ziet de scène weer vóór zich. ‘Zijn er voor ons dan geen
verzachtende omstandigheden?’ had David tenslotte gevraagd. ‘Ja’, had zij
geantwoord, ‘wij hebben geen behoefte aan vergiffenis’. Toen haar man haar ontrouw
ontdekte en zich met een brievenopener van het leven trachtte te beroven, had zij
verlamd-angstig, zonder te reageren toegekeken.
Als 's avonds laat Anna, de huishoudster, de wacht bij Agnes heeft overgenomen
en Agnes om troost smeekt, ontbloot zij haar borst en trekt de stervende
affectief-geborgen tegen zich aan. Midden in de nacht schijnt het einde nabij: Maria
en Karin moeten worden gewekt. Maar in de late morgen wordt Agnes weer rustiger.
Ze kijkt haar zorgende zusters dankbaar aan. In de namiddag krijgt zij opnieuw een
hartverscheurende aanval. Ze huilt en schreeuwt van de pijn: ‘Kan niemand mij dan
helpen?’ Enkele ogenblikken later is ze dood. Aanvankelijk schijnt alleen Anna zich
daarvan bewust te zijn.
Voor de opgebaarde Agnes komt dominee Isak met Anna, Karin en Maria de
gebeden voor de dode zeggen. Hij eindigt met een bewogen persoonlijke vraag tot
de dode: ‘Indien jij, Agnes, ons lijden in uw lichaam kunt opne-
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men, indien je dan in de andere wereld zou komen, en indien je dan voor God zou
verschijnen en indien je dan de taal zou spreken die deze God verstaat, vraag Hem
dan vergiffenis voor ons die hier in diepe angst en twijfel op die vuile aarde moeten
achterblijven onder een lege hemel. Vraag God dan ook wat de betekenis van dit
alles is’. Hij had met haar, vertrouwt hij de familieleden toe, diepgaande gesprekken
gehad en haar geloof was sterker dan het zijne.
Voor de anderen gaat het leven verder. Karin herinnert zich een avond toen ze
alleen met haar oudere, cynische man, de diplomaat Frederik, in het landgoed
zwijgend aan tafel zat. In haar onhandige woede om de vernederende ‘conversatie’
had zij haar wijnglas omgeslagen. Geobsedeerd had ze de scherven zitten bekijken
en gepreveld: ‘het is één weefsel van leugens’. Later had ze de huishoudster, die haar
bij het uitkleden moest helpen, geslagen, maar haar onmiddellijk, tot tweemaal toe,
om vergiffenis gevraagd. Alleen gebleven had zij het nog eens herhaald: ‘één weefsel
van leugens’. Met een van de glasscherven had ze daarna diep in haar vagina
gesneden; toen ze haar man uitdagend de wonde toonde, smeerde ze haar gezicht
vol met bloed en keek ze hem grijnzend aan.
Als Karin opnieuw rekeningen na zit te kijken in het bureau, komt Maria bij haar:
waarom is er tussen ons niet meer contact, liefde, vriendelijkheid? ‘We zijn zusters,
kunnen we geen vriendinnen worden? Is het niet vreemd dat we elkaar nooit aanraken?
Ik kan niet langer meer tegen die afstand en die stilte in dit huis van onze jeugd, waar
alles tegelijk zo vreemd en zo bekend is’. Karin wijst Maria's aanbod af, neemt een
boek in handen, toevallig Agnes' dagboek. Ze leest er een passage uit voor: ‘Ik heb
het beste van het leven gekregen: solidariteit, menselijk contact, vriendelijkheid en
hulp. Dit is een genade’. Opnieuw wil Maria haar zuster aanraken: ‘Raak me niet
aan! raak me niet aan! Je moet niet zo aardig doen’.
Even later, 's avonds, zitten de twee zusters aan tafel, bespreken de regelingen met
de notaris. Karin heeft beslist het landgoed te verkopen, de meubels en de boeken te
verdelen en Anna te ontslaan: ‘ze kan een aandenken kiezen, want ze was Agnes
zeer toegenegen; we geven haar wat geld en weg met haar. Ze dringt zich trouwens
op een ongewenste wijze op’. Als Maria daarvan schrikt, richt Karin haar agressiviteit
op haar: ‘Ik haat je! Ik vind je belachelijk. Ik kan je lachjes en koketterieën niet
verdragen. Ik heb je door, ik zie alles’. Maar onmiddellijk daarop vraagt Karin zich
af hoe zij in zo'n haat leven kan. Huilend van vertwijfeling loopt ze de eetkamer uit:
‘ik kan niet ademhalen van de schuldgevoelens’. Tenslotte vraagt ze Maria om
vergiffenis. En ineens slaat de stemming om: ze fluisteren elkaar vriendelijkheden
toe en beknuffelen elkaar. Anna, die bij de dode Agnes waakt, kijkt vanop afstand
toe.
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's Nachts wordt Anna door een gehuil uit haar slaap gewekt. Ze loopt naar de kamer
van de dode Agnes. Voor de deur staan Maria en Karin op een afstand van elkaar,
onbeweeglijk en stom. Als Anna de kamer binnenkomt en Agnes ziet wenen, meent
ze te dromen. ‘Voor jou is het misschien een droom’ zegt de dode, ‘voor mij niet’.
‘Wil je mijn hand vasthouden tot de verschrikking voorbij is?’ vraagt Agnes aan
Karin. Maar deze weigert: ‘Niemand zou doen wat je vraagt. Het is walgelijk en hels.
Indien ik... daarenboven ik houd niet van je. Ik wil niets te maken hebben met je
dood’. Maria daarentegen heeft met haar dode zuster medelijden; ze wil bij haar
komen zoals toen ze klein waren en uit angst elkaar in de armen namen. Maar als
Agnes zich aan haar vastklampt, schrikt Maria, wringt zich los en vlucht huilend
weg: ‘Mijn man en mijn kind hebben mij nodig’. En Karin: ‘Het is vreselijk zoiets
te doen, nu ze reeds stinkt en aan het rotten is’. Alleen Anna zal Agnes helpen en
troosten; zij neemt haar in haar armen zoals ze dat vroeger deed.
Na de begrafenis maken Maria en Karin met hun echtgenoten aanstalten om het
landgoed te verlaten. Anna wordt ontslagen. Zij krijgt Agnes' dagboek mee. Ze leest
er een passus uit die handelt over een moment van volmaakt geluk: Agnes met haar
twee zusters in de tuin van het landgoed en even later samen op de schommel. ‘Ik
was omringd door de mensen die ik bemin. Iets beters kon ik niet wensen’.
Zo eindigen de fluisteringen en het geroep.

Duiding
Het filmverhaal lijkt, zoals zovele andere werken van Bergman, bijzonder eenvoudig
en transparant. Een interpretatieve duiding zou zich kunnen beperken tot het ontdekken
van zeer indringende karaktertekeningen van een aantal vrouwen, maar uiteindelijk
suggereren de filmbeelden meer dan ze onmiddellijk prijsgeven. Natuurlijk zijn de
filmbeelden de enige basisgegevens waardoor de film-eigen werkelijkheid
onmiddellijk wordt opgeroepen. Maar de niet onmiddellijk zichtbare dieptedimensie
van die zintuiglijk ervaren werkelijkheid wordt pas ontdekt, ‘zichtbaar’, door reflectie
en inzicht. Dingen worden expressies: veruiterlijkingen van een innerlijkheid die
slechts door deze uiterlijkheid bestaat.
De werkelijkheid van Fluisteringen en geroep speelt zich uitsluitend af in het huis.
Dit landgoed lijkt wel het universum. Nooit zien we personages het huis in of uitlopen.
De weinige scènes die zich in de tuin afspelen, zijn verbeelde herinneringsbeelden
van Agnes. Slechts zelden wordt van binnenuit een uitzicht op de tuin gegeven en
even zelden zijn de allusies op de relatie met de buitenwereld. De woning is
daarenboven somber: de domi-
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nerende kleur is rood. Tapijten, muur- en meubelbekleding dragen dezelfde bijna
drukkende zwaar rode kleur. De mensheid lijkt in dit universum ingesloten, door het
Niets omgeven, soms door herinneringen opgevuld.
Het leven dat zich in dit decor afspeelt, is tragisch, zwaar van lijden. Niet zozeer
van Agnes' lijden, want zij is het niet die zich over het leven beklaagt. In haar dagboek
schrijft ze eerder over de gelukkige momenten, die iets van de absolute volmaaktheid
uitstralen, dan over haar pijn. De enige ogenblikken van verschrikking voor haar
spelen zich af juist vóór en kort na haar overlijden, wanneer haar geest, op het
ogenblik dat hij de aarde verlaat, met het Niets wordt geconfronteerd en het huis met
een geweldige onrust bezielt. Bergman heeft hier, om het verhaal vlotter aanvaardbaar
te maken, de eeuwenoude legende van de ziel die nog enige tijd op aarde rondwaart
en troost en bijstand zoekt, voorgesteld alsof zij misschien een droom van Anna zou
zijn. (Deze integratie is hier formeel meesterlijk). Ook juist vóór haar overlijden
wordt Agnes door angst aangegrepen: ‘kan niemand mij dan helpen!’ Een ‘Eli, Eli,
lamma sabaktani’, niet tot God gericht, maar tot haar zusters.
Psychisch, moreel en metafyisisch lijden schijnt om een of andere reden aan Agnes
te zijn voorbijgegaan. Vroeger, twintig jaar geleden, toen haar moeder nog leefde,
was ze ongelukkig. Nu schildert ze en schrijft ze in haar dagboek over haar geluk.
Kende zij een ultieme zingeving? Hierop zinspeelt dominee Isak: haar geloof was
sterker dan het zijne. Maar zij had geen behoefte om over God te práten. Ze was
gelukkig en, voor zover we uit het dagboek vernemen, dacht ze over God niet na.
Zij is alleen zuiverheid en onschuld. Haar naam, van het Griekse ‘hagnos’ (zuiver,
kuis), is een symbool van haar ethische levenssituatie. De associatie met ‘Agnus
Dei’, het Lam Gods, wordt door dominee Isak zelf gesuggereerd: ‘indien jij ons lijden
in uw lichaam kunt opnemen...’. Maar de onschuldige, die op aarde de gelukzaligheid
heeft gekend - ze gewaagde van een genade - gaat dood (klaarblijkelijk aan
baarmoederkanker). Onvruchtbaar. Het is alsof zaligheid en geluk in dit universum
geen plaats hebben en van binnenuit vernietigd worden: vanuit de bron van het leven
zelf.
Ook Anna moet geleden hebben, maar zij heeft tenminste een houvast: ze is gelovig
en kan bidden. En zij durft de dood trotseren: terwijl Karin en Maria op Agnes'
uitnodiging niet durven ingaan, uit angst door de dood te worden meegesleurd, heeft
zij, Anna, de moed Agnes te troosten: liefde over de dood heen. Maar in het universum
van de film leidt Anna een onderdrukt, vernederd bestaan.
Eigenaardig genoeg zijn het niet Maria, niet dokter David, niet Maria's echtgenoot
Joakim of de diplomaat Frederik die van de ‘vuile aarde’ getuigen. Maria reflecteert
over heel weinig, zij berekent slechts hoe ze resul-
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taten kan halen uit haar behaagzucht. Slechts één ogenblik toont ze zich met haar
minnaar David bewust van een zekere problematiek. Nadat de dokter haar aan de
hand van de spiegel ontmaskerd heeft - Maria is nog verwonderd dat spiegels de
waarheid vertellen, ze wist dat niet en laat zich dus naïefweg exhibitionistisch
uitkleden - en haar heeft gevraagd of er voor hen nu echt geen verzachtende
omstandigheden bestaan, antwoordt zij ontwapenend, maar cynisch: ‘wij hebben
geen behoefte aan vergiffenis’. Zij gelooft wel niet in haar onschuld, maar vergiffenis
lijkt haar zinloos, alsof er aan het metafysische onheil dat het leven in Bergmans
film schijnt te zijn, nu eenmaal toch niet te ontsnappen valt.
De ervaring van de ‘vuile aarde’, van het onheil van het menselijke bestaan, wordt
door dominee Isak en de oudste zuster Karin vertolkt. Niet toevallig: alleen zij
benaderen het leven en het bestaan op een rationalistische, reflexieve of zelfs
metafysische manier. De dominee had diepzinnige (te cerebrale?) gesprekken over
de zin van het bestaan; het is alsof hij het heil verwacht van een verbaal antwoord
op de ultieme vragen. Zijn woorden zijn uiteindelijk kreten van verlatenheid en
zijnsangst: het bestaan van God is voor hem onzeker en hij lijkt overtuigd van de
zinloosheid, de permanente vernedering van en de angst in het menselijke bestaan:
‘Indien je dan de taal zou spreken die deze God verstaat, vraag Hem dan vergiffenis
voor ons die hier in diepe angst en twijfel op deze vuile aarde moeten achterblijven
onder een lege hemel’. In het diepste van zijn wanhoop hoopt hij toch nog dat alles
misschien ergens een zin heeft.
Een niet minder tragische figuur is Karin. Zij beheert het landgoed, neemt de
belangrijkste initiatieven, maakt de slotsom van alles, likwideert het huis en ontslaat
Anna. Zij leeft niet zonder waardebesef: ze heeft schuldgevoelens, vraagt (misschien
wat teveel) om vergiffenis en is tot de slotsom gekomen dat het leven ‘één weefsel
van leugens’ is. Ontgoocheld en verbitterd, leeft ze ingesnoerd. Dit wordt typerend
sterk getekend in de scène waarin Anna - diegene die Karin in de spiegel doorziet,
wat deze als ondraaglijk ervaart - haar uitkleedt: Karin zit in korsetten en onder
onderjurken ingesnoerd. In psychologische termen zou men kunnen stellen dat Karin
het bestaan niet aankan, niet aan een zijnsaanvaarding toe is. Ze overweegt en berekent
alles: de slotsom, de balans van het leven maakt haar wanhopig: ‘één weefsel van
leugens’. De twee beelden (uiteraard slechts in de context van de gehele film te
verstaan) waarin we haar voor enorme boekhoudkundige schriften zien zitten, drukken
dit op een expressieve manier uit. Zij lijkt als het ware overmatig waakzaam om zich
toch maar niet in en met het bestaan te corrumperen: ze weigert Agnes' uitnodiging
en wordt grof uit zelfbescherming; men mag haar ook niet aanraken en wanneer ze
Maria dan toch volgt om haar te liefkozen en om beknuffeld
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te worden, wordt ze al even ongeloofwaardig als haar behaagzieke zuster. Op een
ander ogenblik geeft haar verkrampt bestaan aanleiding tot zelfdestructie en
zelfverminking: de bewaarde glasscherf die ze diep in haar vagina snijdt, is niets
anders dan een uitdagende weigering van wat een existentiële communicatie had
moeten zijn maar, zoals het bestaan, één weefsel van leugens is. Ze vraagt zich
tenslotte af hoe het mogelijk is zo'n haatdragend leven te leiden. De gedachte aan
zelfmoord heeft zich dan ook opgedrongen. Een laatste, ongeloofwaardig houvast
meent ze na Agnes' dood in Maria's uitnodiging tot (steriele) liefelijkheid te zien.
Het heengaan van haar jongere zuster heeft als het ware een leegte geschapen die ze
moet opvullen en wanneer ze na de begrafenis van Agnes van Maria afscheid neemt,
eist ze reeds de consequenties van de afspraak op, alsof ze Maria als een liefdesobject
in beslag wil nemen.
Welk is de samenhang van dit alles? Het universum van Fluisteringen en geroep
kent een dualiteit. Ten eerste: het onschuldige en zuivere bestaan bestaat slechts een
moment: het wordt ofwel door het leven zelf als het ware van binnenuit lijk een
verwenste kanker fysisch vernietigd (Agnes) ofwel door de corrumperende krachten,
als variabelen van het kwaad, vernederd (Anna). Ten tweede: het kwaad, het schuldige
bestaan, al of niet schuldbewust, beheerst en domineert het universum. We denken
hier in het bijzonder aan de schuldbewuste rationalistische Karin (verkrampt en
verbitterd in zichzelf opgesloten) en Isak (een voor hem ongeloofwaardig theologisch
systeem als enig wanhopig houvast), aan de berekenende bevallige Maria, de cynische
Frederik en de happige David. Het is alsof de film vertelt dat kwaad, dood en
vernieling het leven beheersen en dat sommigen, misschien door een ultieme
zingeving, aan dit onheil slechts voor een ogenblik ontsnappen.
Ook in Fluisteringen en geroep zijn niet alle themata, beelden en stijlfiguren in
Bergmans oeuvre nieuw. Maar pure herhalingen zijn het ook niet. Het zijn variaties
op een evoluerend thema. Telkens opnieuw weet Ingmar Bergman andere, verdere
stappen te zetten in een exploratietocht waar esthetica, ethica en religie vele
relatiepunten schijnen te vertonen. Bij de bespreking van Een Passie4 merkte ik reeds
op dat sedert Het zevende zegel (1956) er in het werk van de Zweedse cineast een
duidelijk decrescendo van de hoop te ontwaren viel. De hoop sterft af omdat ze niet
meer emotioneel en zingevend gevoed wordt. Bergmans mensen lijden aan een
hypertrofie van het rationele, de zielekanker. In Een passie werd dit schitterend
geïllustreerd door de wanhopige uitspraak van Eva Vergerus: ‘Wat

4

Zie noot 3.
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is toch dat dodelijke gif dat het beste in ons wegvreet?’. In Fluisteringen en geroep
is dit dodelijke gif, deze zielekanker niet meer zo duidelijk een hypertrofie van het
rationele, er is een ruimere werkelijkheid: het kwaad en het ontbreken van een
spiritualiteit of zingeving. In Bergmans jongste film is de hoop nu weliswaar niet
afwezig; zoals hij reeds in zijn korte film Daniël, een parel van een bijdrage in de
Zweedse verzamelfilm Stimulantia (1966), betoogde en aantoonde, is de onschuld
de enige hoop. Dit is dan de broze waarheid van Fluisteringen en geroep voor een
wereld waar de hoop gefluisterd en het kwaad uitgeschreeuwd wordt.
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De Dada-drang van ‘Vijftig’
Erik Slagter
De later tot keizer van de vijftigers gekroonde dichter Lucebert publiceerde in
november 1949 een ‘Verdediging van de 50-ers’. Dit lange gedicht verscheen in het
enige hollandse Cobra-nummer en men kan het zien als een manifest van de
Experimentele Groep in Holland waarin de schilders Appel, Brands, Constant en Jan
Nieuwenhuys, Corneille, Rooskens en Wolvecamp evenals de dichters Elburg,
Kouwenaar en Lucebert waren verenigd. Het maakt op een uitdagende toon duidelijk
wat deze gelijkgestemde kunstenaars tegenstaat:
gij letterdames en gij letterheren,
gij die in herenhuizen diep zit uit te pluizen daden,
ik zeg Daden van genot en van ontberen,
wanneer gij blake, rimbaud of baudelaire leest:
hoort door onze verzen jaagt hun heilige geest:
de blote kont der kunst te kussen onder uw sonnetten en balladen.

De derde regel is in de verzamelbundel van Luceberts Gedichten 1948-1963,
samengesteld door Simon Vinkenoog, gewijzigd in: ‘ik zeg Dada...’. Met een andere
regel, verder in het gedicht, is het omgekeerde gebeurd; wanneer Lucebert naar Dada
verwijst:
fluister niet, als waart gij de progressieven,
dat wij verouderd zijn, herkauwende de dada,

wordt dit woord in de bundel van 1965 gewijzigd in ‘dade’. Het zijn correcties die
om uitleg vragen, want de dadendrang van de vijftigers vindt inderdaad haar
voornaamste bron bij Dada. Gerrit Kouwenaar komt daar ook eerlijk voor uit. Hij
schrijft: ‘Het meest voorkomend verwijt aan de experimentele kunstenaars is wel,
dat het experiment in de kunst verouderd zou zijn. Verouderd wil dan zeggen: daar
waren ze dertig jaar geleden óók al mee bezig... (maar) het zal duidelijk moeten zijn
dat deze vóóroorlogse experimenten bronnen hebben aangeboord, die zélf allerminst
zijn uitgedroogd..., nóch Dada, nóch het surrealisme, nóch het expressionisme
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houden op bij Tzara, Breton en Van Ostaijen...’1. En Lucebert besluit dan ook ‘Het
proefondervindelijk gedicht’ met de regels:
de tijd der eenzijdige bewegingen is voorbij
daarom de proefondervindelijke poëzie is een zee
aan de mond van al die rivieren
die wij eens namen gaven als
dada (dat geen naam is)...

Constant Nieuwenhuys, die in 1948 het ‘Manifest’ van de Experimentele Groep
opstelde, erkent daarin eveneens dat ‘de dadaïstische kunstenaars de geboorte van
een nieuw artistiek besef hebben gestimuleerd’.
Niet uitsluitend het dadaïsme, ook het surrealisme’ en het Duitse expressionisme
waren van groot belang. Via contacten van Kouwenaar met Wolfgang Cordan,
redacteur van Centaur, en van Elburg met de in Amsterdam ondergedoken Ludwig
Kunz, kenden deze latere experimentele dichters de verhalen over de dadaïstische
en expressionistische kringen uit de eerste hand. In de banden van het in Nederland
tussen 1932 en '35 verschenen Engelse tijdschrift Transition, die tijdens de
boekenschaarste in de oorlogsjaren in de Amsterdamse boekhandels opdoken, lazen
zij gedichten van Arp, Ball en Schwitters naast de manifesten van uitgever Eugène
Jolas die daarin sterk de nadruk legde op de magie van het woord in een a-logische
grammatica2. Volgens Jan Elburg, die deze bijzonderheden verstrekte, hing in het
huis van Kouwenaar omstreeks 1950 zelfs een authentiek Dadamanifest. Maar meer
dan het expressionisme en het surrealisme is Dada van doorslaggevende betekenis:
‘Dada behelst reeds alles wat later, in meer uitgewerkte vorm, als “nieuwe tendentie”
in de cultuur zal worden gepresenteerd: de abstractie, het surrealisme, het
constructivisme, het expressionisme, het lettrisme’, bevestigt Constant in 19643.
Die nieuwe tendens bracht ook een sterke relatie tussen de kunstrichtingen
onderling mee. De overschrijding van de grenzen van beeldende kunst, muziek en
literatuur is één van de fundamentele kenmerken van een periode die begint met het
futurisme en dadaïsme. De samenwerking van schrijvers en schilders die in de
Cobra-tijd een hoogtepunt bereikt, vindt daar een voor de verdere ontwikkeling
beslissende impuls.

Gerrit Kouwenaar, Maar wat willen die experimentele jongens dan? In De vrije katheder,
november 1949.
’ Zie voor het surrealisme en zijn na-oorlogse actualiteit het artikel De actuele daden van het
surrealisme in een volgend nummer.
2 Zie: Paul Rodenko, Balans en perspectief. In Maatstaf, jrg. 6, nr. 9-10, december 1958 januari 1959.
3 Constant, Opkomst en ondergang van de avant-garde. In Opstand van de homo ludens, Paul
Brand, Bussum, 1969.
1
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In het jaar 1917 zijn er drie gebeurtenissen die een verstrekkende betekenis krijgen.
Het dadaïsme, in 1916 in Zürich begonnen met het Cabaret Voltaire, komt vanaf
1917 tot uiting in het tijdschrift Dada, opvolger van Cabaret Voltaire waarvan slechts
één nummer was verschenen, en boekt begin 1917 internationale terreinwinst door
de verplaatsing naar Berlijn, waar de beweging zich niet meer uitsluitend tegen de
cultuur maar ook tot het volk richt. De term surrealisme wordt voor het eerst door
Apollinaire gebruikt naar aanleiding van de première van ‘Les Mamelles de Tirésias’
op 24 juni 1917. In oktober 1917 verschijnt het eerste nummer van De Stijl, voorbereid
door Theo van Doesburg.
In de geschiedenis is 1917 het jaar van de grote desillusie. Er heerste aanvankelijk
een zeker optimisme over de beëindiging van de verschrikkelijke oorlog: Amerika
bood vredesbemiddeling aan; maar begin 1917 wordt plotseling alle hoop wreed
verstoord als Duitsland de onbeperkte duikbotenoorlog afkondigt en de Verenigde
Staten zich actief in de strijd gaan mengen. Er volgen revoluties op maatschappelijk
gebied: in oktober 1917 de bolsjewistische opstand en een jaar later de
novemberrevolutie van Berlijn, en revoluties op cultureel terrein: futurisme in Italië,
Dada in Duitsland, surrealisme in Frankrijk. Deze omwentelingen oefenen op
Nederland, dat in de Eerste Wereldoorlog neutraal blijft, geen grote invloed uit. Ons
land sluit zijn grenzen met hoogspanningsdraad. Er treden wel spanningen op, maar
de oprichting van De Stijl gaat in 1917 met heel wat minder provocerend élan gepaard
dan de gelijktijdige kunstomwentelingen in het buitenland.
Het duurt tot kort na de Tweede Wereldoorlog, waar Nederland ontwricht en met
een cultureel vacuum uit tevoorschijn komt, voor de buitenlandse kunstexperimenten
hier doordringen. Er zijn wel enkele uitzonderingen: Paul van Ostaijen, die van 1918
tot 1921 in Berlijn verbleef en het dadaïsme aan den lijve heeft ervaren, en Theo van
Doesburg, die zich na 1920 actief voor Dada is gaan interesseren. Maar hun werk
kreeg voor de oorlog hier niet de aandacht die het verdiende en werd pas na 1945
van grote betekenis. Met enig recht kan dan ook gezegd worden dat de moderne
Nederlandse kunst in 1917 werd verwekt om dertig jaar later te worden geboren.

Dadaïsme
Begin 1917 is Berlijn een stad in oorlog en sociale ellende. De kiemen van de revolutie
en de culturele breuk zijn in gisting in verschillende tijdschriften als Die Aktion, dat
openlijk de oorlog becritiseert, en Die freie Strasse, waaraan o.a. de dichter Franz
Jung en de schilder en schrijver Raoul Haus-
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mann anarchistische tendensen meegeven. In politieke tekeningen stelt Georg Grosz,
medewerker aan Der blutige Ernst, de conservatieve burgeren militaire maatschappij
aan de kaak. In dit smeulende Berlijn komt Richard Huelsenbeck in januari 1917
terug uit Zürich, waar in een neutraal Zwitserland Hugo Ball met zijn vriendin Emmy
Hemmings op 1 februari 1916 in een café aan de Spiegelgasse het Cabaret Voltaire
had gevormd. Drie weken later, op 26 februari 1916, was Huelsenbeck in Zürich
aangekomen en met Hans Arp, Hugo Ball, Marcel Janco en Tristan Tzara had hij in
het voorjaar de Club Dada gesticht. In mei 1917 publiceert Huelsenbeck in Neue
Jugend het artikel ‘Der neue Mensch’ waarin Dada nog net niet wordt genoemd.
Dada was op de eerste plaats een geruchtmakende literaire kring, ‘geen artistieke
beweging in de geijkte zin’, schrijft Hans Richter, ‘maar een storm die over de wereld
losbrak als de oorlog over de naties’4.
Dichters die zich schaarden om de figuur van Hugo Ball zochten er onvermoeibaar
naar een nieuwe vorm van denken en doen, naar een nieuwe kunst voor een nieuwe
vrijheid. Dada zette zich af tegen de gevestigde cultuur en zag in de burger zijn
doodsvijand. De dadaïsten schreven verzen en liederen die zij zelf voordroegen en
in een vrije visuele typografie lieten drukken. Hun voordrachten, beklemtoond door
bruïtistische effecten met geluiden van schrijfmachines, ratels, kleppers, fluiten en
trommels, ontlaadden zich in provocerende Dada-soirées op een hemelbestormende
wijze onder directe invloed van het futurisme. Ook de lay-out van hun publikaties,
waarin verschillende drukelementen werden gecombineerd op overeenkomstige wijze
als de schilders die in hun collages en montages toepasten, was een voortzetting van
het werk van de futuristen, waarmee de dadaïsten vooral door Tzara in contact waren
gekomen.
Reeds in 1909 had Marinetti in het futuristisch manifest, dat op 20 februari in Le
Figaro verscheen, afstand genomen van de negentiende-eeuwse idealen en van de
superieure rol van de kunstenaar: ‘Terwijl de literatuur tot nog toe de lof zong van
roerloos peinzen, van extase en van dromen, willen wij ons verlustigen in agressieve
beweging, koortswaken, gymnastische passen, gewaagde sprongen, oorvijgen en
vuistslagen’. - ‘Une automobile lancée à toute vitesse est plus belle que la Victoire
de Samothrace’, bevestigde Marinetti. - In hun onstuimige drang de energie en de
snelheid, het geluid van de grote stad (‘les forces d'une rue’, Boccioni), weer te geven
in een literatuur en kunst voor de toekomst, waarvan het machinetijdperk de bron
van inspiratie zou zijn, schaften de futuristen de traditionele syntaxis af en zetten
alle adjectieven, adverbia en werkwoordsvervoegingen over-

4

Hans Richter, Inleiding tot Dada-Kunst und Antikunst, DuMont, Keulen, 1964.
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boord. Op basis van het ‘Manifesto tecnico della letteratura futuristica’ van 11 mei
1912, dat nog in hetzelfde jaar in Der Sturm werd vertaald, keerden de schrijvers
terug tot de letter en de klank van de taal.
De futuristen waren ervan overtuigd dat zij een nieuwe kunst zouden scheppen.
De dadaïsten stelden er een anti-kunst tegenover en volgden het futurisme in de
agressieve directe benadering. Ook Dada wilde de individuele persoonlijkheid
vernietigen. Het ging uit van de abstractie, het bruïtisme, het simultaan gebeuren en
de collage. Dada beperkte zich evenmin tot één kunstrichting. Het wilde het leven
actief illustreren en demonstreren. Maar bij Dada waren de beweging, dynamiek en
gelijktijdigheid geen elementen van een programma of manifest. Daar ligt het
fundamentele verschil met het futurisme, stelt Hans Richter vast, dat het programma
wel erkende en in het kunstwerk tot uitvoering bracht. Dada had niet alleen geen
programma; het was tegen alle programma's. ‘Dada n'est pas une école littéraire....
nous ne reconnaissons aucune théorie’, schreef Tzara in 1918 in het ‘Manifeste Dada’.
En het dadaïstisch manifest van Berlijn, opgesteld door Huelsenbeck in 1918 en
onderschreven door alle belangrijke dadaïsten, eindigt met de woorden: ‘Gegen dies
Manifest sein, heisst Dadaist sein!’. Iedereen kan een dadaïst worden, maar ‘les vrais
dadas sont contre Dada’. Zo is het ‘programma’ van Tzara.
Dada, dat geen school wilde zijn en theorie noch stijl erkende, stelde de activiteit
van het scheppende werk voorop. Het erkende alleen het instinct en veroordeelde bij
voorbaat elke verklaring. De essentie lag dan ook niet op het afgewerkte produkt,
maar het ging om het spontane scheppen van een creatieve situatie. ‘La pensée se
fait dans la bouche’, riep Tzara uit. De poëzie noemde hij een activiteit van de geest.
‘De nieuwe kunstenaar protesteert: hij schildert niet meer (symbolische en
bedriegelijke reproduktie) maar schept direct in steen, hout, ijzer, tin, rotsen...’
(‘Manifeste Dada’, 1918).
In 1918 zetten deze tendensen zich in Berlijn - Dada voort onder leiding van
Richard Huelsenbeck en Raoul Hausmann, met deze accentverschuiving dat de
Berlijners, gezien het verschil in maatschappelijke situatie, zich niet alleen richtten
op een nieuwe kunst, maar daaraan ook een bestemming wilden geven voor het volk
tot vertroosting en als manifestatie van hun bruisende vitaliteit. Dada werd van een
geestesgesteldheid een beweging en mengde zich protesterend in de politiek. Het
zette de internationale revolutionaire eenheid van alle creatieve en intellectuele
mannen en vrouwen op basis van een radicaal communisme. Het kreeg een agressieve
sociale kracht en oogstte een grote populariteit. Het pleitte fel voor een spontane
beleving, ook in de kunst, zonder grenzen van staat of religie en keerde zich tegen
de bloedeloze abstractie.
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De dadaïstische geesteshouding richtte zich tegen de cultuur en de maatschappij
zonder te weten waarvoor te moeten zijn. Dada-Zürich plaatste de twijfel boven alles
en de actie voor alles, schreef Tzara: het dadaïsme is de daad naar een nieuwe vrijheid
van werken.
Daarin steekt het directe verband met het na-oorlogse Nederlandse
experimentalisme, dat zich evenmin theoretisch wil vastleggen. Voor de experimentele
schrijvers en schilders zijn poëzie en kunst eveneens niet meer alleen een ‘moyen
d'expression’ maar vooral een ‘activité de l'esprit’. Ook zij menen dat de kunst moet
worden teruggebracht tot de zintuigen en ontstaat in de daadkracht en de spanning
met de materie. De vijftigers verdedigen zich door de erkenning dat er tussen ‘Dada’
en ‘daden’ eigenlijk geen verschil is.
De experimentelen weten wel waar zij tegen zijn: ‘er is een lyriek die wij
afschaffen’ luidt één van hun leuzen uit een gedicht van Kouwenaar op de
tentoonstelling in het Stedelijk Museum; waar zij voor zijn, staat hun minder duidelijk
voor ogen. Evenmin als de dadaïsten twijfelen zij aan de daadkracht van hun bezig
zijn: het werk is belangrijker dan het resultaat. Bedoeld of onbedoeld demonstreerden
de vijftigers eenzelfde dadaïstisch élan. De internationale expositie van experimentele
kunst werd voorafgegaan door een voordrachtsavond. Het volgende fragment uit een
verslag van die vijfde novemberavond in De Telegraaf geeft een indruk van de reactie
op de verblufte toehoorders: ‘De avond begon met het optreden van de Nederlandse
experimentele letterkundige Lucebert, die als een kemphaan het spreekgestoelte
beklom en die zich voorstelde als een ongeletterde literator. Hij trachtte zijn gehoor
onder de indruk te brengen van zijn “historisch-materialistische cultuurbeschouwing”
en zette uiteen, dat de maatschappelijke en economische ontwikkeling sinds de
Tweede Wereldoorlog ons rijp gemaakt had voor een herhaling van Dada-istische
en expressionistische experimenten. Om zijn eigen merkwaardige beeldspraak te
gebruiken: de heer Lucebert “pluisde zich uit” en “zijn mond verloor vingers als
veer” om het publiek rijp te maken voor de chaos en het “geestelijk nudisme”. Toen
Lucebert was uitgesproken, volgde een grammofoonplaat met een staal van
volksmuziek uit Centraal-Afrika en andere primitieve gebieden, welke in een
fascinerend trommelritme werd ten uitvoer gebracht door negers’. Na de pauze gaf
Christian Dotremont een lezing in het Frans over ‘De grote natuurlijke samenkomst’
waarin enige toehoorders een te openlijke sympathie met het sovjetisme zagen, wat
ontaardde in een vechtpartij.
Enkele maanden later schreef Lucebert, die juist tot de redactie van het tijdschrift
Braak was toegetreden, in het derde nummer van juli 1950 het artikel ‘De nederlandse
literatuur is dood, lang leve de nederlandse lite-
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racteur’ waarin de volgende passage voorkomt: ‘Ik herinner jullie aan de rel in het
Stedelijk Museum, vorig jaar november. Toen werd er niet gezwegen over degenen
van ons, die daar optraden als zgn. experimentele dichters. Wat hebben ze gezegd
dat we brachten? Dada nietwaar? Dada! Wat weten de klootzakken van dat wat het
dadaïsme in de ontwikkeling van de hedendaagse kunst betekende? Niets. Niets
weten ze, niets voelen ze ook al hebben ze net vijf jaren van “Dada-scholing” achter
de rug. “Dada war nur eine Kesselpauke, ein grosser Lärm und Spasz; Dada
protestierte gegen die Dummheit und die Eitelkeit des Menschen. Unter den Dadaïsten
waren Märtyrer und Gläubige die ihr Leben opferten auf der Suche nach dem Leben”.
(Hans Arp)... Edoch, inderdaad mijne heren, u hebt gelijk, wij vernieuwen de geesten
van Dada en surrealisme zoals jullie je dode oorlogen helpen herhalen’.
In het volgende nummer van Braak diende Jan G. Elburg Lucebert van repliek:
‘Daarom is het ook zo gevaarlijk dat je de rel in het Stedelijk Museum van vorig jaar
aanhaalt. Want juist daar kwam de afhankelijkheid van broodschilders en -schrijvers
en andere lieden die voor of door de kunst hun brood verdienen, weer tot uiting. Daar
moesten verzen verwijderd, die misschien de gevoelens van een bepaalde
maatschappelijke of godsdienstige groepering konden kwetsen. Daar moest Dotremont
(overigens geen sympathie van mij) de mond worden gesnoerd uit angst voor posities
en baantjes. En wat er overbleef was Dada - de kranten hadden gelijk. Dat blijft over:
een lege huls van expressionisme, surrealisme en Dada, wanneer men de kunst van
de hedendaagse jongeren ontmant door een scheiding tussen kunst en normaal bestaan
teweeg te brengen’.
Het bleef overigens niet bij deze, tot een dadaïstische manifestatie geworden
bijeenkomst van experimentele kunstenaars. Een volgende gelegenheid, de overname
van het tijdschrift Podium, waarin de vijftigers vaste voet hadden gekregen, door de
uitgeverij De Bezige Bij, was aanleiding tot een feest in het Stedelijk Museum op
nieuwjaarsdag 1951. Daar zette de ‘huisartiest’, zoals een redacteur van Het Parool
Lucebert misprijzend noemde, ‘de avond luister bij door het voorlezen van vieze
woorden uit een woordenboek, maar ook door het opzetten van een masker en het
omkeren van een glas water boven het dichterlijke hoofd’ als opvoering van het
gedicht ‘Herfst’. ‘Hierdoor niet ontnuchterd stak hij enig koud vuurwerk af en
weerlegde een mogelijke verdenking van analfabetisme door het gevoelvol voordragen
van het abc’. Met dergelijke effecten, ook door Dada in allerlei toonaarden toegepast,
werd het burgersentiment geshockeerd. En die burger ‘pikte’ het niet, om in stijl te
blijven. Toen Lucebert in 1953 in hetzelfde Stedelijk Museum als keizer van de
vijftigers uitgedost, vergezeld van zijn vrienden als hellebaardiers en hofhouding,
de poëzieprijs van de gemeente
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Amsterdam in ontvangst kwam nemen, werden hij en zijn gevolg door de sterke arm
ruw verwijderd, waarna de tekst van de door hun bewonderde Paul Eluard ‘Le vrai
visage de la paix’ in alle rust ten gehore kon worden gebracht...
Niet alleen de officiële kritiek verweet de provocerende experimentelen dadaïstische
naäperij. Ook Simon Vinkenoog herinnerde in negatieve zin aan Dada in het
openingsartikel van zijn eerste Blurb van april 1950, gericht tot de Experimentele
Groep in Holland: ‘Uw programma's zijn zwaar aan woorden en woorden die als
drachtige koeien datgene herkauwen wat zo'n dertig jaren geleden dada en het
surrealisme in oprechte afschuw uitschreeuwden’. In zijn ‘A propos Reflex’ keerde
Vinkenoog zich tegen ‘Dada, dat zich voorstelde de gemeenschap, de moraal, de
logica en de taal te vernietigen en hiermee haar eigen doodvonnis tekende’.
Het ontbreekt de experimentelen in hun optreden en werk dus niet aan dadaïstische
shockeffecten, maar toch wijzen zij de kolder om de kolder af. Zij vatten de ‘culturele
impasse’ en de ‘poëtische malaise’5 ernstig op. Zij waarderen de dadaïsten door te
erkennen ‘dat hun experimenten bronnen hebben aangeboord die zélf allerminst zijn
uitgedroogd’.
De invloed van het dadaïsme op de experimentelen komt het meest treffend naar
voren in de relatie tussen Arp en Lucebert. In het dichterlijke en beeldende werk van
Hans Arp vindt Lucebert zijn voornaamste dadaïstische bron van inspiratie, zoals
reeds bleek uit het opgenomen citaat. Paul de Vree in De Tafelronde6 en C. Buddingh'
in Eenvouds verlichte waters hebben eerder op de invloed van Arp op Lucebert
gewezen. Lucebert geeft daar zelf aanleiding toe in het gedicht dat als het programma
van de experimentele poëzie kan worden beschouwd: ‘Het proefondervindelijke
gedicht’:
mijn gedichten zijn gevormd
door mijn gehoor
en door de bewondering voor
en de verwantschap met
friedrich hölderlin of hans arp

Met de eerder aangehaalde slotregels die er direct op aansluiten, gaat dit gedicht in
Atonaal vooraf aan de sterk visuele, in woorden geschilderde beelden van de eigenlijke
experimentele poëzie:

5
6

Simon Vinkenoog, Inleiding tot Atonaal, A.A.M. Stols, 's-Gravenhage, 1951.
Paul de Vree, De avant-garde plastisch; poëtisch. In De Tafelronde, jrg. 7, nr. 4, februari
1962. Eenvouds verlichte waters, door C. Buddingh', verscheen bij Heijnis, Zaandijk, z.j.,
herdrukt in: Leve het bruine monster en andere schrifturen, De Bezige Bij, Amsterdam,
1969.
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vrolijk babylon waarin ik
met mijn tongklak als een behaarde
schotel met een scheiding woon
ik ben zo verwonderd overwon
derlijk kinderlijk
ik mij petergrad lucas poolsdoof corejan
mal als mary wigman en veeg
teken als el greco
leef ik met de vertakte crapeaux
met de beboste weezees in de gekielhaalde
rookgordijnen van begoochelde fotoos
van de naaiekkere folls
9000 m hoge wierook
daar ben ik
boven ben ik
op ben ik
vaag vleselijk daarbovenop leef ik
met 10 maniakken in mijn rechterhand en 13 in
mijn breintuin lekker bros en beweeggeluk
goed als god
gespierd als spaanse peper
goed als god bestiert
zijn bloedeigen land zijn vrome
en zijn diepe bodem
het teder sodom en 't vrolijk babylon

Arp was er in 1920 toe overgegaan het toeval in zijn werk te betrekken. Zoals Tristan
Tzara volgens zijn handleiding voor het schrijven van een Dada-gedicht een vers
samenstelde uit willekeurig in een hoed uitgeknipte kranteregels, zo plakte Arp zijn
collages met gescheurde stukjes gekleurd papier in het patroon dat ze bij toeval
hadden aangenomen nadat hij ze over de grond had gestrooid. ‘Het toeval’, schreef
Arp, ‘onthulde mij percepties, onmiddellijke geestelijke inzichten. Intuïtie leidde mij
ertoe de wet van het toeval te vereren als de hoogste en diepste van de wetten, de
wet die van de basis opsteeg. Een onbetekenend woord kon een dodelijke donderslag
worden. Een kleine klank kon de aarde verwoesten. Een kleine klank kon een nieuw
universum scheppen. We verlangden onbegrensde vrijheid. We wensten onbelemmerd
in de diepte te kijken’6.
Lucebert gaat op een soortgelijke manier te werk. Ook hij zingt het woord los van
de zwaartekracht van de aarde, getuige de volgende regels uit het gedicht ‘Arp’,
opgenomen in de afdeling ‘De getekende naam’ uit zijn eerste bundel Apocrief:
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dwars door mijn mond door
breekt het harde gat van gebaar
en mijn stem wenkt
stilte galoppeer maar
stilte galoppeer maar
geen gewicht dat meer denkt

In zijn tekeningen geeft hij aan het toeval een beslissende rol. Daarin wordt de ‘vlek
als levenswerk’ erkend. Lucebert beschrijft in dit gedicht uit 1963 zijn dadaïstische
werkwijze:
niets beters dan in het teken van deze vlek
verwissen verknippen oplossen vervagen vervangen
in verwarring voortbouwen doordrenken slopen en opstaan

Arp, die een dubbelkunstenaar was als Lucebert en bovendien zowel in het Duits als
in het Frans schreef, speelde in het dadaïsme de centrale rol in gezamenlijke
produkties. Als dichter en schilder werkte hij mee aan een groot aantal literaire
uitgaven. In zijn eigen poëzie besteedde hij veel aandacht aan de typografie en de
evenwichtige samenhang van beeld en tekst, zwart en wit, en liet zijn vrienden zijn
publikaties illustreren, zoals de bundel Weisst du schwarzt du waarvoor Max Ernst
in 1920 vijf collages maakte.
Lucebert kopieerde op zijn manier zijn geschreven verzen in Braak met een sterk
gevoel voor de ritmiek van cursieven en kapitalen, doorhalingen, vette en magere
letters, Engelse en Duitse versregels en het dadaïstische handje met vingerwijzing
(zie afb.). Hij versierde Braak-nummers met kleine tekeningen tussen de tekst.
Ook Jan Elburg besteedde veel zorg aan de lay-out van gedichten die ‘Door het
oog van de schaar’ uit krantekoppen waren samengesteld7. En zoals Arp en Schwitters
samen gedichten schreven en met elkaar aan de roman Franz Müllers Drahtfrühling
werkten, schreef Lucebert proza met Bert Schierbeek, die een eigen vrije typografie
in zijn boeken toepaste. Met zijn poëzie, proza en beeldende kunst probeerde Arp
‘een nieuw universum te scheppen’, of, met de woorden van Lucebert: ‘de ruimte
van het volledig leven tot uitdrukking te brengen’8.
De poëzie kon zo opnieuw zijn wat zij oorspronkelijk is geweest: ‘de uiting van
de menselijke behoefte tot creatief werkzaam zijn, van de wil een uni-

7
8

Jan Elburg, Door het oog van de schaar. In Podium, jrg. 10, nr. 5, september - oktober 1955.
Lucebert, Ik tracht op poëtische wijze. In Apocrief, De Analphabetische naam, De Bezige
Bij, Amsterdam, 1952.
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versele realiteit - of wat daarvoor werd aangezien - in een verhevigde, geconcentreerde
vorm mede te delen, wanneer de gewone spreektaal daarvoor niet toereikend was.
Hij, die hiertoe de macht bezat, was een dichter, maar hij onderscheidde zich dan
ook door niets anders dan door dit te kunnen van hen tegen wie hij sprak en die naar
hem luisterden’9. De experimentele poëzie begint weer bij de oorsprong. De dichters
keren terug tot de bron, ‘de behoefte tot creatief manifesteren’, en werken gelijk de
dadaïsten vanuit eenzelfde gebrek aan programma, theorie en stijl. ‘Aan het
verschijnsel van de experimentele poëzie ligt geen enkel (gemeenschappelijk)
programmatisch streven ten doel; de zogezegde experimentelen vormen geen school,
geen vakvereniging, geen partij’, stelt Gerrit Kouwenaar heel nadrukkelijk10. Ook
Constant komt achteraf, in 1964, tot de conclusie dat ‘er geen experimentele kunst
bestaat en er nooit een experimentele kunst bestaan heeft’3. De experimentele
werkwijze wil zich evenals het dadaïsme niet laten definiëren volgens een bepaalde
esthetiek, maar dat betekent niet dat de vijftigers ook geen maatschappelijke functie
aan hun scheppingsdrang willen toekennen. Cobra verwerpt de schoonheid als
criterium: ‘L'art n'a rien de commun avec la beauté’. De experimentele schrijvers en
schilders volgen het dadaïsme in de ontkenning van het individualisme van de
kunstenaar en komen tot talrijke vormen van samenwerking, doordat zij ook
principieel het onderscheid tussen de kunstrichtingen negeren. Zij kanten zich tegen
de rede, tegen het nationalisme; blijven onverschillig tegenover de godsdienst en
bespotten de geestelijkheid zoals ze ook het burgerdom verachten dat de kunst
aangaapt. Lucebert noemt de kerk ‘Kapstok voor krankzinnigen’11. In het vierde
Cobra-nummer komt een foto voor van het schilderij ‘De liggende Venus’ van Titiaan
met de kop van een louche man en met drie arbeiders die naar haar naaktheid gluren.
- Reden voor de Amsterdamse wethouder van kunstzaken om de verkoop van het
blad tijdens de tentoonstelling in het Stedelijk te verbieden. - Deze montage van Jan
Elburg met de titel ‘La putain de classe’ herinnert aan de ‘Mona Lisa met snor’ door
Picabia, naar een idee van Duchamp afgebeeld in 391 van maart 1920, maar sluit in
de strekking aan bij de maatschappij-kritische collages van de dadaïst Heartfield.
De vijftigers brengen niet direct onder woorden waar zij voorstanders van zijn;
daarvoor ontbreekt hun de rust. Zij zijn de misdadigers en de ziekte en niet de rechters
of de artsen, zoals Elburg het later uitlegde. Wel stellen zij de kunst ‘als psychisch
instrument ten behoeve van alle mensen in

9
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Gerrit Kouwenaar, Poëzie is een realiteit. In Reflex, nr. 1, (september 1948).
Gerrit Kouwenaar, Inleiding tot Vijf 5 tigers, De Bezige Bij, Amsterdam, 1955.
Lucebert, De openbaringen doden de Kerk. In Alfabel, De Bezige Bij, Amsterdam, 1955.
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dienst van een waarlijk menselijke levensvorm’, schrijft Constant12. De kunst heeft
tot doel de menselijke geest te bevrijden en te activeren in haar scheppingsdrang.
Daarbij gaat het niet om enkelen, maar om een bevrijding van alle individuen die
door het beoefenen van de kunst moet worden bereikt. Vandaar dat de
voortbrengingsdaad van veel groter betekenis is dan het voortgebrachte, zoals ook
bij het kind, in primitieve culturen en in volkskunst het geval is.
De experimentelen beseffen wel dat het zover nog niet is. Hun kunst is de kunst
van een omwentelingsperiode die zal leiden tot een volkskunst van en voor iedereen.
Dat spiegelt hun als ideaal voor ogen. Constant stelt het experiment in dienst van de
revolutie die naar een nieuwe vrijheid van werken moet leiden. Voor Lucebert, die
zichzelf ‘geen lieflijke dichter’ noemt, is de ‘lyriek de moeder van de politiek’ en de
dichter ‘niets dan omroeper van oproer’ die ‘snakt naar het riool van revolutie’13.
Zoals de dadaïsten in Duitsland aan hun nieuwe vitale kunst een bestemming voor
het volk wilden geven, heeft de kunst van de experimentelen eveneens een functie
voor de arbeidende klasse. ‘Ook de arbeider immers leeft thans in een
overgangstijdperk en ook zijn bewustzijn wordt nog steeds door zijn maatschappelijk
zijn bepaald. En al herkent hij het misschien niet, volgepropt als hij is met het
verdovende afval van de heersende klasse, ook zijn verlangen, zijn woede en zijn
liefde brengt de experimentele kunstenaar tot uitdrukking’1.
Er klinkt een duidelijke socialistische gezindheid door in het werk van de meeste
experimentele kunstenaars. Jan Elburg neemt het eveneens op voor de werkende
klasse:
Wat de arbeiders met de rug van hun kinderen
en met het vel van hun handen betalen
betaal ik mee: een losgeld van onrecht
(uit: ‘Het uitzicht van de duif’)

Zij gaan wel niet zó ver als de Duitse dadaïsten, die probeerden hun kunst aan de
poorten van de fabrieken te propageren, maar toch vertonen de tekeningen en kartoons
van Lucebert (zie afb.) veel overeenkomst met de politieke spotprenten uit het
Berlijnse dadaïsme en expressionisme, van Grosz of van Heartfield. Hij verkocht ze
daarom op zijn eerste expositie in 1948 in de vergaderzaal van de bond van
drankbestrijders tegen idealistische prijzen. Jan Elburg, die voor een van de tekeningen
gemaakt op de achterkanten van gestencilde blaadjes f 6,95 betaalde, kreeg er
bovendien
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Constant Nieuwenhuys, Cultuur en contra-cultuur. In Reflex, nr. 2, februari 1949.
Lucebert, School der poëzie. In Apocrief, De Analphabetische naam.
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één cadeau. Het is in dit verband niet verwonderlijk dat Lucebert in 1955 naar
Oost-Berlijn vertrekt op uitnodiging van Bertolt Brecht, die met zijn theater van de
vervreemding het publiek wilde wijzen op het sociale onrecht.
De experimentelen verachten in het dadaïsme het geheel betekenisloze, het ‘Dada
ne signifie rien’. De Cobra-kunstenaars verwerpen de bloedeloze abstractie, die
gemakkelijk leidde tot automatisme en verfoeien de monotonie en het formalisme
waartoe naar hun mening Dada en het surrealisme waren afgegleden. De Dada-dichters
shockeerden het publiek met hun betekenisloze klank- en geluidspoëzie. De
experimentele poëzie wijst het zuivere klankgedicht af en aanvaardt pas later de
ritmische abstractie van Jan Hanlo zonder die over te nemen. De dichters publiceren
hun teksten in een traditionele typografie en niet in de vrije visuele vormen met
toepassing van allerlei drukmaterialen zoals de futuristen en dadaïsten; al maken
Bert Schierbeek en Lucebert daar wel eens een uitzondering op. De vijftigers schrijven
wel geen begrijpelijke gedichten: ‘de experimentele kunst is niet begrijpelijk, althans
niet in die zin als een naturalistisch verhalende weergave dat wil zijn’, schrijft Gerrit
Kouwenaar1, maar de experimentele poëzie is geenszins ‘duister, onbegrijpelijk,
onzinnig, duisterder dan de traditionele dichtkunst’10. De band met het beeldende is
er wel degelijk in de visuele woordkunst van Lucebert en in het optisch rijm van
Elburg, de eigenzinnige interpunctie, het gebruik van punten om een geleding aan
te geven en het opzettelijk laten staan van tikfouten en verbeteringen. Met de dadaïsten
richten de vijftigers zich op het primitieve en ongekunstelde zoals dat in de
negercultuur, de kinderexpressie en in het scheppend werk van geesteszieken tot
uiting komt. Evenals de dadaïsten houden de dichters en schilders van de jazz, waarin
de emotie van het volk direct wordt uitgedrukt, en hun poëzie en schilderkunst krijgen
herhaaldelijk de magische, bezwerende kracht van mensen die niet door kunst of
cultuur zijn gevormd. Zo bereiken de experimentelen de kunst en antikunst van Dada
in het streven naar een nieuwe creativiteit welke ontstaat in de volledige vrijheid van
de spontane scheppingsdrift. Een creativiteit die een bevrijding betekent voor alle
mensen ‘aan de mond van al de rivieren die wij eens namen gaven als dada’.

Illustraties:
1 Uit: Braak, maandelijks cahier voor proza, poëzie en critiek, onder redactie van
Remco Campert, H.R. Kousbroek jr., Lucebert, Bert Schierbeek, jrg. 1, nr. 3,
juli 1950, p. 67.
2 Omslagillustratie van Lucebert voor: Remco Campert, Een Standbeeld opwinden,
De Bezige Bij, Amsterdam, 1952.
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Nieuwe Jules Verne-kritiek
R. Pourvoyeur
‘Yet as the beauty is beneath the veil, perchance there is truth beneath the
words, though not that truth you think’. H. Rider Haggard, She and Allan
(1921).
Ons aller vader Adams eerste zorg was, zo heet het, een naam aan de dingen te geven.
Deze manie hebben zijn nazaten van hem overgeërfd. Mensen doen blijkbaar niets
liever dan hun medemensen classificeren. Een etiket wordt opgeplakt en voortaan is
het onmogelijk, zich ervan te ontdoen, hoe onverdiend het epitheton ook moge zijn.
En wee hem die van etiket wenst te veranderen.
Jules Verne is in de loop van de jaren een stereotiepe figuur geworden, een figuur
met twee aspecten: enerzijds, de schrijver van dikke, wat naïeve kinderboeken, rood
met goud op snee; anderzijds, de man die álle - maar dan ook alle - technische
uitvindingen in onze beschaving van ingenieurs met een visionaire blik heeft voorzien.
Wel waren er direct sommigen die tegen die veralgemeningen reageerden: Raymond
Roussel bijvoorbeeld: die erop wees dat Verne's werken niet méér geschikt zijn voor
kinderen dan de fabels van La Fontaine1, of Max Popp (1909), Hermann von
Keyserling (± 1930), E. Marcucci (vanaf 1929), en nog anderen. Maar tussen 1955
en 1960 is een verbazingwekkende gedaanteverwisseling ingetreden in de literaire
evaluatie van Verne, onder invloed van drie intellectuele bewegingen: verschillende
linkse stromingen, van het orthodoxe marxisme in zijn leninistische vorm tot het
ultra-gauchisme, die Verne proberen hetzij te recupereren, hetzij als tegenstander af
te schilderen; en de nieuwe kritiek o.m. in haar structuralistische of psychoanalytische
vorm. Dit alles gaat gepaard met een krachtige wederopleving van de universitaire
belangstelling: in verschillende universiteiten wordt thans aan wetenschappelijke
arbeid over Verne gedaan en talrijke thesissen hebben het licht gezien of worden
voorbereid onder meer te Parijs, Grenoble, Bordeaux, Le Mans en Torino.
Hierna volgt een poging tot analyse van de voornaamste resultaten van

1

Of dan Don Quijote, Gullivers' Travels of Robinson Crusoe zou je kunnen zeggen en zelfs,
sedert o.m. het werk van Marc Soriano, de sprookjes van Perrault.
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deze uiteenlopende werkzaamheden - waarbij nog die van de Société Jules Verne
onder meer in haar driemaandelijks bulletin dienen gevoegd2.

Een katalyserende ontmoeting
Een van de grote literaire avonturen van de 19e eeuw ving aan, zoals het meer
voorkomt, met een katalyserende ontmoeting tussen twee mensen: een
vierendertigjarige, vrijwel onbekende provinciaal, die naam had proberen te maken
met het schrijven van tweederangs vaudevilles en operetten-libretti en die, om te
mogen trouwen, besloten had, wisselagent te worden; en een oudere, ondernemende
humanitaristische idealist, een ‘quarante-huitard’ (een aanhanger van de
1848-denkbeelden), die uit een Brusselse ballingschap in 1859 te Parijs teruggekeerd
was, zijn uitgeversbedrijf opnieuw gevestigd had en eraan dacht een ‘Magasin
d'éducation et de récréation’, een laïciserend en vulgariserend tijdschrift uit te geven.
Beide mannen heetten Jules: Jules Verne, Jules Hetzel. Wie had toen kunnen
vermoeden waartoe dit samenkomen niet alleen op literair gebied, maar ook op het
vlak van de technische evolutie zou leiden?
De jonge Verne liep sedert enkele weken ‘met een ballon in zijn hoofd’ zoals zijn
mooie, wat oppervlakkige vrouw het klagenderwijze uitdrukte. In navolging van
Dumas, die volgens hem de geschiedenis in de Franse literatuur had geïntroduceerd,
droomde de wisselagent ervan, er de aardrijkskunde binnen te loodsen. De oudere
Hetzel van zijn kant zocht voor zijn tijdschrift een medewerker die voor de
wetenschappelijke artikelen zou zorgen. Over de details van hun ontmoeting in 1862
zijn heel wat geromanceerde versies in omloop gebracht. Het gevolg was echter, dat
Hetzel zijn schrijver gevonden had, iemand die zijn uitgeverij hoge winsten bezorgde
en dat Verne een man ontmoet had die op hem voldoende invloed kon uitoefenen
om zijn onervarenheid als romanschrijver bij te werken (al zijn Hetzels veranderingen
niet immer gelukkig geweest) en zijn soms zoekgeraakte zelfkritiek te verscherpen.
Dit leidde tot een lange reeks ‘wonderreizen’ die tussen 1863 en 1910 a rato van
meer dan een per jaar het daglicht zagen: 63 romantitels en 18 novellen, ofwel 103
boekdelen (formaat in - 18) waarvan een groot deel wereldvermaardheid verwierf.
Er enkele citeren betekent de overige onrecht aandoen; toch weerstaan wij niet aan
de bekoring, enkele van de meest bekende titels te noemen: Voyage au centre de la
terre (1864); De la terre à la lune (1865); 20.000 lieues sous les mers (1869-70);
Autour de la lune (1870); Le tour du monde en 80 jours (1873); L'Ile mystérieuse
(1874-75);

2

Dit bulletin, waarvan 13 nummers verschenen tussen 1935 en 1938, wordt opnieuw regelmatig
uitgegeven sedert januari 1967. Het adres van de Société Jules Verne is: 19, rue des Petits
Champs, 75001 Paris.
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Mathias Sandorf (1875); Michel Strogoff (1876)... Een greep uit het vele.
Vrij vlug werden de werken in een enorm aantal talen vertaald. De Nederlandse
vertaling van Les enfants du capitaine Grant (1868) verscheen in hetzelfde jaar als
de Franse tekst en Elsevier verzorgde al de uitgaven tot 1890, waarna de latere werken
verder door verschillende uitgeverijen werden gepubliceerd3.
Op te merken valt dat het lezerspubliek van Verne toen hoofdzakelijk uit
volwassenen bestond: Le tour du monde bijvoorbeeld verscheen eerst als feuilleton
in Le Monde van die tijd, de eerbiedwaardige Le Temps. Vele belangrijke figuren
van de eeuwwende en later verwezen uitdrukkelijk naar Verne als hun leermeester:
Charcot, Georges Claude, Belin, Tolstoi, Proust, Lyautey, Santos-Dumont,
Mendelejev, Byrd, Casteret, Esnault Pelterie, Conan Doyle, Fritz Lang, Sven Hedin,
Lake, Psichari, Brion, Lovell (van Apollo 8), om er maar enkelen te citeren uit alle
windhoeken van de wereld van het menselijk denken.
Toch werd Jules Verne gaandeweg verwezen naar het kastje van de schrijvers van
kinderboeken: hij werd de man die in zijn prijsboeken voor kinderen de gehele
technische toekomst voorspelde. Voorwaar een prijzenswaardige lectuur voor de
lieve kleintjes.
Het juiste ogenblik van de kentering valt moeilijk te bepalen - en is trouwens ook
van te gespecialiseerd belang. Overigens, ik zei het reeds, nooit werd Verne helemaal
‘losgelaten’: Lemire in een ietwat conformistische biografie (1908), Marguerite
Allotte de la Fuije in haar ‘fashionable’ werk over haar familielid (1928)4, R. Escaich
(1951), maar ook een pleiade van medewerkers van het vooroorlogse Bulletin, onder
wie de onvermoeibare Nederlander die nog steeds ondervoorzitter is van de Société,
C. Helling, hebben voor hem en voor zijn werk gearbeid.
Terwijl J.J. Bridenne in La littérature française d'imagination scientifique (1950)
een eerste beeld ophangt van J. Verne de revolutionair5 en in het tijdschrift Fiction6
op de mogelijkheden van een esoterische en psychoanalytische lectuur van Verne
wijst, komt de doorbraak in de sociale richting met de vertaling uit het Russisch van
het voorwoord van de verzamelde Sovjetuitgave en in de literair-kritische met een
serie artikelen van eersterangsfiguren als Barthes, Butor, Carrouges en met de twee
boeken van Moré. Laten wij om te beginnen de eerste - de sociale - stroming volgen.

3
4
5
6

C. Helling, Jules Verne aux Pays-Bas, in Bulletin de la Société Jules Verne, nieuwe reek
(verder geciteerd als BSJV II), no. 7-8, 1968, p. 4.
In het Nederlands vertaald bij Elsevier, 196.1. Een Nederlandse biografie werd geschreven
door E. Franquinet (De Haan - Standaard, 1964).
Cfr. F. Raymond in BSJV II, no. 12, 4/69, p. 63.
Fiction, no. 20-21, Paris, 1950.
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Sociaal-politieke interpretaties
In april - mei 1955 publiceert het linkse tijdschrift Europe7 een vertaling van de
uitgebreide studie door K. Andrejev geschreven ter gelegenheid van de heruitgave
van de werken van Verne, naar verluidt de meest gelezen buitenlandse auteur in de
Sovjet-Unie (17 miljoen exemplaren, in 23 talen, tussen 1918 en 1961)8. Volgens
Andrejev zocht Verne zich ten dienste van de denkbeelden van bevrijding en geluk
van het mensdom te stellen en zag hij de toekomst van de mens door het toverprisma
van de wetenschap. Zoals vele Saint-Simoniens meende hij dat de sociale problemen
door de technische ontdekkingen zouden opgelost worden: de geleerde, de ingenieur,
de uitvinder is de sleutelfiguur voor de glorierijke toekomst.
Vanaf 1870 worden in Verne's romans echter de personages talrijker die protesteren
tegen de sociale of koloniale onderdrukking. Zijn romans worden hymnen aan de
vrijheid (wat reeds het geval was voor de Nemo-figuur) en aan de arbeid (L'île
mystérieuse), hymnen die van Verne een utopische schrijver maken, ‘utopisch’ in
de zin die het marxisme aan het woord geeft. Nadat Verne zich in Amiens
teruggetrokken heeft (1872), worden de ‘sociale’ romans nog talrijker en verliest de
wetenschap haar glans, om vanaf 1886, met Robur le Conquérant, een potentieel
gevaar te worden: ‘les peuples ne sont pas encore mûrs pour une union fraternelle
et générale’, en Robur verdwijnt met het geheim van de luchtvaart. De uitvinders
zijn niet langer meer de voorvechters van een betere wereld: zij leven apart, als
verstotelingen, als mensenhaters of als waanzinnigen (Schulze, Roch, later Xirdal,
Storitz en Camarat, enz.). Na 1895 is het trouwens nog scherper geworden: Verne,
die in zijn eerste werken met de Verenigde Staten dweepte, beschrijft in een bittere
sociale satire, L'île à hélice (1895), de groteske gevechten tussen Amerikaanse
miljardairs onderling.
Andrejev besluit terecht dat het weinig zin heeft, te gaan zoeken naar de
wetenschappelijke vergissingen bij Verne, alsof het belangrijke bij hem in de
nauwgezetheid ligt waarmee hij de toekomst zou hebben voorspeld. Veel belangrijker
is het feit dat hij voor het eerst9 en systematisch de figuur van de enthousiaste arbeider,
gedragen door een materialistisch vertrouwen in de grootheid van de wetenschap, een onmisbaar element in de opbouw van de marxistische wereld met zijn diep
optimistisch geloof in de onafwendbaarheid van een noodzakelijk gelukkige toekomst
- beschrijft. Wat Andrejev echter verzwijgt, is de laatste evolutie van Verne, die van
zijn postume romans, waarin sommigen, m.i. grotendeels ten onrechte, de

7
8
9

33e jaargang, no. 112-113, pp. 22 ss..
E. Brandis, Joul Vern, evo jizn i tortsjestvo, Moskou, 1962, p. 310.
Maar niet alléén. Cfr. b.v. Macé, About en vele anderen.
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hand van zijn zoon hebben gezien. In Les Naufragés du Jonathan (1909) bijvoorbeeld
vinden wij een totale veroordeling van het anarchisme en van de laatste fase van het
communisme; in La Chasse au Météore (1908) en in La Mission Barsac (1919), de
bewustwording dat de wetenschap het ongeluk van het mensdom kan meebrengen;
in 't prachtige Eternel Adam (1910,) een cyclische voorstelling van de menselijke
vooruitgang, die regelrecht indruist tegen de marxistische visie van de historische
evolutie; en in Maître du Monde (1904) gaat dezelfde wijze Robur die hij in 1886
reeds ten tonele had gevoerd, ten onder in een vermetele poging om zich tegen God
(of de natuur?) op te stellen, hiermee opnieuw aanknopend bij een jeugdthema van
Verne (Maître Zacharius, 1854) en tevens bij een van de geliefkoosde houdingen
van het romantisme (Manfred, don Giovanni en zovele anderen).
Onder de titel Une lecture politique de Jules Verne heeft Jean Chesneaux in 1971
een heel wat diepergaand werk gepubliceerd10, gedeeltelijk een bundeling van vroegere
artikelen (1966-1970). Hij beschrijft vooreerst de ‘bourgeois-façade’ van Verne.
Gesproten uit de Franse bourgeoisie uit de provincie, schrijft hij om ‘geld te kloppen’
en kiest hij systematisch partij voor traditie, reactie, conservatisme, en tegen Dreyfus,
de Commune of het feminisme. Maar waarom dan de vlucht uit het ouderlijke huis
(1839), het mislukte huwelijk, de aanslag op hem door zijn neef (1886), een tragisch
eindigende liaison waarvan wij praktisch niets afweten? En Chesneaux herleest Verne
met nieuwe ogen; hij zoekt niet meer naar de man die het vaderland en de gevestigde
machten verheerlijkt, maar naar de schrijver wiens sympathie naar de verwerpelingen
en de opstandigen gaat. Sociaal gezien beheersen drie themata Verne's werk: de
traditie van '48; het utopisch socialisme en het libertair individualisme.
Van de uitgesproken voorliefde van Verne voor de vrijheidsbewegingen die de
wereld hebben beroerd, voornamelijk die van 1848, getuigen de figuur van kapitein
Nemo11, de ontelbare aanhalingen van vrijheidshelden, de nationale vrijheidsromans
die in Griekenland, Hongarije, Bulgarije, Letland, Canada en Ierland spelen12, de drie
anti-slavernijromans en het alomtegenwoordige motief van broederlijkheid tussen
de klassen.
Een echo van het utopisch socialisme vindt men terug in allerlei erfenissen van
de Saint-Simoniens (nog meer dan van Saint-Simon zelf, trouwens) zoals de
verheerlijking van de wetenschap en van de bevruchtende arbeid. Is er geen echo
van Cabet en anderen in de model-steden van Les 500 mil-

10
11
12

Maspero, Paris.
‘L'Homme de 1848 transfiguré’, schrijft Marguerite Allotte.
De talrijke uitingen van verbondenheid met onderdrukte volkeren die terloops in allerlei
andere werken voorkomen, niet te na gesproken.
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lions de la Begum (1879), Les Indes Noires (1877), Mathias Sandorf? En een echo
van die andere St. Simonien, F. de Lesseps - de man van het Suezkanaal - in de grote
openbare werken uit L'Invasion de la Mer (1905), Le Phare du bout du monde (1905),
De la terre à lune, Sans (sic!) dessus dessous (1889), enz.?
Derde motief: het libertair individualisme. Anderen dan Chesneaux hebben gewezen
op de diepe betekenis van de meest geliefde houding van Verne's helden:
rechtopstaande, de armen gekruist, de blik recht voor zich uit. Verne's liefde voor
de zee is tenslotte niets anders dan zijn liefde voor de vrijheid; hetzelfde geldt voor
zijn liefde voor reizen, voor een trekkersleven. De politie wordt niet dikwijls gunstig
voorgesteld en rechterlijke dwalingen zijn frequent (Un drame en Livonie, 1904),
Les frères Kip (1902), La Jangada (1881). Op de diepere betekenis van het concept
‘eiland’, dat letterlijk als een obsessie telkens weer opduikt, kom ik hieronder terug.
Chesneaux is wel verplicht Les Naufragés du Jonathan, die Andrejev verzwegen
had, te bespreken, en geeft de anti-socialistische tendensen ervan toe. Wat het
anti-anarchisme betreft wijst hij echter op twee punten: de zichtbare inschikkelijkheid
waarmee Verne over de theorie spreekt en het feit dat ondanks de uitgesproken
mislukking bij het in toepassing brengen van de theorie, de held weliswaar de
reorganisatie van de maatschappij verzaakt, maar het anarchisme toch als zijn
levensregel blijft beschouwen. In een laatste hoofdstuk steunt Chesneaux op een
recente thesis13 om aan te tonen hoe in de laatste romans het Verniaanse universum
in de war raakt: de ‘pool-queste’ van Hatteras wijkt voor de irrationaliteit van Le
Sphinx des Glaces, de zeeslang vervangt de nauwkeurigheid van 20.000 mijlen en
na L'Eternel Adam blijft niets meer over van de hoop op een permanente verbetering:
het mensdom is gedoemd, door cycli heen, steeds opnieuw vanaf het begin aan te
vangen. Chesneaux besluit voorlopig dat Verne een ‘conservateur solitaire et non
conformiste’ was, of nog een ‘réactionnaire contestataire’, een eenzame, niet te
klasseren figuur, een eenzaat die in zijn oude dag verbitterd werd en alle illusies had
verloren14.

Structuralistische en psychoanalytische interpretaties
Ook in de zuiver literaire wereld zijn nieuwe benaderingen van Verne sedert ongeveer
20 jaar merkbaar. Wordt Verne als science-fiction schrijver afgeschreven - al zouden
daar wel wat opmerkingen over te maken zijn - omdat men SF bepaalt als
toekomstliteratuur en Verne's toekomst-

13
14

Marie-Hélène Huet, Universiteit te Bordeaux, 1968.
Wellicht dient ook de zéér eigenaardige studie van J. Bya vermeld in het nogal confidentiële
ultra-linkse tijdschrift Manteia (XIV-XV, pp. 91-115) over het begrip ‘contradictie’ bij Verne
en Marx.
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beelden als achterhaald beschouwt, dan blijft hij als schrijver nog zijn waarde
behouden. Het valt verder moeilijk te ontkennen, dat Verne stilistisch soms in gebreke
blijft, af en toe een woord verkeerd gebruikt, ook meer dan eens een saaie opsomming
ten beste geeft of zijn wetenschap al te uitdrukkelijk ‘etaleert’. En toch wordt hij
opnieuw bestudeerd en meer dan ooit gelezen. Hij is dus meer dan een tijdgebonden
fenomeen, hij bezit een blijvende, diepere waarde. Het gaat zelfs zo ver, dat sommigen
in navolging van Lévi-Strauss' uitspraak: ‘Ia valeur du mythe persiste en dépit de la
pire traduction’, stellen dat ook slechte schrijvers indrukwekkende romans schrijven,
omdat in hun romans een of andere fundamentele mythe of archetype teruggevonden
wordt, zij het in een gedegradeerde vorm15.
Bijzonder aanmoedigend op deze weg is een vanouds gekende grondtrek in Verne's
karakter: hij was een zeer gesloten man, weinig mededeelzaam, die de humor als
schild hanteerde om zich erachter te verbergen, die een voorliefde koesterde voor
geheimschriften of cryptogrammen16. Waarom dan niet veronderstellen dat hij in zijn
werken heel wat meer gestoken heeft dan de oppervlakkige lezer zou vermoeden?
‘There are more things...’ om het nog eens met Hamlet te zeggen.
Een eerste reeks schrijvers doet een beroep op de theorie van de archetypen.
Volgens hen zou Verne's verbeelding wortelen in de diepste mythologische
verschijnselen. Michel Carrouges bijvoorbeeld heeft zeer vroeg en uitgebreid
geschreven over het Hephaistos-archetype bij Verne, waarbij hij peilde naar de
betekenis van de alomtegenwoordigheid van vulkanische uitbarstingen of van
ontploffingen in zijn oeuvre17. Marcel Brion18 heeft Le Voyage au centre de la terre
geanalyseerd als een typische initiatiereis die van de onbeduidende Axel een man
maakt, geholpen door Hans die het elementaire vertegenwoordigt; Axel reist in de
schoot van de moeder, naar het mythische centrum van de kosmos. Le Château des
Carpathes is meermaals het voorwerp geweest van analyses, hetzij structurele, hetzij
psychoanalytische19.
Een tweede reeks, die trouwens moeilijk te onderscheiden is van de eerste,

15

16
17
18
19

Léon Cellier, Le roman initiatique en France au temps du romantisme, in Les Cahiers
internationaux du symbolisme, no. 4, 1964, p. 31. Voor Cellier echter is Verne Poe's halfbroer,
hetgeen een compliment is; alleen is hij ‘pas toujours en forme’.
Bij Verne's dood werden drie à vierduizend logogriefen van eigen fabrikaat in zijn papieren
gevonden.
M. Carrouges, Le mythe de Vulcain chez J. Verne, in Arts et Lettres, 1948, no. 15
(Verne-nummer).
M. Brion, Le voyage initiatique, in L'Arc, no. 29, Aix en Provence, 1966, p. 26.
In deze uiteenzetting heeft het onderscheid tussen structuralisme, psychoanalyse en
archetypentheorie trouwens geen andere betekenis dan het gemak van de uiteenzetting.
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zoekt naar een meer Freudiaanse psychoanalytische uitleg van verniaanse themata.
Twee ophefmakende boeken van Marcel Moré20 pogen de grote Freudiaanse begrippen
bij Verne terug te vinden: een gesublimeerde vaderfiguur die tegenover die van de
natuurlijke vader staat (zoals de uitgever Hetzel tegenover Verne's vader), een relatie
die we terugvinden in de verhoudingen van de jonge Grant tot Lord Glenarvan en
tot zijn vader, kapitein Grant; de godsfiguur, zoals die van Nemo in L'Ile mystérieuse,
of die van Sandorf; de zoon - vader verhoudingen21; de grote liefde tussen Jules en
zijn broer Paul, thema voor een zestal romans; de misogynie van Verne22. Ter staving
van zijn theorieën bewerkt Moré de eigennamen in Les Voyages extraordinaires om
er woord- of letterspelingen uit te halen: achter Fragoso steekt Figaro, achter Lina
liaan, Briant wordt Aristide Briand, enz..
Een andere richting nog in de Verniaanse kritiek23 probeert aan de hand van een
structuralistische lezing van zijn werk de diepte ervan te peilen. Gebaseerd o.m. op
proefnemingen inzake linguïstiek heeft het structuralisme sedert lang vaste voet
gekregen onder meer in Frankrijk. Roland Barthes, een van de exponenten van deze
richting, heeft reeds tussen 1954 en 1956 gewezen op hetgeen voor hem het
existentieel principe is van Verne's werk: ‘le geste continu de l'enfermement’24. Een
omheining plaatsen en zich daarin installeren, zoals de jeugd in hokjes of in een tent
onder de tafel van de eetkamer speelt, aldus de Verniaanse gedachtengang. De wereld
is gemaakt om in bezit te worden genomen, om aan de mens aangepast te worden.
Eigendom wordt gezien niet als een sociaal-economisch verschijnsel dat juridisch
bezegeld wordt, maar als een dialectisch moment in de strijd tussen mens en natuur.
Hieruit vloeit Verne's liefde voort voor het schip, niet als symbool van afreis en
weidse zee, maar als eigen beschermde micro-kosmos, knusjes ingericht (o, de zin
voor het detail in de beschrijvingen van de interne organisatie!). Zoals Taussat het
uitdrukt25,

20
21

22

23
24
25

M. Moré, Le très curieux Jules Verne, Gallimard, Paris, 1960, en Nouvelle explorations de
Jules Vernes, ibid., 1963.
Moré had de nadruk gelegd op de moeilijkheden tussen Verne en zijn vader. In een pas
verschenen lijvige biografie door Verne's kleinzoon, Jules Verne, Hachette, Paris, 1973,
wordt daarentegen gewezen op de moeilijkheden van Jules met zijn eigen zoon, waaruit b.v.
het personage van Kéraban le Têtu (1883) gesproten zou zijn.
Moré laat zich meeslepen door de betreurenswaardige literaire mode die in alle vooraanstaande
mensen homoseksuelen of would-be homoseksuelen ziet; veel realistischer is het te spreken
van misogynie, hetgeen veel méér elementen in Verne's biografie verklaart.
Bij gebrek aan plaats laten wij de neo-klassieke exegese, die Verne de stylist verheerlijkt,
buiten beschouwing (Butor, Foucault, Moré, e.a.).
In Mythologies, Le Seuil, Paris, 1957 (herdruk van 1970, pp. 80 vlg..
Les machines magiques, in BSJV II, no. 24, 4/72, p. 197.
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ziet die microcosmos eruit als een glad ei, maar hoe comfortabel van binnen! Wie
denkt dan ook niet automatisch aan het begrip ‘eiland’, dat evenzeer een oerbegrip
is, het begrip ‘baarmoeder’ in zekere zin26, waarmee wij opnieuw in de archetypale
richting terugvallen27. Simone Vierne28 heeft ook een systematisch onderzoek gewijd
aan het begrip ‘refuge’: een natuurlijke, steeds ontzegde schuilplaats, de boom; een
kunstmatige, zelden veilige schuilplaats, de stad; een kunstmatige, voorlopig veilige
schuilplaats, het schip; en de natuurlijke, bevredigende schuilplaats, het eiland en de
grot, liefst gecumuleerd.
Michel Serres heeft een structuuranalyse gemaakt van Les Indes Noires (1877) en
Michel Strogoff. Het eerste boek reduceert hij tot het begrip ‘diepte’, waarbij de
Odysseia, Plato's grot en anderen aangehaald worden29; het tweede zou een modern
Oeidipoes-verhaal zijn, waarin alle componenten van deze mythe terug te vinden
zijn: de Sfinx, de moeder die men niet mag herkennen, de blindheid, Antigone, enz.30.
Een poging tot ontcijfering van Un drame en Livonie zou nog geciteerd kunnen
worden, waarbij D. Compère31 een zeer gave objectieve wederopbouw betracht door
wederzijdse belichting van bekende biografische gegevens en gebeurtenissen uit de
roman.
Op een ogenblik dat gelijktijdig in een pocketreeks (‘Livre de Poche’) en in een
boekenclub (Rencontre, Lausanne)32 alle werken van Verne systematisch herdrukt
worden, leek het ons wel nuttig een bescheiden status quaestionis inzake Verniaanse
neo-kritiek voor te leggen. De man die zoveel generaties lezers heeft weten te boeien,
de man die ontelbare mensen heeft weten te bezielen tot vruchtdragende inspanningen
om de wereld op een verniaanse manier voor het mensdom te veroveren, deze man
heeft een nieuw soort lezers verworven, mensen op zoek naar het geheim van de
mens, van zijn drijfveren en zijn rol.
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Cfr. de onderzoekingen van S. Vierne en D. Compère.
R. Barthes, voor wie Verne een lievelingsauteur is, is dikwijls op deze schrijver teruggekomen,
o.m. in Par où commencer?, in Poétique. Revue de théorie et d'analyse littéraires, Paris,
1970, No. 1, p. 3.
S. Vierne, Les refuges dans les romans de Jules Verne, in Circé. Cahiers du centre de
recherche sur l'imaginaire, Paris, 1970, p. 53.
Critique, april 1970.
Critique, januari 1970.
D. Compère, Le cas Jules Verne, in het tijdschrift Europe, december 1972. Hij is m.i. werkelijk
minder overtuigend wanneer hij op nogal wankele basis op zoek gaat naar de identiteit van
Verne's late liefde, om dan vermetel te concluderen dat er twee liefdesgeschiedenissen zijn
geweest. Hier is de criticus ons een aanvullend bewijs verschuldigd.
Het 50e deel van deze reeks is een zeer gewetensvolle biografie door Charles Noël Martin
(Rencontre, Lausanne, 1971).
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Politiek overzicht de maand juni
● Internationale samenwerking
De Europese Veiligheidsconferentie
Medio juni is eindelijk de voorbereidende Veiligheidsconferentie, die in november
van verleden jaar in Helsinki startte, beëindigd.
De conferentie heeft het probleem van de Europese veiligheid uiteindelijk in drie
delen gesplitst. Ten aanzien van alle drie deze problemen heeft zij een compromis
bereikt.
Eerste probleem: de beginselen waarnaar de betrekkingen tussen de landen
onderling zullen worden geregeld. Daarbij was het hete hangijzer de eerbiediging
van elkaars grenzen. In de oorspronkelijke resolutie werden de grenzen ‘onschendbaar’
genoemd. Deze term echter bleek voor verschillende uitleg vatbaar. De Sovjet-Unie
en de landen van het Oostblok interpreteerden ‘onschendbaar’ tevens als
‘onveranderlijk’ en daar hadden verschillende landen van het Westen ernstig bezwaar
tegen. West-Duitsland wil de grenzen met Oost-Duitsland beslist niet als
‘onveranderlijk’ erkennen; Ierland oogt nog altijd naar een verandering van de grenzen
met Noord-Ierland; Spanje hoopt nog steeds op Gibraltar; Italië kan de gedachte aan
één Europa zonder grenzen nog niet van zich afzetten. De conferentie heeft dus
vastgehouden aan de interpretatie dat bestaande grenzen niet door gebruik van geweld
mogen worden geschonden.
Tweede probleem: de militaire aspecten van de veiligheid. Daarover - met name
over de vermindering van de bewapening in Midden-Europa - zijn de mogendheden
in Wenen aan het disputeren. Wenen echter kan pas tot zaken komen wanneer de
twee supermogendheden, Amerika en Rusland, tot overeenstemming raken. De
vertegenwoordigers in Helsinki waren zich daar goed van bewust en besloten dus
de definitieve Veiligheidsconferentie aan te bevelen zich op dit punt te beperken tot
‘aanbevelingen’, die men desgewenst in Wenen ter harte kan nemen.
Derde probleem: de uitwisseling van culturele contacten en de vrijheid van de
burgers om zich ongehinderd tussen Oost en West te bewegen. Aanvankelijk wilde
men dit probleem scherp stellen en volledig openheid van de grenzen nastreven;
daartegen echter verzetten zich de Oostblok-landen, die tenslotte water in hun wijn
deden en akkoord gingen met een compromis waarin op ‘verruiming’ van uitwisseling
werd aangestuurd, wat die verruiming dan ook mag inhouden.
De conferentie kwam op het nippertje met haar aanbevelingen gereed; drie weken
later zou eveneens in Helsinki de definitieve Veiligheidsconferentie beginnen. Een
conferentie van 34 staten; de grootste internationale ontmoeting sinds het Wener
Congres, anderhalve eeuw geleden.

De Europese Gemeenschap
De Europese Commissie heeft een geruchtmakend document ter tafel gelegd, waarin
wordt aangedrongen op een vrij diepgaande wijziging van de EEG-verdragen in die
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zin dat meer bevoegdheden worden toegekend aan het Europees Parlement. De
voorgestelde wijzigingen houden o.m. in:
- grotere controlebevoegdheden van het Europees Parlement over de financiën der
Gemeenschap; de controle der financiën moet worden uitgeoefend door een
Rekenkamer samen met een rekencommissie uit het Europees Parlement en alleen
het Parlement is bevoegd de Europese Commissie kwijting te geven voor haar
financiëel beleid;
- het Parlement wordt in grotere mate betrokken bij het sluiten van
handelsovereenkomsten;
- blijken de inzichten van het Parle-
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ment aanzienlijk af te wijken van die der Europese ministers, dan moet een tweede
lezing van de zaak in het Parlement mogelijk zijn;
- door een jaarlijks algemeen verslag van de activiteiten der Gemeenschap aan de
nationale parlementen, die over dit verslag terzelfder tijd als het Europese Parlement
kunnen delibereren, moet de belangstelling in de werkzaamheden van de EEG worden
verbreed. Deze voorstellen gaan echter de Voorzitter van het Europese Parlement,
de Nederlander Dr. C. Berkhouwer, niet ver genoeg. Hij wil het Europees Parlement
ook zeggenschap verlenen over de regels waarnaar met name de inkomsten van de
Gemeenschap worden verkregen - een totaal budgetrecht dus. Hij vertrouwt dat zowel
de Nederlandse als de Britse Regering in deze richting mee wil ijveren.
Ook op het gebied van de voedselproduktie zijn nieuwe ontwikkelingen te
verwachten. Het lid van de Commissie dat hiermee in het bijzonder is belast, Ir.
Lardinois, maakte bekend een glijdend systeem van garanties te overwegen, waardoor
de minimum-prijzen kunnen stijgen of dalen naar gelang de voedselsituatie in de
wereld.

De N.A.V.O.
Op een vergadering der ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen
heeft minister Van der Stoel aangekondigd binnenkort een nieuw ontwerp Atlantisch
Handvest aan de organisatie te zullen voorleggen. In dit handvest zouden als
beginselen van de Westelijke samenwerking worden vastgelegd het totstandbrengen
van sociale rechtvaardigheid, democratie en eerbiediging van de mensenrechten in
de aangesloten landen, het bevorderen van ontspanning tussen Oost en West en de
steun aan andere volken tot het bereiken van meer welvaart. Van der Stoel zelf liet
zich pessimistisch uit over de bereidwilligheid van een aantal participanten in de
NAVO om de beginselen van het Handvest opnieuw te formuleren.
Ten aanzien van de Veiligheidsconferentie besloten de ministers der vijftien landen
op hun bijeenkomst in Kopenhagen om een duidelijke waarschuwing te geven aan
de Weense conferentie voor de vermindering der bewapening in Midden-Europa.
Die conferentie moet 31 oktober bijeenkomen; de NAVO-landen besloten zich niet
te binden aan een datum voor de tweede vergadering van de conferentie in Helsinki,
zulks onder het motief dat het weinig zin heeft zo'n tweede vergadering bijeen te
roepen wanneer men niet weet tot welke resultaten men in Wenen is gekomen.

Bilaterale samenwerking
Amerika - Rusland. Grote betekenis wordt algemeen gehecht aan een bezoek, dat de
Russische leider Brezjnev aan Amerika bracht en aan de uitvoerige besprekingen
die hij daar met President Nixon voerde. Brezjnevs optreden in Amerika maakte daar
een bijzonder goede indruk. Zijn besprekingen met Nixon mondden uit in een akkoord
waarin beide landen elkaar beloven militaire botsingen te vermijden en niet te zullen
dreigen met geweld, zulks ter voorkoming van een oorlog met kernwapens. Deze
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verklaring zou een eind moeten maken aan de koude oorlog en de stoot moeten geven
aan een beperking van de kernbewapening.
- West-Duitstand - Israël. Voor het eerst heeft een Duits regeringsleider, Willy
Brandt, een officieel bezoek gebracht aan Israël. Een symbolisch bezoek in de eerste
plaats, omdat daarmee te kennen werd gegeven dat de kloof tussen deze beide landen,
overgebleven uit de behandeling van de Joden in het Derde Rijk, niet onoverbrugbaar
is. In diplomatieke kringen echter veronderstelt men dat de bereidwilligheid van
Israël om Brandt te ontvangen mede verband houdt met de vrees dat het herstel
onlangs van de betrekkingen tussen Duitsland en de Arabische landen het evenwicht
in het Midden-Oosten wel eens kon verstoren.
- Frankrijk - Rusland. President Pompidou heeft het moeilijk kunnen verkroppen,
dat Brezjnev en Nixon samen confereerden zonder Europa te kennen - en dat betekent
in zijn gedachtengang zonder hem erin te kennen. Hij nam dus op het laatste moment
het initiatief tot een gesprek eveneens met Brezjnev, die hem inderdaad op zijn
terugreis uit Amerika ontmoette. In schrille tegenstelling tot Nixon ontving hij de
Russische partijleider tamelijk stijfjes en of hij er veel zaken mee kon doen, is niet
bekend, maar wel mocht hij deze ontmoeting als een diplomatiek winst-
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punt boeken, omdat zij mocht worden uitgelegd als een erkenning van Frankrijk als
de meest aangewezen gesprekspartner voor Rusland in Europa.
- West- en Oost-Duitsland. Op 20 juni hebben West- en Oost-Duitsland de
ratificatie-oorkonden van hun basisverdrag uitgewisseld. Hun betrekkingen zijn thans
volkenrechtelijk geldig genormaliseerd.

● Internationale conflicten
Vietnam
Na bijna een maand onderhandelen kwamen Kissinger en Le Duc Tho in Parijs tot
overeenstemming over een nieuw akkoord betreffende de uitvoering van het
wapenstilstandsverdrag dat in januari werd gesloten, doch waarvan het aantal
schendingen langzamerhand in de tienduizenden liep.
Het akkoord bevat veertiten punten. In de eerste twee verplichten de Verenigde
Staten zich hun verkenningsvluchten boven Noord-Vietnam stop te zetten en 't vegen
van de mijnen voor de Noordvietnamese havens te hervatten. In de volgende punten
verklaren beide partijen, dat zij de wapenstilstand strikt zullen naleven, niet meer
over elkaars gebied zullen vliegen, geen militaire acties meer tegen elkaar zullen
ondernemen, geen troepen en oorlogsmaterieel meer in Zuid-Vietnam zullen
binnenbrengen tenzij ter vervanging van reeds aanwezig materiaal, doch zulks alleen
onder controle van de internationale commissie van toezicht, die nu eindelijk de haar
toegezegde onschendbaarheid en bewegingsvrijheid moet krijgen. Aan het Vietnamese
volk wordt vrijheid van beweging en vrijheid om zijn eigen politieke toekomst uit
te stippelen nogmaals toegezegd.
Afwachten maar weer wat ervan komt.

Ethiopië - Somalië
Reeds vanaf het moment dat uit het vroegere Britse en Italiaanse Somaliland de
nieuwe Staat Somalia werd gevormd, broeit er een conflict. Somalië, het noordelijkste
Afrikaanse land aan de kust van de Indische oceaan, wil de grenzen die Engeland en
Italië indertijd trokken, niet erkennen en wil ten koste van Ethiopië en Kenya dieper
het binnenland in vanwege ‘verwantschap’ met de volksstammen die op het
grondgebied van deze beide landen leven. Met Ethiopië kwam het in 1964 tot een
gewapend conflict, waarin echter Ethiopië de sterkste bleek. De Organisatie voor
Afrikaanse Eenheid wist toen te bemiddelen en nadien is het ook inderdaad rustig
gebleven, doch intussen versterkte Somalië wel met hulp van Rusland zijn leger.
Kort voor de topconferentie van de OAE (zie het overzicht over mei) begon het weer
een dreigende diplomatieke activiteit te ontplooien. Ethiopië met meer dan acht maal
zoveel inwoners als Somalië liet zich daardoor niet intimideren. Het conflict tussen
beide landen hing als een wolk boven de topconferentie, doch in geheime
besprekingen schijnt de spanning enigszins te zijn verlicht door de instelling van een
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bemiddelingscommissie, waarin een der Afrikaanse koningen en zes presidenten
zitting hebben.

● Nationale politiek
Nederland
- De nieuwe Regering. Mat reageerde de Tweede Kamer de laatste dagen van de
vorige maand op de regeringsverklaring van het kabinet Den Uyl; mat reageerde ook
in de eerste dagen van juni de pers op de kamerdebatten. Eén ding erkenden ook Den
Uyl's tegenstanders: het ontbrak zijn regeringsverklaring niet aan visie. Een
regeringsverklaring echter
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behoort niet alleen visie te geven, maar ook concrete uitwerking van een program.
En op dit punt schoot de regeringsverklaring van Den Uyl naar veler oordeel tekort.
Er werd wel een aantal punten in genoemd, maar over de uitwerking daarvan zou
alsnog beraad binnen het kabinet nodig zijn, aldus de heer Den Uyl. In feite betekent
dit, dat de formatieperiode, die al exorbitant lang heeft geduurd, nóg niet helemaal
is afgesloten. Het overleg over de concrete uitwerking van het regeringsprogram,
dat gedurende de formatie had behoren plaats te vinden, wordt na de formatie
voortgezet - uitgerekend door de man die zijn kiezers verzekerde dat hij een concreet
regeringsprogram al in zijn zak had en geen kabinet zou vormen dat dit program niet
met pak en zak zou overnemen.
Tegen het einde van de maand echter begonnen bijzonderheden over het concrete
program van het Kabinet bekend te raken. In begrotingstermen komen de
aangekondigde maatregelen hierop neer:
- het Rijk gaat 57 miljoen meer bijdragen aan de ambtenarenpensioenen;
- een verlaging van het collegegeld tot 500 gulden gaat het Rijk 25 miljoen kosten;
- aan huursubsidies gaat het Rijk tien miljoen meer besteden;
- voor ontwikkelingshulp wil het kabinet 13 miljoen en voor cultuur, recreatie en
maatschappelijk werk 24 miljoen méér beschikbaar stellen;
- voor werkloosheidsbestrijding komt 250 miljoen ter beschikking;
- de uitgaven voor defensie worden met 64 miljoen verlaagd;
- de uitgaven voor de werkloosheidsbestrijding worden gevonden uit ‘een meevaller
in de belastingontvangsten’;
- de overige meeruitgaven worden bestreden door een krachtige verhoging van de
benzine-accijns, die de prijs van de benzine reeds per 1 augustus met 8 cents per liter
zal doen stijgen. De automobilist krijgt dus het gelag te betalen. Overigens schijnt
het kabinet er financieel niet zo slecht voor te staan als tijdens de formatie werd
gevreesd.
Intussen hebben enkele ministers ook al beleidsdaden moeten stellen. Minister De
Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken heeft de ambtenaren aangekondigd, dat het
kabinet ook te hunnen aanzien een beleid van salaris-nivellering zal toepassen; hij
heeft daar echter in een gesprek met de bonden overeenstemming over bereikt.
Minister Lubbers van Economische Zaken deelde mede, dat de vestiging van nieuwe
bedrijven in de Randstad aan vergunningen zal worden gebonden, dus zal worden
bemoeilijkt. Argument hiervoor is het tegengaan van de vervuiling, doch Rotterdam,
Amsterdam en Den Haag zagen er een regelrechte aanval in op hun belangen. Bepaald
niet gelukkig waren de eerste bestuursdaden van de ministers Van Doorn en Van
Kemenade, waarover verder in dit overzicht.
Andere ministers konden blijkbaar hun draai nog niet goed vinden in hun nieuwe
positie. De minister van Buitenlandse Zaken, Van der Stoel, beging aanstonds na
zijn optreden een aantal kapitale diplomatieke blunders. Ten aanzien van Zuid-Afrika
brak hij botweg met de regels van het diplomatieke verkeer tussen landen die
regelmatige betrekkingen met elkaar onderhouden door het bezoek van een
Zuidafrikaans minister met een smoesje uit te stellen, twee schepen van de Marine
te verbieden een lang tevoren afgesproken beleefdheidsbezoek aan de Zuidafrikaanse
haven Simonsstad te brengen en aan te kondigen dat hij geld zou schenken aan de
vrijheidsbewegingen die in Zuid-Afrika tegen hun regering in verzet komen. Frankrijk
en Engeland stootte hij voor het hoofd door een verbod aan de Concorde om over
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Nederland te vliegen, terwijl een soortgelijk vliegtuig van Russische makelij daar
wél toestemming voor kreeg. Ook liet hij doorschemeren dat hij in het NAVO-verband
fel te keer zou gaan tegen Griekenland en Portugal. Toen echter omstreeks het midden
van de maand op de vergadering van de NAVO in Kopenhagen puntje bij paaltje
kwam, bleek hij enigszins bakzeil te hebben gehaald en het toch maar beter te achten
geen spectaculaire stappen te ondernemen en zich te bepalen tot actie ‘in de
wandelgangen’.
Minister Gruyters van Volkshuisvesting liet zich in het begin van de maand
ontsnappen dat het in zijn voornemen lag de eigenaars van ‘dure’ huizen aan te
pakken door hun de pas af te snijden naar het afschrijven van hun hypotheekrente
bij de aangifte van hun inkomstenbelasting. Dit was niets minder dan een blunder.
Krachtens de algemene belastingwetgeving zijn de renten van schulden nu eenmaal
aftrekbaar en hypotheekrenten behoren tot de catego-
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rie renten van schulden. Van tweeën één dus: het Kabinet heeft besloten de algemene
regel af te schaffen die renten van schulden aftrekbaar maakt, óf mijnheer Gruyters
maakt uit hoe de belastingwetgeving in Nederland wordt toegepast. Mijnheer Gruyters
heeft dan ook al heel gauw bakzeil moeten halen en verteld dat men hem ‘verkeerd
had begrepen’. De standaardsmoes van iedere politicus die zich verpraat. Maar
intussen liet hij wel doorschemeren, dat hij voornemens is de jaarlijkse
huurverhogingen te laten vervallen - vermoedelijk om het ‘kapitalisme’ van de kleine
huiseigenaars de kop in te drukken - en dat een nieuw systeem van subsidiëring in
de woningbouw zal worden toegepast. Hoe dat er precies uit zal zien, zal hij pas later
bekend maken. Kijken of hij wéér verkeerd is begrepen. Het meest bont echter maakte
het minister Pronk van Ontwikkelingshulp, die openlijk verklaarde dat de Partij van
de Arbeid, waarvan hijzelf deel uitmaakt, alleen vrede heeft gevonden met dit kabinet,
omdat zij daarin de mogelijkheid onderkende om de polarisatie-politiek voort te
zetten en de partijen van het midden - daarmee bedoelde hij uitdrukkelijk de
confessionele partijen - verder te kunnen uithollen. In diezelfde geest lieten zich
andere bewindslieden - Mevr. Vorrink en Gruyters o.a. - uit. Begrijpelijkerwijs
kwamen de leiders van de twee confessionele partijen die in het kabinet zitting
hebben, de heren Aantjes en Andriessen, daar tegenop. Als het zo doorgaat, zei
Andriessen, polariseert het kabinet zichzelf weg. En Aantjes stelde officieel vragen
aan de minister-president, die echter met een boog om de zaak heenliep en vierkant
ontkende dat de heren (en dame) van de Partij van de Arbeid zich in het kabinet meer
door partijbelang dan door het landsbelang lieten leiden. Hij meende bovendien, dat
ministers uit het confessionele kamp zich aan soortgelijke uitlatingen hadden schuldig
gemaakt - Van Agt had verklaard, dat hij en de KVP tot het kabinet waren toegetreden
om een ‘irreële radicalisering van de Partij van de Arbeid te voorkomen’ - en dat
men tenslotte maar niet te zwaar aan ‘woorden’ moest tillen en beter deed op de
daden van het kabinet te wachten. Het botert nog niet zo best tussen de partners in
dit kabinet.
- Eén christen-democratische partij. Prof. Steenkamp, de man onder wiens leiding
de besprekingen hebben plaatsgevonden die tot de vorming van één
christen-democratische partij moesten voeren, heeft kabinetsformateur Burger een
fikse trap na gegeven. Dat Burger doelbewust op een kabinet Den Uyl aanstuurde,
was begrijpelijk en alleszins gerechtvaardigd; maar behalve dat heeft hij even
doelbewust doch met een minderwaardig soort middelen een wig trachten te drijven
tussen de drie confessionele partijen; en daarmee handelde hij in zijn
vertrouwensfunctie van formateur ten enen male onbehoorlijk. Doelbewust smeet
hij de Christelijk Historische Unie verwijten voor de voeten die niet alleen onjuist
waren, doch bovendien bekleed werden in termen die geen enkele zichzelf
respecterende partij van een formateur hoeft te nemen. Daarmee manoevreerde hij
de CHU buiten het kabinet, terwijl de beide andere confessionele partijen eraan
deelnamen.
Een listige streek van Burger.
Immers, aldus Steenkamp, door dit verschil in positie ten opzichte van het kabinet
werd niet alleen de eenwording van de drie confessionele partijen bedreigd, maar
ook hun voortbestaan. De samenwerking immers met het kabinet Den Uyl dreef niet
alleen een splijtzwam tussen de confessionele drie, maar ook binnen de drie
confessionele partijen ieder afzonderlijk. In alle drie dreigde onderlinge verdeeldheid
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tussen leden die samenwerking met links voorstaan, en leden die meer prijs stellen
op samenwerking met rechts. Zouden de drie confessionele partijen zich naar die
scheidingslijn opdelen, dan zouden in feite én Den Uyl én Wiegel hun zin krijgen
en de kern van politiek Nederland in twee blokken worden verdeeld. Voor een
‘middenblok’ zou er dan geen plaats meer zijn. De christelijke beginselen zouden
dan in de politiek geen eigen stem meer hebben.
Deze waarschuwing vond gehoor bij alle drie de confessionele partijen in de
vergaderingen die zij ieder afzonderlijk op 23 juni hielden en waarin zij alle drie een
resolutie behandelden die het principe-besluit inhield om tot de vorming van één
christen-democratische partij te geraken. De minste weerstand onttmoette deze
resolutie bij de KVP, die haar ongewijzigd aannam. De Anti-Revolutionairen
amendeerden de resolutie in die zin dat de nieuwe partij niet alleen, zoals in de
oorspronkelijke tekst
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stond, ‘bij voortduring op de uitdaging van het Evangelie wil antwoorden’, doch
ook, volgens de tekst van het amendement, ‘zich daartoe laat gezeggen door de
verplichtende norm van het Evangelie, zodat er geen sprake kan zijn van
gelijkwaardigheid van andere inspiratiebronnen’. Dit amendement richtte zich tegen
de opvatting van de KVP voorzitter, De Zeeuw, die aanstuurde op een ‘open’ partij,
waarin naast de Bijbel ook andere inspiratiebronnen als bijvoorbeeld het humanisme
werden erkend. De KVP accepteerde deze correctie, omdat daarin het humanisme
niet werd uitgesloten als inspiratiebron doch slechts als gelijkwaardige inspiratiebron.
De Christelijk Historische Unie had meer moeite met de resolutie. Oudminister
Beernink verzette er zich heftig tegen en dreigde zelfs de oude CHU opnieuw te
zullen oprichten, als het ooit tot een samensmelting zou komen. Op haar vergadering
echter sprak Steenkamp en zijn woorden deden de stemming omslaan. Met grote
meerderheid werd ook daar de resolutie aangenomen. De nieuwe partij zal voorlopig
als een samenwerkingsverband optreden onder de naam Christen-Democratisch
Appèl. - Wij hebben een wet! (1) Wij hebben een wet die het omroepbestel regelt,
en wij hebben een verdrag dat illegale zenders verbiedt. Dan moeten wij ons ook aan
die wet houden. Dat verdrag moet worden geratificeerd en onmiddellijk daarna moet
Radio Veronica uit de lucht. Dat was het standpunt van minister Van Doorn, die
daarbij steun vond bij alle partijen die politieke of geestelijke affiniteit vertonen met
een aantal omroepverenigingen. Veronica mocht dan enkele maanden geleden de
grootste demonstratie van jongeren hebben opgeroepen die Nederland tot dusverre
aanschouwde, het argument dat deze demonstratie ‘de volkswil’ tot uitdrukking
bracht, maakte nauwelijks enige indruk. Veronica's dagen zijn geteld.
Ietwat wrang deed het aan, dat de werkelijk zwaarwegende technische en
internationaal-juridische argumenten voor het standpunt van de minister nauwelijks
ter sprake kwamen en het hele debat zich concentreerde op politieke argumenten,
waar zich maar al te zichtbaar de belangenorganisaties - de omroepverenigingen achter verscholen. - Wij hebben een wet! (2) Wij hebben een wet die door het
parlement is aangenomen en waarin van studenten aan de universiteit een collegegeld
van duizend gulden, ineens te betalen, wordt geeist. Dan moeten wij ons... Pardon niet aan die wet houden vond minister Van Kemenade, die zich bij zijn eerste optreden
in de Tweede Kamer in allerlei bochten wrong om de ongeveer 1500 studenten die
aan hun verplichting niet hadden voldaan, vrijuit te laten gaan en degenen die wél
aan de wet gevolg hadden gegeven, zo goed en zo kwaad als het nog kon, compensatie
te geven voor wat zij teveel bleken te hebben betaald als het collegegeld tot 500
gulden werd teruggebracht.
Theoretisch kon hij natuurlijk moeilijk volhouden dat een eenmaal aangenomen
wet niet moet worden nageleefd, maar hij betoogde dat de wet zoveel lacunes bevatte
dat zij onmogelijk meer kon worden uitgevoerd. Waar de Kamer tegenover stelde,
dat middelen ter uitvoering alsnog kunnen worden gezocht. Zij bond de minister op
het hart zich alsnog naarstig aan het zoeken te zetten. Een desbetreffende motie, door
de Kamer aangenomen, werd zodanig geformuleerd dat de Minister haar naast zich
neer kon leggen. Fraai!
- De eerste botsing. Tegen het einde van de maand kreeg het kabinet Den Uyl
reeds zijn eerste politieke nederlaag te incasseren. Van de zijde der confessionele
partijen werd bezwaar gemaakt tegen enkele maatregelen door de Regering
aangekondigd - met name tegen de verlaging van het collegegeld en de verhoging
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der begroting van CRM. Teneinde de doorvoering van deze maatregelen te
verhinderen, stelde de KVP voor de verhoging van de benzine-accijns slechts voor
een derde goed te keuren. Toen dit voorstel werd verworpen, stond zij voor het
dilemma ófwel de hele voorgestelde verhoging goed te keuren en daarmee de weg
open te maken voor de doorvoering van het hele regeringspakket ófwel de
accijnsverhoging in zijn geheel te verwerpen. Zij besloot tot het laatste. Premier Den
Uyl tilde niet al te zwaar aan deze nederlaag; hij achtte - terecht - de 75 miljoen waar
het om ging, geen kabinetscrisis waard.

Verenigde Staten van Amerika
- Het Watergate-schandaal. Veel nieuw licht is er in de Watergate-affaire niet
gekomen gedurende de maand juni. De
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Senaatscommissie onderbrak haar verhoren midden in de maand om Nixon de
gelegenheid te bieden zich ongestoord met zijn gast, Brezjnev, bezig te houden.
Daardoor kwam de kroongetuige, John Wesley Dean, voormalig juridisch adviseur
van de President, eerst tegen het einde van de maand aan de beurt om gehoord te
worden. Uit de voorafgaande verhoren in deze maand is reeds gebleken, dat
oud-minister Maurice Stans als hoofd van de commissie uit de Republikeinse partij,
die de gelden voor Nixons herverkiezing bijeen moest brengen, een verre van fraaie
rol heeft gespeeld in het verdonkeremanen van belangrijke gegevens omtrent de
herkomst van deze gelden. De verklaringen van Dean kwamen erop neer, dat de
President reeds enkele dagen na de ontdekking van de inbraak in het
Watergate-gebouw op de hoogte moet zijn geweest van de pogingen die vanuit het
Witte Huis in het werk werden gesteld om deze zaak in de doofpot te stoppen. Hij
heeft het vuur wel nader aan de schenen gelegd van de President en van zijn
allernaaste medewerkers, maar een absoluut bewijs heeft hij nog niet kunnen leveren.
Aan het eind van de maand is het echter duidelijk dat het onderzoek zijn hoogtepunt
nadert.
- Inflatie-bestrijding. De indexcijfers gingen in de eerste helft van dit jaar in Amerika
scherp omhoog - zo scherp dat voor het heel jaar een stijging met 9% moest worden
verwacht. De oorzaak daarvan lag voornamelijk in de stijging van de voedselprijzen.
Dit betekende dat de liberalisering van prijzen en lonen, die Nixon in januari
afkondigde, heeft gefaald. Niet aan de kant van de lonen; de vakbonden hebben zich
in de onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomsten inderdaad
overeenkomstig de wens van de President gematigd. Niet echter de ondernemers,
die hoge prijzen konden maken door de export van hun goederen. Medio juni heeft
Nixon daar een eind aan gemaakt door een prijsstop af te kondigen, die gedurende
zestig dagen zal gelden en alle prijzen bevriest op het niveau van de eerste week van
juni. ‘De consument gaat vóór de export’, verklaarde hij. ‘Ik kan niet toestaan, dat
biefstuk, kaas en eieren van de Amerikaanse eettafel verdwijnen’. Het ligt in zijn
bedoeling gedurende de twee maanden dat deze prijsstop werkt, een meer efficiënt
systeem van prijstoezicht in te voeren. Zowel in Amerika als daarbuiten vraagt men
zich af of deze maatregel niet rijkelijk laat, zo niet reeds té laat komt om de inflatie
nog te kunnen keren.

West-Duitsland
- Omkoopschandalen. Tijdens de verkiezingscampagne eerder dit jaar beschuldigde
Willy Brandt zijn christendemocratische tegenstanders ervan enkele overlopers uit
zijn eigen partij, die tegen zijn Ostpolitik stemden, te hebben omgekocht. Naar
aanleiding van deze ernstige beschuldiging eiste de CDU een parlementair onderzoek.
Hangende dit onderzoek zijn echter feiten aan het licht gekomen die de hele zaak
ondersteboven keren. Niet de CDU, maar Brandts eigen partijgenoten hebben zich
aan grove omkoperij schuldig gemaakt. Van twee christen-democratische
Bondsdag-leden staat vast, dat zij met bedragen van 50.000 mark zijn omgekocht
om vóór Brandts Ostpolitik te stemmen. Vooraanstaande personen uit de socialistische
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partij bekokstoofden deze omkoperij. Ook door figuren uit de liberale partij, die met
Brandt samengaat, zouden soortgelijke omkooppogingen zijn aangewend. Het ergste
van alles is daarbij, dat Brandt indertijd zijn Ostpolitik slechts met de kleinst mogelijke
meerderheid door de Bondsdag zag aangenomen. Dat hij met andere woorden zijn
overwinning aan omkoperij dankte. Niets wijst er weliswaar op dat hij daar persoonlijk
aandeel in had - niemand twijfelt aan zijn integriteit - maar een pijnlijke zaak dreigt
het voor hem toch wel te worden.

Frankrijk
- Machtsstrijd in de oppositie. Binnen de linkse oppositie tegen het Gaullisme werken
de socialistische partijen, de voormalige katholieke vakbonden en de communisten
zogenaamd ‘broederlijk’ samen onder leiding van Mitterand. Daarbij proberen de
communisten, ouder gewoonte getrouw, de toon aan te geven. Mitterand echter wil
zijn oppositie aanvaardbaar maken voor een meerderheid van het Franse volk en zich
daartoe zo ver als binnen één beweging mogelijk is, distantiëren van de communisten.
Daarin werd hij deze maand ge-
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holpen door de ‘democratische vakcentrale’, die zich op haar congres duidelijk
opstelde in liberale richting - te weten in de richting van het behoud van vrijheid en
zelfbestuur. Mitterand heeft zich gehaast te verzekeren dat hij in diezelfde richting
wil koersen.

Griekenland
- Afschaffing van de monarchie. Op 1 juni hebben de Griekse kolonels de monarchie
afgeschaft, zulks onder de beschuldiging aan het adres van koning Constantijn dat
hij ‘een onvergeeflijk gebrek aan volwassenheid’ ten toon spreidde. Minister President
Papadopoulos riep Griekenland uit tot een ‘presidentiële republiek’ en benoemde in
één adem daarmee zichzelf tot President. Alle emblemen van het koningschap werden
verwijderd. Constantijn zelf, die zich gedurende zijn ballingschap in Rome maar al
te gretig heeft ingelaten met allerlei complotten tegen de kolonelsregering, blijft
zichzelf beschouwen als de vertegenwoordiger van de legaliteit en verklaarde te
zullen blijven vechten voor een herstel van de monarchie in zijn land. Hij eiste een
volksstemming. De kolonels willen eveneens een referendum over de ‘basisprincipes’
van hun nieuwe Grondwet, die onder het mom van democratie een legalisering van
de dictatuur inhouden. Uiterlijk eind juli zal het Griekse volk gelegenheid krijgen
zich over deze basisprincipes uit te spreken. Hoeveel vrijheid het daarbij zal genieten
om tegen te stemmen, moet worden afgewacht.

Ierland
- Presidentsverkiezing. Heeft de Fianna Fail onder leiding van de voormalige premier
Lynch in maart de verkiezingen voor de Dail verloren, de presidentsverkiezingen
heeft zij gewonnen. Zij had de protestant Erskine Childers candidaat gesteld voor
het hoogste ambt in de Republiek en deze won de strijd tegen de kandidaat van
premier Cosgraves' partij, de katholiek Tom O'Higgins. Childers is de tweede
protestantse President van Ierland. Zijn vader stamde uit Engeland en koos in de
burgeroorlog van 1922-1923 de partij van De Valera, de thans aftredende, 91 jaar
oude President van Ierland. Hij werd gevangen genomen door de vader van de
tegenwoordige minister-president en door deze ter dood gebracht. - De Fianna Fail
stelde Childers kandidaat om aldus een geste te maken tegenover de protestanten in
Noord-Ierland.

Spanje
Generaal Franco, die 34 jaar lang vier topfuncties in zijn persoon verenigde President, Minister-President, Opperbevelhebber en Leider van de Falange-beweging,
die hem in de Burgeroorlog aan de macht bracht, - heeft twee van deze topfuncties
prijsgegeven. Hij heeft zijn naaste medewerker, Luis Carrero Blanco, een adminraal
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nog conservatiever dan hijzelf, tot Premier benoemd en de leiding van de Falange
aan een nieuwe secretaris-generaal, Valcarel, overgedragen. De nieuwe Premier heeft
meteen een uiterst conservatief kabinet gevormd uit politiek weinig vooraanstaande
personen, die hem dus niet naar de kroon kunnen steken. Het is echter de vraag of
hij het zich daardoor gemakkelijker heeft gemaakt. Zijn kabinet is aanzienlijk
kwetsbaarder geworden, ten eerste omdat hij zich niet meer de steun heeft verzekerd
van de partijen die onder Franco in de regering zaten - met name de Falange en de
Opus Dei - en ten tweede omdat hij niet kan steunen op de onkwetsbaarheid van het
Staatshoofd, Franco. Of de oppositie, met name de christen-democraten, veel kans
zullen krijgen om hem zijn kwetsbaarheid te doen voelen, staat nog te bezien, maar
dat zij het zal proberen is zeer wel mogelijk.

Noord-Ierland
Overeenkomstig het Britse hervormingsplan zijn in Noord-Ierland voor het eerst
verkiezingen gehouden op basis van evenredige vertegenwoordiging. Deze
verkiezingen hebben ertoe geleid, dat ten eerste de absolute overmacht van de
protestanten in het parlement ten einde is; de katholieken hebben 19 van de 78 zetels
kunnen bemachtigen. De partij van Brian Faulkner, die tot dusverre aan het bewind
was, verwierf 25 zetels. De overige zetels gingen voor een groot deel naar meer
militante protestantse groeperingen, waaronder die van Ds. Paisley. Faulkner staat
dus nu voor de keus. Gematigd als hij is, wil hij met Paisley niets te maken hebben,
maar dan rest hem slechts een verbond met de katholieken. Of dat haalbaar is, zal
de toekomst leren. De verkiezingen heb-
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ben ten tweede aangetoond, dat de veronderstelling van de Britse minister Whitelaw,
dat het Ierse volk in grote meerderheid niets van de terroristen moet hebben, juist
was. De kandidaten van de IRA en van de protestantse militanten hebben geen voet
aan de grond gekregen.

Argentinië
De nieuwe President van Argentinië, Hector Campora, is persoonlijk zijn politieke
peetvader, de ex-dictator, nog steeds El Lider voor miljoenen Argentijnen, uit Madrid
gaan halen. Hem werd een triomfantelijke terugkeer bereid, die echter ontaardde in
een schietpartij, die enkele tientallen doden en enkele honderden gewonden eiste.
Daarbij is het merkwaardige, dat deze schietpartijen naar alle waarschijnlijkheid niet
werd ondernomen door Perons tegenstanders, maar door minderheidsgroepen binnen
zijn aanhang zelf.

Chili
Het verzet tegen de regering Allende is in de loop van de maand hevig opgelaaid.
Het komt nu van alle kanten tegelijk opzetten. De arbeiders in de kopermijnen staken,
hetgeen desastreuze gevolgen heeft voor de Chileense economie; de
christen-democraten hebben Allende de totale oorlog verklaard en een
grondwetswijziging door het parlement gekregen die een eind moet maken aan het
nationaliseren per decreet; het constitutionele hof, dat tot dusverre zich altijd
regeringsgetrouw opstelde, heeft ten aanzien van deze grondwetswijziging het veto
van de President niet gedekt; de bisschoppen zijn in verzet gekomen en tenslotte
dreigen de militairen met gewapend verzet. Dit laatste is niet bij dreigen alleen
gebleven. Tegen het eind van de maand werd er een aanslag gepleegd door een
tankeenheid op het presidentiële paleis. Allende restte niet anders meer dan een
wetsvoorstel tot invoering van de staat van beleg.

België
Iedereen is opgetogen over de prachtige zomer die uit de lucht valt, maar klaagt over
de hittegolf die daarmee gepaard gaat. Er is droogte en dreigend gebrek aan
drinkwater. Er zijn ook klachten over de overvolle want nog te schaarse zwembaden.
Maar in de voorbije junimaand hebben de Belgen vooral gepraat over het steeds
duurder wordende leven. Eind juni verliep de eerste drie maanden prijzenstop en op
1 juli ging de prijs van de benzine de hoogte in. Binnenkort volgt het openbaar vervoer
en ook de sociale abonnementen staan op de lijst. Er werd nog veel nagekaart over
de staking van de havens van Antwerpen en Gent die werden doodgedrukt in de
achtste week. Een langzaam-aan-actie is er nu een uitloper van. De tuinbouw kent
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zijn drukke seizoenperiode en voor de landbouwers wordt het een vroege oogst. De
ronde van Frankrijk is begonnen.
Veel Belgen hebben tot hun spijt het besluit genomen voortaan geen nier noch
lever meer op tafel te brengen. Nier en lever treden immers op als opslagplaats van
chemicaliën bij het vee dat behandeld wordt met hormonen en antibiotica. Zij zijn
er des te giftiger om geworden. Hormoon-kalveren worden al lang afgeschreven en
de moedigen weren ook al een paar jaar de onsmakelijk opgeblazen kippen. Vroeger
vond men troost in vis, maar ook deze illusie werd ons afgenomen toen Testaankoop
zes maanden geleden het kwikgehalte van dit

Streven. Jaargang 26

1127
natuurprodukt belichtte. In juli gaf ditzelfde blad van de verbruikersvereniging dan
ook de raad mee: zorg voor sobere tafelgeneugten en voor afwisseling in de vergiften
die je inneemt. Op ministerieel niveau nam men het besluit de zaak wat strenger te
controleren. De vraagt blijft echter of men de kredieten en het personeel zal voorzien
om dit efficiënt te doen.
Onze kinderen hebben hun proefwerken gemaakt en mogen hogerop of moeten
zittenblijven. Er zouden zowat 50% kinderen zijn die in de lagere school ooit een
jaartje moeten overdoen. Een symptoom dat nog maar weinig onrust meebrengt in
de publieke opinie en op het hoogste vlak, waar men vooral denkt aan versteviging
van gebouwen en zuilen. In alle stilte zijn werkgroepen bezig, na het Vernieuwd
Secundair Onderwijs (V.S.O.) nu ook te werken aan een Vernieuwd Lager Onderwijs
(V.L.O.). Wij hebben nog niet gehoord dat verontruste ouderverenigingen zich hier
verdienstelijk maakten.
We hebben nagekaart over de schandalen in de politiek en slechts weinigen vonden
het belangrijk zich te ergeren over het overhaaste nachtwerk van de parlementairen
die in Kamer en Senaat zowat zestien belangrijke wetten en pakten hebben gestemd
op de laatste dag voor hun vakantie. Er zijn niet zoveel Belgen die weten dat wij nu
een nieuw schoopakt hebben, dat de twee zuilen van het Rijks- en het Vrij Onderwijs
verstevigt, hetgeen het land tientallen miljarden mag kosten. Dat wij een cultuurpakt
rijker zijn waarbij de gevestigde groepen voor zichzelf verzekerd hebben dat zij voor
de toekomst de officieel gesubsidieerde cultuurbeoefening stevig in handen kunnen
houden. Wij kregen een Duitse cultuurraad. Een en ander werd nog beslist inzake
de begrotingen van onderwijs, van economische en van buitenlandse zaken, nog wat
inzake kredieten en leningen, er werd een aanpassing van de ziekenhuiswetgeving
gestemd en een wet over natuurbehoud en geluidshinder. De anticonceptiva mogen
nu vrij bekend gemaakt worden en wij kregen, in weerwil van een felle campagne
van de grootwarenhuizen die veelal tot 21 u. open zijn, een verplichte winkelsluiting
om 20 u. (behalve op vrijdag of op de vooravond van een feestdag).
Nadat de Kamer dit alles op één zitting erdoor had gejaagd, deed de Senaat het
nog eens mooi over, eveneens in één zitting, met nachtwerk toe. Eén ontwerp van
wet heeft zij geamendeerd als symbolisch bewijs dat het tweekamerstelsel een
waarborg is en blijft voor een ware democratie in ons land.
Nu de B.S.P. zich zo besproken ziet als ‘Belgische Schandalen Partij’, heeft zij een
verhaaste inspanning gedaan om haar ideologisch blazoen op te frissen. Het
ideologisch congres dat reeds enkele jaren naar ‘later’ werd verschoven, ligt nu vast
voor april 1974. Verleden zaterdag werd de Algemene Raad van de partij
bijeengeroepen om een voorbereidend basisdocument, gepresenteerd door Henri
Simonet, te bespreken. Het is een behoorlijk stuk, maar het wordt door linkse
B.S.P.-ers argwanend bekeken: zij vermoeden dat de modernisering van de doctrine
een gelegenheid is om een stap te zetten in de richting van de integratie in het
neokapitalisme. Ook de figuur van Simonet als auteur en presen-
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tator van de nieuwe boodschap wekt onbehagen. Hij is immers de succesvolle
centrumfiguur in de B.S.P.. Uit de tekst valt ook te lezen dat men hoopt op een
verrijking van het kiezerspubliek, komend uit de middengroepen van kleine
zelfstandigen, middenstanders, ontevreden kaders e.d., wat een verschuiving naar
centrum-links betekent en dus niet langer meer in de lijn van de frontvorming van
de progressisten ligt.
Het is opmerkelijk dat vele radicale jongeren uit de leeftijdsgroep van 20 tot zowat
40 jaar zich niet aangetrokken voelen door de socialistische partij. Zij hebben zich
meestal zopas geëmancipeerd uit de eigen christelijke zuil en voelen zich allesbehalve
aangetrokken door radicale ideologie met integrerende politieke praktijk. Wegens
haar verlangen naar radicale praktijk en eerder soepele ideologie voelt deze groep
zich politiek dakloos. Noch in de Christelijke Volkspartij, noch in de B.S.P. voelt
zij zich thuis; de P.V.V. komt niet in aanmerking, de Volksunie blijkt slechts een
noodoplossing en de Communistische Partij is te dogmatisch.
Een aantal van hen is van mening dat de tijd rijp is om verzamelen te blazen. Zij
zijn ermee begonnen. Regionale werkgroepen worden samengeroepen, plaatselijke
kernen beginen zich te vormen. Er werd een eerste start gegeven tot een ideeënopbouw
over wat men wil en wie er eigenlijk bijhoort. Wat deze groep zal worden, blijft een
open vraag. In ieder geval is dit de start van een nieuwe politieke beweging. Zij
noemt zichzelf Politiek Alternatief: zij wil anders zijn in de politieke actie, in het
politieke programma, in haar democratische werking tot en met in het vormen van
een partij wanneer het ooit zover komt. Het meedoen aan verkiezingen kan nooit
hoofddoel worden, hoogstens wel een activiteit naast andere wanneer de strategie
dat op een bepaald ogenblik vereist.
Politiek Alternatief komt op een ogenblik waarop velen in Vlaanderen het geloof
verloren hebben in de vernieuwende kracht van de bestaande structuren en in de
Belgische politieke praktijk. Er is een katalysator nodig om opnieuw beweging te
brengen in de gescleroseerde toestand; de B.S.P. moet geradicaliseerd worden, de
vakbonden hebben meer democratische werking nodig, het ACV moet voor de keuze
gesteld worden de macht in de CVP over te nemen of eruit te trekken. En dit is een
politiek gunstig moment voor deze ambitieuze opzet, aangezien het durend electorale
verlies van de nationale partijen deze kwetsbaar hebben gemaakt voor kleine
verschuivingen. Misschien is het ook een laatste kans, want vele mensen die werkzaam
zijn in actiegroepen en in het vormingswerk dreigen de moed te verliezen wanneer
het voor hen onmogelijk blijkt om door te stoten naar het politiek terrein, waar hun
problemen zo marginaal zijn doordat al tientallen jaren lang alle fundamentele
problemen in ideologische en communautaire banen worden gekanaliseerd. Er is een
linksrechtse polarisatie nodig op een sociaal-economische scheidingslijn die uitgaat
van een waardenpolitiek in plaats van een machtspolitiek.
In Wallonië bestaan parallelle bewegingen. Er is de groep Bastin-Yerna (B/Y)
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die reeds flink gevorderd is in het gesprek tussen radicalen in het socialistische en
in het christelijke kamp. Er is het experiment te Mons, met senator Noël en zijn
democratische progressieve unie (U.D.P.), er is de M.P.W. (Mouvement Populair
Wallon) en Rénovation Wallonne, het vakbondsfront te Luik, e.a.. De situatie in
Wallonië heeft wel een ander gezicht dan in Vlaanderen: in Franstalig België
overwegen de vrijzinnigen en socialisten, in Vlaanderen is er een traditioneel katholiek
overwicht. In Wallonië lijkt een vernieuwing van de ideeën een eerste vereiste te
zijn, in Vlaanderen is er meer behoefte aan nieuwe structuren. Maar de
grondstromingen zijn verwant. Voorlopig is er nog maar weinig contact tussen deze
bewegingen in beide landsgedeelten. Dat heeft de gescheiden ontwikkeling
meegebracht. Maar vermoedelijk zal dit contact in de toekomst aan belang winnen
eens dat een concreter politieke strategie wordt opgesteld.
9-7-73
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans

Streven. Jaargang 26

1130

Forum
Golda Meir: een moeder in Israël
In het boek Golda Meir speaks out1 spreekt Golda'le voor zichzelf - de ijzeren
Golda'le, dochter van de joodse timmerman Mabovitch uit Kiew, een vakman van
ongewoon formaat, zoals zijn dochter later trots van hem getuigt. Het boek is
samengesteld uit redevoeringen, interviews en artikelen van, door en met Golda Meir,
Israëls Eerste Minister, een van de drie vrouwelijke premiers in onze moderne wereld,
gevierd, bewonderd, benijd en gehaat. De persoonlijkheid van Golda te vangen in
enkele zinnen is niet zo simpel. Amos Elon heeft het gedaan in zijn: The Israelis.
Founders and Sons: ‘Daar had je Golda Meir, met haar zeventig jaar de Grand Old
Lady van de regerende Arbeiderspartij, Israëls eerste ambassadeur te Moskou en
briljante minister van buitenlandse zaken. Ze emigreerde in 1921 naar Palestina
vanuit de Verenigde Staten, waar ze onderwijzeres was geweest te Milwaukee. Maar
geboren in het tsaristische Rusland had ook zij haar herinneringen aan het geluid van
hamers, die deuren en ramen van planken voorzagen tegen de plunderende Oekraïnse
boeren en aan het galopperen van de razende paarden der kozakken, die door de
joodse Straten te Kiew reden om joodse huizen in brand te steken. ‘Als er een logische
verklaring nodig is voor de richting, die mijn leven heeft genomen’, zo heeft Golda
eenmaal gezegd, ‘dan is dit misschien wel de verklaring: de wens en de
vastbeslotenheid om vier- of vijfjarige joodse kinderen te bewaren voor dergelijke
scenes, voor soortgelijke ervaringen’. Haar aankomst te Moskou veroorzaakte een
massale straatdemonstratie van tienduizenden wildjuichende joden, een spontane
uitbarsting zonder precedent in de geschiedenis van de Sovjet-Unie. Als minister
van buitenlandse zaken 1955-1965) had ze na de premier de meeste invloed op het
beleid. Ze zou in 1969 Eshkol opvolgen als Eerste Minister. Het enigszins vierkante,
iet of wat mannelijke, zwaargebouwde lichaam, de met nicotine bevlekte vingers
van de onverbeterlijke kettingroker, de krachtige neus en de ongeduldige manieren
zijn in zonderlinge maar niet onplezierige tegenspraak met een huiselijk gezicht van
buitengewone zachtheid, een warme en plezierige stem en het simpele grijze
grootmoederknotje. Haar diepe zachte ogen met hun blik van bijna kinderlijke
oprechtheid verbergen een ijzeren wil, waarop niet veel van de mannen om haar heen
zich konden beroemen’ (p. 21, 22).
Na het lezen van al deze redevoeringen en schrijfsels - ontroerend soms in hun
eenvoud en directheid - werd ik bekropen door een sluipend gevoel van jalouzie.
Golda's leven is echt geen bed van rozen geweest, pijn en lijden zijn haar niet bespaard
gebleven, noch in haar persoonlijk en noch in haar publiek bestaan, maar ze wist wat
ze wilde, ze wist hoe ze het wilde en waarom, en ze is met vastberaden energie
doelbewust haar weg gegaan. ‘Ik kan me er niet op beroemen geen vrees te kennen
- verre van dat... In vreze en beven heb ik mijn weg gekozen. En inderdaad, we
hebben er duur voor betaald (in mensenlevens). Maar als joodse vrouw, die
scheepsladingen vol joden, overlevenden van de nazi-vernietigingskampen, naar de
kusten van Palestina heeft zien komen, enkel om weer terugge1

Marie Syrkin, Golda Meir speaks out, Weidenfeld and Nicolson, London, 1973, 251 pp., £
3,25.
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stuurd te worden, als deze vrouw nu het voorrecht heeft te leven in de staat van Israël
waar in de laatste jaren bijna een miljoen joden zijn gearriveerd, in een eindeloze
stroom - mannen, vrouwen en kinderen, die niet binnenkwamen omdat ze hier lijdzaam
worden geduld, maar in de wetenschap dat ze zijn thuisgekomen, wat zou deze vrouw
zich nog meer kunnen wensen?’ (p. 238, ‘My life has been blessed’, 25 juli 1959).
In dit boek vertelt Golda van haar kinderjaren in het Rusland der tsaren, waar joden
werden onderdrukt en opzij gezet, in bepaalde gebieden opeengepakt moesten leven,
tot bepaalde beroepen zich beperken moesten; ze vertelt van haar eerste lessen in de
illegaliteit - haar oudere zuster was een toegewijde illegale - van haar leven en wonen
in Amerika, van haar aankomst en strijd in het zanderige Palestina, haar worsteling
om als ‘zachte’ Amerikaanse geaccepteerd te worden in de kibboets Merchawia, van
haar leven als werkende jonge moeder, wier hart aanhoudend en afschuwelijk wordt
verscheurd tussen vele en velerlei plichten, tussen haar gezin en haar werk en tenslotte
van haar bestaan als vrouw en staatsvrouw. Haar officiële toespraken voor de V.N.
of voor het Israëlische parlement zijn stellig het minst aangrijpend. Zij is op haar
best als zij buiten de orde zijn kan. Waarlijk indrukwekkend is Golda's vermogen
om uit verwikkelde en complexe problemen in één slag en messcherp de essentie te
halen en die te verwoorden in een paar eenvoudige gezegdes, die een kind begrijpen
kan. Over de positie der vrouwen b.v. in onze mannenmaatschappij: ‘Ik denk dat
vrouwen niet zozeer een onrechtvaardige behandeling krijgen dan wel een onlogische.
Op een keer hadden we het in het kabinet over het feit, dat er recentelijk een
uitbarsting was geweest van aanvallen op vrouwen in de nacht. Een van de ministers,
lid van een extreem religieuze partij, voelde wel iets voor een avondklok. Vrouwen
zouden thuis moeten blijven na het invallen van de duisternis. Ik zei: “Maar het zijn
de mannen, die het de vrouwen lastig maken. Als er dan al een avondklok moet
wezen, dan moeten het de mannen zijn die thuis moeten blijven en niet de vrouwen”’.
Golda's carrière schijnt nog niet ten einde. Als zij besluit zich opnieuw kandidaat
te stellen bij de algemene Israëlische verkiezingen dit najaar, dan staat zij opnieuw
voor een harde strijd. Het is de strijd tussen de doelstellingen van het oude, het
klassieke zionisme - dat betekent: het lot te verlichten van alle joden, waar dan ook
en het creëren van een sociaal milieu, waarin zij zich zonder angst voor discriminatie
cultureel en spiritueel kunnen ontwikkelen - en het nieuwe zionisme, het neo-zionisme,
waarbij het zwaartepunt verlegd wordt van een Israël dat zichzelf verantwoordelijk
weet voor de diaspora, naar een Israël dat de bezette gebieden beheert, verdedigt en
eventueel nog uitbreidt. Het klassieke zionisme was bekommerd om de gemeenschap,
om sociale problemen, het neo-zionisme om gebieden en gebiedsuitbreiding, om
territoriale problematiek. In het neo-zionisme, zoals dat wordt geanalyseerd in het
maandblad New Outlook van mei '73 door Shlomo Na'aman, professor in de
geschiedenis aan de universiteit van Tel-Aviv, zoekt men zijn argumenten te baseren
op feiten uit het verre verleden, in een religieuze en zelfs mythologisch geïnfecteerde
traditie. Historische hoogtepunten in het besturen van territoria worden door het
neo-zionisme gebruikt om politieke argumenten op te duikelen, die de huidige
territoriale aanspraken moeten ondersteunen. Aldus worden werkelijke en authentieke
joodse ervaringen vervangen door mythen en visioenen, verkleed en opgetut als
historisch gefundeerde lessen. Dat de grenzen van deze visioenen altijd de grenzen
van welk groter Israël dan ook te buiten zullen gaan, dat spreekt vanzelf.
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Deze strijd zal in de komende maanden hoofdzakelijk worden uitgevochten binnen
Golda's grote Arbeiderspartij. Zal de 75-jarige Golda nog in Staat zijn deze strijd te
voeren en aan te voeren? Van het antwoord op deze vraag hangt voor een goed deel
Israëls naaste toekomst af.
M. van Tijn
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen
Buntinx, Hubert - Geëngageerde bedrijfsstructuren. - Universitaire Pers,
Rotterdam, 1973, 153 pp..
Smits, Hans - Crimineel. - (Feiten achter feiten), Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1973, 96 pp., f 3,-, BF. 49.
Stappers, Dr. J.G. - Massacommunicatie, een inleiding. - (Informatie)
Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1973, 214 pp., f 14,90.
Wee, Herman van der - Historische aspecten van de economische groei. - De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Utrecht, 1972, 245 pp., f 21,90, BF.
285.
Whittau, W.A.C. - Of het gedrukt staat. - Van Gorcum, Assen, 1972, 146 pp., f
14,50.

Geneesmiddel en Maatschappij
Katernen 2000, Wolters - Noordhoff, Groningen, 1972, 4/5, 35 pp., f 6,-.
Hier zijn geen medici aan het woord, maar een pater-bioloog-futurist (Thiadens),
een biochemicus (Lucas Reynders), een industrieman (Van Winzum), een
medisch-socioloog (Aakster), een werkgroep zelfmedicatie Utrecht, twee farmaceuten
(Wijnne en De Nooy), twee gedragstherapeuten (Okma en Van Leuteren) en een
ziekenfondsunie-bestuurder (De Vries). Het congres, dat hier gedeeltelijk wordt
verslagen, stond onder de auspiciën van de Algemene Nederlandse Pharmaceutische
Studentenvereniging.
Veel kritiek, die al eerder tegen de farmaceutische industrie weerklonk, wordt hier
herhaald en gedocumenteerd. Door Van Winzum moedig maar zwakjes bestreden.
Er Staat veel relevants in deze katerne, maar de politieke visie van geen van de
genoemden leidt tot het aanbieden van voldoende geloofwaardige oplossingen voor
de gestelde Problemen. Theoretisch is het stuk van De Nooy en Wijnne vooral van
belang, praktisch Aakster en Okma en van Leuteren. Een goed initiatief van de
A.N.P.S.V. voor haar eigen bewustwording. Idem van de werkgroep 2000 voor de
onze.
J.H. van Meurs

Dr. J.M.A. Munnichs
Bouwstenen voor een Sociale Gerontologie
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Dekker & van de Vegt, Nijmegen / Van Gorcum, Assen, 1972, 322 pp., f
29,50.
In de serie ‘Gerontologie en Geriatrie’, als vierde band verschenen in de reeks
wetenschappelijke bijdragen, is deze studie een goede introductie in een jonge tak
van de sociale wetenschappen: de sociale gerontologie. De schrijver, bekend lector
in de ontwikkelingspsychologie van de volwassenheid en ouderdom aan de Katholieke
Universiteit van Nijmegen, geeft daarbij een goede introductie in zijn eigen
onderzoekswerk, dat vooral bekendheid kreeg in zijn dissertatie van 1964, Ouderdom
en Eindigheid.
De twaalf, gebundelde, grotendeels reeds verschenen, maar moeilijk toegankelijke
studies zijn gegroepeerd in drie afdelingen: studies van algemene aard, o.a. met een
historische schets van de psychogerontologie, studies met betrekking tot de middelbare
leeftijd en tenslotte die welke gaan over de ouderdom in eigenlijke zin en eindigheid.
Het omvangrijke empirische materiaal wordt in goede balans gehouden door studies
die de dragende ideeën in de gerontologie naar voren brengen, terwijl het sociale van
de gerontologie voortkomt uit beschouwingen die het veld van de sociologie raken.
Deze bundel is onmisbaar voor elke student in de gerontologie. Vakkundig en toch
toegankelijk blijvend voor grotere problematieken dan het eigen specialisme, zijn
deze bouwstenen een goed fundament waarop men met vertrouwen en kennis van
zaken verder kan bouwen.
G. Wilkens
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Gedragswetenschappen
Davis, Norton D. - Inleiding tot de speltheorie. - (Aula) Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1973, 224 pp., f 6,50, BF. 106.
Eerste tussentijds V.S.O.-Rapport. - Licap, Brussel, 1973, 159 pp., BF. 95.
Heim, Alice - Intelligentie en persoonlijkheid. - (Aula) Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1973, 221 pp., f 6,50, BF. 106.
Kuntz, Karl-Michael - Zur Soziologie der Akademiker. - Enke, Stuttgart, 1973,
237 pp., DM. 29,80.
Moustakas, Clark - Speltherapie. - Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout,
1973, 348 pp., f 22,50, BF. 330.
Roszak, Theodore - Where the wasteland ends. - Faber and Faber, London,
1973, 525 pp..
Schachtel, Ernest - Metamorfose. - Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout,
1973, 368 pp., f 25,-, BF. 365.
Schmidbauer, W. - Opvoeding zonder angst. - Het Wereldvenster, Baarn, 1973,
195 pp., f 15,50.
Verkuyl, Prof. Dr. J. en Drs. C. Plomp - Christelijk onderwijs met de wereld
als horizon. - Kok, Kampen, 1973, 99 pp., f 7,90.
Wilson, Colin - Van Freud naar Maslow. - Lemniscaat, Rotterdam / Denis,
Borgerhout, 1973, 287 pp., f 19,50, BF. 295.

Prof. dr. P.C. Kuiper
Psychoanalyse actueel of verouderd?
Van Loghum Slaterus, 1972, 170 pp., f 14,50.
Een psychoanalyticus met vele jaren doceerervaring geeft hier in acht hoofdstukken,
170 bladzijden, zijn visie op een aantal psychoanalytische onderwerpen. De ‘klinische
theorie’ wordt door hem gehandhaafd, inclusief de z.g. metapsychologische
gezichtspunten. Dat zijn dan structurele (Ich, Es en Überich), dynamische (afweer),
economische (energetische of libidotheoretische), topische (bewust - onbewust), en
genetische gezichtspunten. De mechanistische metafysica die hiermee door Freud
bedreven is bij zijn constructie van het psychische apparaat, verwerpt de schrijver.
De instanties Überich, Ich en Es laat hij onaangetast als méér dan fenomenologische
ervaringen op common sense niveau. Hij spreekt van ‘systeem der metapsychologie’
(p. 45) hoewel nooit een logische mogelijkheid, laat staan noodzaak, is aangetoond
voor een systematisering van al de bovengenoemde ‘meta-’ gezichtspunten in één
echte theorie. De schrijver meent dat een psychisch fenomeen pas werkelijk begrepen
is, wanneer men alle ‘meta-’ gezichtspunten heeft toegepast. D.w.z. hij acht deze én
noodzakelijk én voldoende (hoofdstuk I en II). Hij past dit toe op waanvorming
(hoofdstuk III), het ageren (hoofdstuk IV), de vakantie (hoofdstuk V) en
rouwprocessen (hoofdstuk VII). Hoofdstuk VI geeft blijk van respect voor
leertheorieën, als complementaire visie naast de orthodoxe-analytische.
Het slothoofdstuk (VIII) gaat over analytische groepstherapie.
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Met een aantal absurdismen wordt afgerekend. Bepaalde fouten en misvattingen
in de praktijk van analytici en anderen worden duidelijk aan de kaak gesteld: zoals
crypto-moralisme.
Het boekje is vlot geschreven, maar het bevat veel herhalingen (frapper toujours).
Het beeld, dat de leek van een psychoanalyse hieruit kan krijgen is wel dat van een
martelgang door agressieve en seksuele fantasieën en angst en schuldgevoelens, alles
bij voorkeur gecentreerd op de analyticus.
Het stuk over partial reinforcement (p. 106) is verwarrend en tegenstrijdig. Het
boekje is vooral voor aankomende vakmensen bestemd.
Allen kunnen genieten van de pregnante uitspraken, zoals ‘m.i. is eclecticisme
beter dan geborneerdheid’ (p. 111) en ‘het ontgaat mensen dikwijls, welke gevoelens
ze oproepen bij anderen’ (p. 152).
Dat de gevoelstheorie van de orthodoxe psychoanalyse wat armelijk is gebleven
met als elementen narcisme, libido en agressie (p. 133) kan de auteur niet (ver)helpen.
Conclusie: ‘de psychoanalyse’ is nog steeds actueel, maar ook gedeeltelijk
verouderd. Het laatste wellicht meer dan de auteur beseft.
J.H. van Meurs

Norman O. Brown
Leven tegen dood
Ambo, Bilthoven, 1972, 431 pp., f 25,-.
Freud is niet alleen slechts de grondlegger van een individuele therapie tot genezing
van een neurose. Freud is een begrip, dat staat voor een nieuwe antropologie van een
neurotische mensengeschiedenis, als een register van de ondeugden en dwaasheden
van de mensheid.
Voor de schrijver, meer cultuurfilosoof dan psychoanalyticus, is het duidelijk dat
de mensheid bij al het rusteloze streven en de vooruitgang geen idee heeft van wat
zij werkelijk wil. Zij kan zichzelf niet bevrijden, omdat zij zich niet kan bevredigen
in
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die verlangens waar ze geen weet van heeft. Gestolde neurose is de geschiedenis der
mensheid, gekweld door de last van het verleden dat ze steeds weer meesleept. Ook
al heeft Freud te weinig de antropologische waarde van zijn gedachten ingezien en
was hijzelf ook nog gevangen door zijn sociale opvattingen, waardoor de
psychoanalyse niet gevormd kon worden tot een algemene theorie aangaande de
menselijke natuur, toch is zijn originaliteit zo vruchtbaar dat het de schrijver in staat
kan stellen aan zijn verlangens te voldoen om door middel van een grondige analyse
van sleutelbegrippen als Eros, Dood en Sublimatie, zowel een diagnose alsook een
uitweg aan te wijzen die heet: de wederopstanding van het lichaam.
Een erudiet boek in de stijl van een essay en volgens de schrijver nogal excentriek.
Het lezen van dit boek veronderstelt nogal wat psychoanalytische kennis. Daarbij
heeft het de voor- alsook nadelen van een origineel werk, zeker bij het verschijnen
in het midden van de vijftiger jaren: teveel om niet op te vallen, te weinig om te
overtuigen, meer leven dan historie makend.
G. Wilkens

Russell J. Becker
Gezinsbegeleiding
Dekker & van de Vegt, Nijmegen, 1972, 139 pp., f 13,50.
Deze pastoraaltheologische studie belicht haar onderwerp, gezinsbegeleiding, van
twee kanten, beantwoordend aan de twee delen waarin het boek van deze
pastoraaltheoloog aan de Divinity School van de Yale universiteit uiteenvalt. Een
gezin kan worden begeleid in een groep waaraan ook anderen, getrouwde echtparen,
vaders en moeders, deelnemen. Een verslag van de mogelijkheden van een kleine
groep getrouwde mensen, allen christen en bewust bijeengekomen in Christus' Naam,
die elkaar regelmatig treffen, en in gesprekken en schriftlezing aan elkaar pastoraal
bedrijven. De aangehaalde voorbeelden en de naar voren gebrachte theologie, die
deze groepspastoraal draagt, zijn van doorslaggevende christelijke kwaliteit.
Het tweede gedeelte laat zien hoe een pastor een gezin begeleidt bij opkomende
moeilijkheden van een der gezinsleden. Zowel gesprekken met een gezinslid
afzonderlijk als van meerderen tezamen illustreren helder de gevolgde werkwijze.
Deze studie is door de schrijver bedoeld als een min of meer uitgewerkte
handleiding voor gezinsbegeleiding voor de actief werkzame pastor, die reeds
enigszins bekend is met de algemene principes van het pastoraat.
Jammer is dat deze overigens goede Nederlandse vertaling van de reeds in 1965
verschenen originele Amerikaanse editie niet een bijgewerkte bibliografie bevat van
bovendien niet alleen angelsaksische origine.
G. Wilkens

Prof. Dr. K.D. Voigt en Dr. H. Schmidt
Hormonen en seksualiteit
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(Seksologie) Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 222 pp., f 6,50,
BF. 106.
Zeer terecht zeggen de schrijvers in hun voorwoord dat kennis van de biologische
voorwaarden van het seksuele leven een conditio sine qua non moet zijn voor ieder
advies, zowel van theologen en juristen als van pedagogen. En het genoemde boek
gééft deze kennis in de vorm van uitgebreide en verantwoorde informatie.
Gezien het belang van hormonen in de puberteit, bij de chemische geboorteregeling,
enz. wordt allereerst het biochemische en celbiologische onderzoek van de hormonen
op gedegen wijze toegelicht. Vervolgens worden de fysiologische werking en de
lichamelijke gevolgen besproken. Uitwendige manifestaties en praktische ervaringen
worden tot hun fysiologische achtergronden teruggebracht. In deze uiteenzetting
klinken de mogelijkheden van natuurlijke en kunstmatige verstoringen van het proces
reeds door.
Het hoofdstuk over de stoornissen in de hormonale functie van de geslachtsklieren
geeft een uitvoerige en goed ingedeelde weergave van onze kennis op dit gebied.
Het belang van hormonen voor seksueel gedrag en voor anticonceptie komt aan de
orde als afsluiting van dit voortreffelijke boek. Het geheel wordt gecomplementeerd
met een korte lijst van bondig gedefinieerde termen.
G. Verschuuren

A.S. Romer
De gewervelde dieren
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 384 en 347 pp., 2 dln., f 16,-,
BF. 261.
De oorspronkelijke, Engelstalige uitgave van 1962 is intussen een klassiek handboek
geworden, dat in 1970 een vierde druk, in 1972 een Duitse versie en in 1972 een
verkorte Nederlandse versie in pocketeditie bereikte. De grote kracht ervan schuilt
in de synthetische aanpak, die zich bedient van compacte formuleringen. Aldus wordt
bereikt dat de veelheid aan gegevens dit boek tot een handzaam naslagwerk maakt.
Toch verzandt de veelheid niet in een encyclope-
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dische opsomming, omdat het geheel staat binnen een evolutionistisch kader: in
tegenstelling tot een ‘natte his’-aanpak komen algemeen biologische principes ter
sprake; de vergelijkende anatomie wordt aldus een studie van de wisselwerking
tussen structuurveranderingen en functieveranderingen. Gezien de compactheid lijkt
verkorting een hachelijke zaak. Deze poging om de inhoud meer toegankelijk te
maken voor leken en meer handzaam voor beginnende studenten of voor docenten
biologie, is evenwel geslaagd te noemen. Daartoe draagt het bijna volledig
overgenomen tekenmateriaal zeker bij.
De hoofdstukken betreffen: stamboom der vertebraten, de vroege ontwikkeling
der vertebraten, huid, skelet, spierstelsel, lichaamsholten, ademhalingsorganen,
spijsverteringssysteem, uitscheidings- en voortplantingsorganen, bloedsomloop,
zintuigen, zenuwstelsel, endrocriene organen.
G. Verschuuren

C.G. Jung
De scheppende mens. Wetenschap en kunst als uiting van de geest
Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout, 1972, 147 pp., f 12,50.
Waar de lemniscaat (term uit de wiskunde) van oudsher het symbool is voor het
evenwicht en het in elkaar grijpen van het geestelijke en het stoffelijke, ligt het geheel
in de oriëntatie van een uitgeverij van die naam een uitgave te verzorgen van een
aantal vertaalde artikelen van de Zwitserse psychiater C.G. Jung, in wiens denken
de balans en het evenwicht een belangrijke plaats innemen.
Wetenschap, kunst en daarbij vooral literatuur staan in een uitgebalanceerde
verhouding tot het geestelijke in de mensheid en tot de geest die een cultuur schept
en draagt en zo naar voren komt in het werk en de persoon van wetenschapper en
kunstenaar. Naast twee algemene beschouwingen over kunst vanuit de analytische
psychologie zet Jung zijn gedachten op papier over grote persoonlijkheden in de
geestesgeschiedenis. Allereerst de 16e-eeuwse alchemist Paracelsus, die de weg
baant voor een moderne medische wetenschap, die ook rekening houdt met psychische
factoren. Dan komt Freud, oorspronkelijk vriend en later vijand van Jung. Deze
laatste schetst Freud als een cultuurhistorisch verschijnsel (hij heeft dan al gebroken
met Freud, uiteraard) en wijdt een In memoriam aan de Weense meester en
grondlegger van de psychoanalyse. Vervolgens komt een sinoloog, Richard Wilhelm,
voor in Jungs beschouwingen, wiens levenswerk voor Jung zo belangrijk was omdat
Jung daarin zoveel verklaard vond wat hij zelf nagestreefd en uitgedacht had om het
psychische lijden van Europa het hoofd te bieden. Een beschouwing gewijd aan
Ulysses, het gigantische werk van James Joyce en gedurende drie jaar het boek waarin
Jung heeft gelezen, vermeldt tevens hoeveel Jung aan Joyce te danken heeft. Picasso
vormt de laatste persoonlijkheid voor de schetsen van Jung.
De wijze van beschouwen is zo universeel en zo vérstrekkend dat ook de in analyse
nietgeschoolde lezer de wetenschap van Jung kan waarderen als een uiting van de
geest.
G. Wilkens
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Kees Struyker Boudier
Vervreemding en Bevrijding
Bijdragen tot een moderne antropologie
Ambo, Bilthoven, 1972, 179 pp., f 12,50.
In dit boek maakt men kennis met schrijvers poging het maatschappij-kritisch denken,
zoals zich dat men name in Marcuses werk heeft geuit, te verwerken vanuit zijn
fenomenologische achtergrond, die zich vooral aan Merleau-Ponty en Sartre heeft
gevormd. In het eerste deel wordt deze confrontatie in globale vorm uitgevoerd vanuit
het gezichtspunt van de wijsgerige antropoloog. In het tweede deel spitst zich de
confrontatie toe op het probleem van het kwaad. Het is aan dit deel dat het boekje
zijn titel ‘Vervreemding en Bevrijding’ ontleent. De fenomenologische tegenspeler
van Marcuse is daarbij Sartre. In het derde en laatste deel wordt de wetenschapskritiek
thema van de confrontatie. Dan is het Merleau-Ponty die de rol van tegenspeler van
Marcuse krijgt toegeschoven. Waar de schrijver zelf staat, is niet zo duidelijk. Hier
en daar komt een voorkeur voor de existentieel-fenomenologische wijze van
filosoferen tot uitdrukking, maar deze voorkeur is in bewerking, wat zeker niet in de
laatste plaats toe te schrijven zal zijn aan schrijvers taak om aan de Nijmeegse
universiteit ‘studenten in te leiden in de wijsbegeerte in het algemeen en in de
wijsgerige antropologie in het biezonder’. Men mist een laatste hoofdstuk waarin de
gezochte ‘bouwstenen voor de opbouw van een moderne antropologie’ uit het
spanningsveld van de beide denkrichtingen gehaald hadden kunnen worden, om een
plaats te krijgen in een schets voor een toekomstige ‘systematiese wijsgerige
antropologie’, waarvan de uitwerking de schrijver voor ogen schijnt te staan.
Chr. v. Buijtenen
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Geschiedenis
Backlund, Leif - Charles De Gaulle. - Interland, Aalten / Denis, Borgerhout,
1973, 168 pp., BF. 155.
Beaufre, André - Die Revolutionierung des Kriegsbildes. - Seewald Verlag,
Stuttgart, 1973, 235 pp., DM. 26,-.
Bomans, Godfried - Trappistenleven. - Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1973, 176
pp., BF. 185.
Koomen, Martin - Het ijzige zaad van de duivel. - Wetenschappelijke Uitgeverij,
Amsterdam, 1973, 214 pp., f 17,90.
Nieuwenhof, Drs. F.Ph. - Darboek geschiedenis. Moderne geschiedenis
1945-1972. - De Bezige Bij, Amsterdam, 1973, 112 pp..
Schepens, Luc - Van vlaskutser tot Franschman. Bijdrage tot de geschiedenis
van de Westvlaamse plattelandsbevolking in de 19e eeuw. - Provincie
Westvlaanderen, Brugge, 1973, 295 pp., BF. 350.
Smit, Mr. Dr. C. - Nederland in de eerste Wereldoorlog. Deel 3. 1917-1919. Wolters - Noordhoff, Groningen, 1973, 173 pp., f 37,50, 3 dln. compleet f 100,-.

Woordenboek der Oudheid.
Encyclopedisch overzicht van het oude Egypte, het oude Nabije Oosten, de
grieks-romeinse wereld en het vroege Christendom
Afl. 7 Jaar-Luca (Kol. 1545-1736) Romen, Roermond, 1972, f 18,50.
Ook deze aflevering biedt de lezer weer een informatief geheel. Vanwege de
transscriptieregels tellen de letters J en K nauwelijks artikelen op het gebied van de
grieks-romeinse Oudheid. Des te meer vallen de steekwoorden op, die betrekking
hebben op de wereld van het Nieuwe en Oude Testament. Te noemen vallen de
trefwoorden Jezus van Nazareth, Johannes. Het uitgebreide artikel over Jeruzalem
gaat vergezeld van een uitnemende plattegrond. De illustraties van het werk in zijn
geheel bestaan over het algemeen uit plattegronden en kaarten, die zeer informatief
zijn. Te noemen valt ook de afbeelding van de voornaamste typen van grieks
aardewerk sub ‘lecythus’.
Mesopotamisch en Egyptisch materiaal springt naar voren onder de K. Wij
vermelden: Karatepe, Karnak (eveneens met plattegrond); ook een artikel als Kreta,
veelzijdig en up-to-date, kan niet onvermeld blijven.
Als laatste illustratie tenslotte van de veelzijdigheid van dit voortreffelijk
naslagwerk noemen wij de trefwoorden Latijn en Logos.
J.J.S. Weitenberg

Otto Habsburg
Damals begann unsere Zukunft
Verlag Herold, Wien/München, 1971, 228 pp., S. 98.
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Als drager van een van de aanzienlijkste namen van Europa (zich onderwerpend aan
een bekrompen republikeinse wetgeving laat hij ‘von’ weg) heeft Aartshertog Otto
van Oostenrijk, zoon van de laatste Oostenrijkse Keizer, het merkwaardige genoegen
met dezelfde woorden de geschiedenis van Europa en van zijn voorvaderen te kunnen
beschrijven. Dat hij zich drager weet van oude tradities en erfgenaam van oude
idealen, wordt heel duidelijk in deze bundel verzamelde artikelen. Na enige historische
beschouwingen worden enkele eigentijdse grote mannen beschreven; vervolgens
nog een blik op de Europese toekomst geworpen. De schrijver wenst vurig een
verenigd Europa en meent dat het oude Oostenrijk daarbij inspiratief kan zijn. Centraal
staat bij hem de Rijksidee (zoals deze dan in de Middeleeuwen gestalte heeft gekregen,
overigens in aansluiting bij ideeën uit de oudheid). Iets te gemakkelijk schrijft hij de
Duitsers toe de roeping te hebben dragers van deze idee te zijn (p. 77). Daarmee
voert hij een ‘nationale’ factor in, die juist in de Rijksidee overwonnen moet zijn.
Heeft hij het recht te betreuren dat het nationalisme eerst de Rijksidee in Duitsland
heeft aangetast (overwinning van Pruisen op Oostenrijk in 1866 en schepping van
het Klein-Duitse Rijk daarna) en vervolgens in de Oostenrijks-Hongaarse Monarchie,
ik vermag niet in te zien hoe dit af te wenden zou zijn geweest. Nationalisme is een
gevolg van de expansie en daarmee gepaard gaande ontbinding van de Europese
samenleving in de negentiende eeuw. Een ongewild gevolg voor sommigen, door
anderen bewust bevorderd, nu waarschijnlijk door velen betreurd. De vraag is in
hoeverre er nog met de Rijksidee te werken valt in het post-nationalistische Europa
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(dat nog maar aarzelend ontstaat) en in een post-christelijk Europa (dat bezig is te
ontstaan). Ik zou dat wel wensen en aan de aartshertog een vooraanstaande plaats
gunnen in een vernieuwd Europa, maar twijfel aan de mogelijkheden. Duidelijk
wordt dat we een gefundeerd concept over de Europese eenheid hard nodig hebben.
De schrijver draagt daar het nodige uitgangsmateriaal voor aan.
Marcel Chappin

Prof. Dr. W. Jappe Alberts
Geschiedenis van de beide Limburgen Deel 1 (tot 1632)
(Maaslandse Monografieën), Van Gorcum, Assen, 1972, 209 pp., f 17,50.
De onderbedeeldheid van de provincie Limburg in de Nederlandse geschiedschrijving
wordt de laatste jaren met rasse schreden ingelopen. Het boek van prof. Alberts, dat
onlangs verscheen, wil daartoe een bijdrage leveren en heeft in een moeite ook de
Belgische zusterprovincie in dit overzicht betrokken, hetgeen als een primeur mag
gelden. Openend met een beschrijving van de geografische gesteldheid (volgens
concept van E. Roebroeck) behandelt Schr. achtereenvolgens prehistorie, Romeinse
tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd tot 1632; een tweede deel, dat de verdere
geschiedenis bevat, is voor dit jaar nog toegezegd. Op grond van recente
onderzoekingen werd deze geschiedenis geschreven, zakelijk en factisch,
onderverdeeld in paragrafen, waarbij een interne beoordeling van de gegevenheden
evenwel op de achtergrond bleef. Hoofdaandacht in het hele werk heeft de
staatkundige en politieke ontwikkeling. Elk hoofdstuk besluit met een beknopte
literatuurlijst en een aantal desiderata t.a.v. details die nadere Studie behoeven
(onderwerpen voor scripties liggen hier voor het opscheppen!). Twaalf
buitentekstplaten vormen het illustratiemateriaal; ook zijn twee kaarten der beide
Limburgen (1815, 1543) opgenomen, evenals twee registers op persoonsnamen en
aardrijkskundige namen. Nogal wat kleine, overigens niet storende drukfouten (bv.
hardnekkige verschrijvingen als begijnshoven, Cuyck, Hoensbroeck) ontsieren dit
fraai uitgegeven boek, dat ontegenzeggelijk ondergrond zal vormen voor ieder die
een verdere bestudering van de geschiedenis der beide Limburgen wil ondernemen.
P. Begheyn

Geofrey Parker
The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659
(Cambridge Studies in Early Modern History), Cambridge, 1972, 309 pp.,
£ 7,10.
Uitgangspunt van de zeer interessante studie van Dr. Parker is de veranderde
oorlogvoering in de tijd van onze Tachtigjarige Oorlog. De veranderingen bestonden
er voornamelijk in dat de voormalige ruiterij overspeeld begon te worden door het
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voetvolk, waardoor de nadruk kwam te liggen op numeriek overwicht, maar vooral
in het opkomen van het bastion, een kwestie waarover de auteur in 1972 in Leiden
een boeiende lezing hield. Het bastion was in de loop van de vijftiende eeuw in Italië
ontwikkeld en geperfectioneerd en werd allengs in Europa bekend onder de naam
‘trace italienne’. In plaats van hoge, stenen stadsmuren te bouwen - waar uiteindelijk
een bres in geschoten kon worden, waarna de bestorming plaats vond - wierp men
lage wallen op van vooral baksteen en puin, een materiaal dat de schoten absorbeerde
terwijl steen steeds meer uit elkaar sprong, en hield de artillerie van de vijand op een
afstand door de in de grachten vooruit stekende bastions. Van deze bastions wezen
de twee zijden van de speerpunt naar de vijand, terwijl de twee inspringende vlakken
daarachter, dus als het ware de schacht van de speer, de wallen onder controle hielden.
Dit maakte dat de oorlogvoering voortaan niet meer bestond uit min of meer snelle
en beslissende slagen tussen ruitervolk, of uit belegeringen van relatief korte duur
met daarop volgende bestormingen, maar een kwestie werd van grote logistieke
Problemen, die enerzijds ontstonden door de aanvoer en het verdere onderhoud van
grote hoeveelheden infanterie, anderzijds doordat goed bescherende en op
vijandelijkheden voorbereide steden slechts na lange, uitputtende belegeringen op
de knieën waren te krijgen. Dit verklaart volgens de auteur het raadsel van de
discrepantie tussen het enorme overwicht van de Spaanse krijgsmachine en haar
formidabele organisatie enerzijds, en de lange duur van de vijandelijkheden die ten
slotte voor Spanje geen overwinning brachten anderzijds. Een belangrijk aspect om
in de Nederlandse schoolgeschiedenisboeken op te nemen.
Het boek valt uiteen in een inleiding, ‘The character of the Low Countries’ wars'
(pp. 3-25), een eerste deel, ‘Assembling an army: the problem of distance’ (pp.
25-127), een tweede deel, ‘Maintaining an army: the
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problem of resources’ (pp. 127-231) en een ‘Conclusion: Spain, her enemies and the
revolt of the Netherlands’ (pp. 231-271). Een groot aantal belangwekkende statistieken
(o.a. de samenstelling van de Spaanse troepen naar huurlingen; verloop van Alva's
mobilisatie; plaats en duur van de belangrijkste muiterijen en de totaal daarmee
gepaard gaande kosten) is tussen de tekst verwerkt, terwijl uit 11 appendices aan het
eind van het werk (pp. 271-297) o.a. af te lezen zijn: naam en dienstperiode van de
Spaanse opperbevelhebbers, Philips II's budget voor 1574, de jaarlijkse uitgavenstaten
van de kwartiermeester-generaal met betrekking tot de voeding van de troepen, etc..
Na een overzicht gegeven te hebben van de verdeling van de huurlingen over de
Spaanse troepen en hun specifieke kwaliteiten, van de opbouw en het functioneren
van de Italiaanse garnizoenen in de ‘Milanesado’ en de diverse mobilisatiesystemen,
behandelt de auteur in het eerste deel het vervoersprobleem van de Spaanse troepen
vanuit Spanje en Italië naar de noordelijke gebieden, nadat de Fransen in januari
1558 Calais op de Engelsen veroverd hadden, via de marsroutes die ofwel over Tyrol
en de Elzas, ofwel over Savoye en de Franche- Comté in Lotharingen samenkwamen
en vandaar verder leidden naar de Spaanse Nederlanden. Vergelijkt men de logistieke
problemen van dit soort troepentransport, dat decenniën lang plaats vond, met die
van een twintigste eeuwse D-day, dan moet men ook hier weer - evenals Garret
Mattingly in zijn beroemde werk over The defeat of the Spanish Armada - tot de
conclusie komen dat de Spanjaarden beschikten over een bewonderenswaardig
organisatorisch vermogen, een conclusie die Dr. Parker in zijn werk duidelijk
onderstreept. Opbouw en functionering van het opperbevel - autoriteit van de ‘capitán
general’, administratieve organisatie, controlemaatregelen op het bestuur, salariëring
- besluiten het eerste deel. Het tweede deel behandelt de concrete economische
problemen die samenhingen met de oorlogvoering, de financiering van de oorlog
vanuit Spanje zelf in samenwerking met haar buitenlandse bankiers (een van de
interessantste hoofdstukken uit het boek), het leven van alledag in het Spaanse leger,
de muiterijen en hun achtergronden en de demobilisatie. De conclusie van de auteur
is, dat Spanje's onvermogen om de kwestie met de Spaanse Nederlanden te regelen,
niet in eerste instantie een economische, maar een politieke ondergrond had, en wel
door een geestelijk niet aangepast zijn aan de nieuwe soort oorlogvoering en verder
door een te starre houding, die niet van compromis wilde weten en streefde naar een
‘totale’ overwinning.
In de bespreking die Times Literary Supplement (20-10-72) wijdde aan dit werk,
werd gesproken van ‘Dr. Parker's very lucid book’ en het komt mij voor dat men in
de auteur duidelijk een leerling herkent van de briljante Engelse historicus J.H. Elliot.
Een belangwekkend boek, waarvan een tweede druk op komst is en een paperback
uitgave.
J. Lechner

P. Dukes
Amerika Rusland
Vergelijkende geschiedenis
(Aula), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 151 pp., f 9,50.
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Aan het begin van dit boekje schrikt schrijver er niet voor terug om maar meteen de
hamvraag te stellen: Wat is geschiedenis? Na enige aardige doch wel algemene
opmerkingen erover komt het eigenlijke corpus. Bij lezing ervan zal niemand van
de ene verbazing in de andere vallen. Voor zover de wereldgeschiedenis door alle
staten gezamenlijk doorleefd wordt (en gemaakt) is het niet zo moeilijk parallellen
te ontdekken tussen de geschiedenis ook van déze twee landen. Hun ligging aan de
rand van Europa, hun ‘achterstand’ en grote geografische omvang - later ook een
grote bevolking - geven enige parallellen meer. Maar de vraag is of de verschillen
niet veel belangrijker zijn. Het vergelijken blijft tot aan 1941 niet zo interessant, noch
relevant. Veel meer dan twee naast elkaar staande overzichten van twee
geschiedenissen, met wel aardige informatie en cijfermateriaal, biedt het grootste
deel van dit boek daarom niet.
Na de Tweede Wereldoorlog blijkt de verantwoordelijkheid voor het behoud van
de wereld voor een totale vernietiging op beide supermogendheden neer te komen.
Dat draagt er zeer toe bij dat - met de groei van andere overeenkomsten eigen aan
grote staten - de diepe verschillen in systeem overschaduwd worden. Er is sprake
van een convergentie, hetgeen de schrijver brengt tot het uitspreken van hoopvolle
woorden voor de toekomst.
Het boek heeft een zeer aantrekkelijke omslag.
Marcel Chappin
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Belcampo
De filosofie van het belcampisme
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1972, 295 pp., f 18,50.
Dit boek kan men als een bekroning beschouwen van de ontwikkeling van Belcampo's
werk van studentikoos-humoristisch naar wijsgerig-wetenschappelijk.
Op bijzonder knappe en onderhoudende wijze weet hij de toetsing van zijn eigen
filosofie aan die van de erkende grootheden uit oudheid t/m heden te beschrijven.
In het eerste deel van zijn boek geeft hij een expositie van zijn leer, terwijl in het
tweede deel de confrontatie volgt met de leren van Thales t/m Sartre.
Het doel van Belcampo is om het denken van de mens over zijn positie op deze
wereld te ontdoen van die reeds eeuwenoude geheimzinnige sfeer en terug te brengen
tot een huiselijk begrip waaraan niets mysterieus, niets magisch en niets absoluuts
meer is.
In zijn met humor doorspekt betoog, waarin hij telkens een link weet te leggen
met de taal (het belangrijkste instrument in het onderlinge verkeer), slaagt hij daarin
volkomen.
Uitgaande van zijn filosofisch (en volgens hem algemeen menselijk ethisch)
beginsel: ‘Lekker leven en lekker laten leven’ bouwt hij een eigen leer op, waarin
hij op zeker ogenblik o.a. tot de volgende ontboezeming komt: ‘Het totaal van
filosofen doet aan als een verzameling monosexuelen, zodat men zich af zou kunnen
vragen: is filosofie een gebreksziekte?’
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Al lezend is men geneigd om zich af te vragen: ‘Hebben ze daar nu eeuwenlang
zo moeilijk voor moeten doen, het is toch zo eenvoudig’. Waarschijnlijk beseft
Belcampo dat ook, want hij zegt dat het niet de bedoeling van zijn kritiek is om de
geweldige prestaties die de pioniers van de wetenschap hebben verricht, te kleineren,
maar om aan te tonen dat er in de ervaarbare wereld grote gebieden bestaan die door
de wetenschappelijke methode niet benaderd kunnen worden. Al zet hij alles op losse
schroeven en worden alle absoluta ontwricht, toch hoopt hij dat de lezer een positief
gevoel overhoudt, nl. de verbondenheid met de wereld.
Jammer is het dat Belcampo, waarschijnlijk i.v.m. het feit dat hij vindt dat een
filosoof zich moet distantiëren van een bepaalde cultuur, zich genoodzaakt voelt om
een (mijns inziens onnodige) aanval te doen op het christendom, waarin hij o.a. zegt:
‘Het christendom is doordrenkt met mensenhaat, het vormt hele samenlevingen van
mensen, die niet gelukkig dúrven zijn’.
Dit kan echter een gevoel van grote bewondering niet verdringen, daarvoor is alles
te briljant. Al is het vermakelijk om te constateren dat zelfs zo'n grote geest ook
huistuin-en-keukenfoutjes kan maken: zo wil hij ons door een snorkel naar de
zeebodem laten kijken, laat hij varkens eikels opgevroten hebben en heeft hij het
regelmatig over jamboel i.p.v. janboel.
C. Free

Ernst Bloch
Vorlesungen zur Philosophie der Renaissance
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M, 1972, 156 pp., DM. 7,-.
Schrijver behandelt in deze colleges een aantal van de meest bekende filosofen uit
de renaissance. Daarbij laat hij die periode wat laat beginnen, namelijk in het tweede
kwart van de vijftiende eeuw en wat laat eindigen, namelijk met Giambattista Vico
(1668-1744). Hij beschouwt de geestesbeweging van deze tijd niet zozeer als een
weer opleven van de antieke cultuur, maar
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vooral als een geheel eigen nieuwe stijl. Hij staat daarbij nogal heftig veroordelend
tegenover de scholastiek-gotieke periode die er aan voorafgaat.
Hij toont aan dat de neo-platoonse verschijnselen in het denken van deze tijd niet
zonder meer als neo-platoons beschouwd mogen worden. Voor de renaissance-denkers
was het verschijnsel belangrijker dan datgene wat er verscheen. Hij meent dan ook
bij enkele van de filosofen van deze tijd, en met name bij Brijno, materialistische
beginselen te kunnen aanwijzen.
Voortdurend trekt hij daarbij lijnen van deze denkers naar de grote dichters van
de Duitse klassiek.
C.J. Boschheurne

Corn. Verhoeven
Het gewicht van de buitenstaander
Ambo, Bilthoven, 1972, 148 pp., f 12,50.
Een nieuwe serie wijsgerige essays van Verhoeven, ditmaal met als hoofdthema de
macht en onmacht van denken en interpreteren. De titel is ontleend aan de titel van
het eerste essay, dat samengeschreven werd met ir. Cas Eijsbouts. Sommige essays
verschenen al eerder elders, twee werden in 1971 en 1972 gepubliceerd in Streven.
De S. maakt het de lezer niet altijd gemakkelijk, hij dwingt tot denken, meedenken
of tegendenken over de werkelijkheid van vandaag in verband met het verleden. Zijn
essays zijn een uitstekend tegengif tegen het gemis aan denken bij velen die zich
tevreden stellen met het repeteren van het gepraat over radio of op T.V. of het geschrijf
in het lijfblad. Dit werkje moet - ondanks zijn beknopte vorm - langzaam worden
gelezen en is uitstekend materiaal voor onderlinge discussie.
J.H. Nota

Dr. P. van der Hoeven
Descartes, Wetenschap en Wijsbegeerte
Wereldvenster, Baarn, 1972, 118 pp., f 11,50.
Men kan Descartes van allerlei kanten benaderen. Professor van der Hoeven heeft,
op grond van zijn eigen interesse, de keus gemaakt om de relatie tussen wetenschap
en wijsbegeerte naar voren te brengen en verdedigt de Stelling, dat Descartes het als
zijn voornaamste taak heeft gezien echte wetenschap mogelijk te maken. In korte
hoofdstukken wordt dit thema op zeer heldere wijze uiteengezet, met nu en dan een
kritische opmerking. Persoonlijk zou ik Descartes' grootste Verdienste eerder willen
zien in zijn wijsbegeerte en deze kan, meen ik, zeker in haar uitgangspunt, meer
existentialistisch worden uiteengezet dan in dit boek gebeurt. Dit neemt echter niet
weg, dat wij hier een uitstekende inleiding bezitten voor het thema: wetenschap en
wijsbegeerte, zoals S. dit heeft gekozen. De korte bibliografie kan de lezer nog helpen
in verdere studie.
J.H. Nota
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Johann Gottfried Herder
Briefe zur Beförderung der Humanität
2 Bde.
Aufbau-Verlag, Berlin / Weimar, 1972, 759 en 784 pp..
Deze uitgave van Herders werk stelt ons in staat een van de meest interessante
leerlingen van Kant beter te kennen. En met hem zijn tijd, zodat filosofen, historici,
literatoren, zowel vakmensen als amateurs, veel plezier en voordeel van deze twee
delen kunnen hebben. De bruikbaarheid wordt nog vergroot door uitvoerige notities,
register en een ‘Nachwort’ van Heinz Stolpe over ‘Herders Ideen zur
Vervollkommnung der Humanität und sein Verhältnis zur Französischer Revolution’.
J.H. Nota

Anna Teresa Tymieniecka, ed.
Analecta Husserliana
The Yearbook of Phenomenological Research. Volume II
D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1972, 374 pp., f 85,-.
Dit jaarboek bestaat uit een twintigtal essays van zeer verschillend gehalte. Uiterst
belangrijk daarbij zijn natuurlijk die van wijlen Roman Ingarden. Een brief van hem
aan Husserl is als bijlage toegevoegd.
Hoofdthema is eigenlijk de zogenaamde crisis in het filosoferen van Husserl.
Uitdrukkelijk zeg ik hier zogenaamd, omdat ik geen crisis kan zien. In ieder geval
zijn deze jaarboeken op het ogenblik van veel belang omdat filosofen van andere
richtingen de fenomenologen hier aan het werk kunnen zien. Voor de dialectici is
dat bijzonder belangwekkend omdat zij uit moeten gaan van een niet dialectische
positie. Daarin zit vooral de moeilijkheid waarop Hegel stuitte bij het begin van zijn
Logik. Anderzijds is het duidelijk dat dialectisch gesproken ook de dialectiek zelf
opgeheven moet worden; ook daarbij kan de fenomenologie een rol speien. Voor
analytische en andere neo-positivistische denkers kan het van belang zijn na te gaan
in hoeverre deze leer in wezen met hun eigen opvatting in overeenstemming is.
C.J. Boschheurne
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Theologie
Altner, Dr. G. - Grammatika van de schepping. - (Oekumene) Bosch & Keuning,
Baarn, 1973, 77 pp., f 6,90.
Feiner, J. und L. Vischer - Neues Glaubensbuch. - Herder, Freiburg /
Theologischer Verlag, Zürich, 1973, 686 pp., DM. 34,60.
Machovec, Milan - Jezus voor atheïsten. - Ten Have, Baarn, 1973, 213 pp., f
17,50.
Schnackenburg, Rudolf - Glaubensimpulse aus dem Neuen Testament. - Patmos
Verlag, Düsseldorf, 1973, 152 pp., DM. 9,80.
Sudbrack, Josef - Beten ist menschlich. - (Herderbücherei), Herder, Freiburg,
1973, 256 pp., DM. 5,90.

Heinz Zahrnt
Wozu ist das Christentum gut?
R. Piper & Co. Verlag, München, 1972, 265 pp., DM. 20,-.
Dit nieuwste boek van de zo succesvolle auteur houdt zich in feite bezig met de
identiteitscrisis die de Kerk momenteel doormaakt. Vraag is: waarin bestaat vandaag
de dag de onvervangbare bijdrage van het christelijk geloven voor het leven van
mens en gemeenschap? Toegespitst op het antwoord dat schr, geven wil: kan de mens
zonder God leven, kan hij zonder God mens blijven? Het eigenlijke antwoord op
deze vraag van het christendom nu is de verkondiging van de menswording Gods in
Jezus Christus, die de menswording van de mens eerst mogelijk maakt. Maar voordat
dit antwoord uitgesproken wordt, is al heel wat behandeld. Afwijzing van een vals
theïsme, waarin de mens God tot eigen nut aanwendt (zowel in een vroegere primitieve
Godsbenadering als in hedendaagse ‘politieke theologie’), houdt nog geenszins
afwijzen van theïsme zonder meer in; het eigenlijke ‘distinctivum’, waarin het
christendom zich van alle andere religies onderscheidt, is Jezus' kruis: God die niet
alleen liefheeft, maar uit liefde ons lijden en sterven deelt; kruis als teken van Gods
tegenwoordigheid in ons mensenbestaan, en verrijzenis als bevestiging van Jezus'
‘armoede’ die alleen hierin bestaat dat Hij niets bezeten heeft dan God alleen; tegen
deze achtergrond moet de mens inderdaad God zoeken in deze wereld en in zijn
medemensen; waarin echter twee eenzijdigheden vermeden dienen te worden:
orthopraxie zonder orthodoxie, en omgekeerd orthodoxie zonder orthopraxies; het
geloven moet zich metterdaad in deze wereld waar maken, maar áls geloof in Gods
menswording. Zoals steeds zet Zahrnt ons weer kritisch aan het denken over onze
eigentijdse beweringen en leuzen en toont aan dat deze vaak wat te gauw en te
gemakkelijk geformuleerd zijn. In die zin weer een uitstekend boek, dat voor iedereen
toegankelijk is. Toch kan men al lezend een lichte teleurstelling niet onderdrukken:
vanaf het begin voelt men een duidelijke afwijzing van iedere vorm van ‘politieke
theologie’, die naar mijn smaak aan de onmiskenbare waarden daarin al te gemakkelijk
voorbijgaat. Ook de m.i. waardevolle momenten in neomarxistische waardering voor
het christendom (Bloch, Gardavsky) worden te sterk bestreden. Eerst helemaal aan
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het eind van het boek wordt duidelijk dat deze kritiek toch vooral gericht is tegen de
gedachtengang van Dorothee Sölle, en dus in feite o.a. Metz en Moltmann nauwelijks
treft. Maar het onbehagen wordt al vanaf het begin gewekt. Wanneer men dit echter
weet te onderdrukken, houdt men een voortreffelijk boek over.
S. Trooster

Karlheinz Müller, Hrsg.
Die Aktion Jesu und die Re-Aktion der Kirche
Jesus von Nazareth und die Anfänge der Kirche
Echter Verlag, Würzburg / Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn / Tyrolia
Verlag, 1972, 168 pp., DM. 10,80.
In de discussie met de sensationele Jezus-boeken van J. Lehmann c.s. lag tot voor
kort de nadruk alleen op een wetenschappelijk verantwoord beeld van persoon en
activiteit van Jezus van Nazaret. De verhouding van de latere Kerk tot de mens Jezus
werd nauwelijks besproken; terwijl Lehmann c.s. toch stelden, dat de latere Kerk op
een vervalsing door Jezus' leerlingen, met name Paulus, berustte. In deze bundel
wordt uitdrukkelijk ook dít probleem aan de orde gesteld. De eerste drie studies in
dit boek (resp. van de hand van K-H. Müller, H. Geist en H. Merklein) tonen aan dat
Jezus' verkondiging van het nabij-zijn van het Rijk Gods en zijn poging heel Israël
te verzamelen voor dit moment niet uitsluiten dat Hij leerlingen om zich heen
verzameld heeft, maar dat van de andere kant moeilijk aan te nemen valt dat Hijzelf
aan het stichten van een Kerk gedacht heeft. De drie laatste bijdragen (resp. van
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K. Kertelge, R. Schnackenburg en K-H. Müller) laten zien hoe de eerste gemeenten
zichzelf verstaan hebben: zeker nog niet als ‘Kerk’ in onze zin, maar als ‘Gods kerk’
in traditioneel joodse zin. Wel valt vast te stellen, dat de eerste christenen sterk
geinspireerd waren door Jezus' verkondiging en als taak zagen deze verkondiging
door te geven. Eerst met de missionering der ‘heidenen’ ontstaat het latere begrip
‘Kerk’. Bijzonder suggestief is de bijdrage van Schnackenburg, waarin hij o.a.
aantoont dat de eerste christenen zeker nog niet alle consequenties uit Jezus'
verkondiging gezien hebben en in praktijk gebracht. Zo ontbreken o.a. de sociale en
maatschappijkritische implicaties van Jezus' eigen verkondiging; en zijn de latere
Nieuwtestamentische geschriften niet geheel vrij te pleiten van een opkomend
antisemitisme. Dit wordt begrijpelijk vanuit de situatie waarin de jonge kerk zich
moest ontwikkelen. Van een mythologisering van Jezus en zijn boodschap is dan
ook weinig waar te nemen. Het boek informeert grondig over de stromingen ten tijde
van Jezus' leven en daarna (partijen, profetische stromingen, enz.) om de ‘actie’ van
Jezus en de ‘reactie’ van de eerste christengemeenten duidelijker te situeren. Een
belangrijk boek, zeer leesbaar geschreven, dat de nodige hedendaagse verbuigingen
van de heilsboodschap van het Evangelie weer recht trekt.
S. Trooster

Josef Blank
Jesus von Nazareth. Geschichte und Relevanz
(Theologisches Seminar), Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1972, 150 pp.,
DM. 14,80.
De sensationele Jezus-boeken van o.a. Carmichael, J. Lehmann, Augstein e.a. hebben
gelukkig toch ook hun positieve zijde gehad: gevolg is geweest dat christelijke
bijbelwetenschappers de resultaten van hun vaak bijzonder belangrijk onderzoek nu
eindelijk eens aan ons eenvoudige lieden hebben prijsgegeven. Vooral vorig jaar zijn
er ineens een aantal bijzondere boeiende boeken over Jezus en zijn heilsboodschap
losgekomen. Eén van deze boeken is zeker het boek van J. Blank. Hoewel een
bundeling van reeds eerder gepubliceerde artikelen, wordt hier in voor ieder
verstaanbare taal geschreven over het probleem van de aardse Jezus, zoals men die
kan ‘reconstrueren’ uit de christelijke verkondiging van de eerste eeuw, met name
de evangeliën. Een eerste hfdst., dat meer dan de helft van het boek beslaat, spreekt
over bronnen en methoden voor onze kennis van de mens Jezus van Nazareth en de
historische fundamenten van zijn aards bestaan; over Jezus' boodschap van het Rijk
Gods, zijn ‘nieuw gebod’, de zin van zijn wonderen (en van de wonderverhalen in
de evangeliën); wie Jezus in feite geweest is; en tenslotte over het paasmysterie als
fundament van christelijk geloven. De volgende - heel wat kortere - hfdst. over de
‘ethiek van Jezus’ en over Jezus' verhouding tot de latere Kerk vallen hier en daar
in herhalingen. Dit is echter alleen maar een voordeel, omdat een en ander toch vanuit
andere gezichtspunten wordt benaderd: deze hfdst. verdiepen het eerste nog
aanmerkelijk; men wordt ook op alleszins verstaanbare wijze enigszins ingewijd in
de hedendaagse wijze van evangelie-verklaring. Al bij al een kostbaar boekje, dat
sterk kan worden aanbevolen aan al degenen die beroepshalve zich bezig houden
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met de verkondiging van het evangelie; maar ook aan hen die zich - hetzij indvidueel,
hetzij in bijbelclubs - op het evangelie bezinnen. Dat het boek ook kostbare inleidng
kan zijn op gebed en overwegng, behoeft nauwelijks toegevoegd.
S. Trooster

Josef Kopperschmidt
Der fragliche Gott
Fünf Versuche einer Antwort
(Patmos-Paperback), Patmos Verlag, Düsseldorf, 1973, 136 pp., paperback
DM. 14.
Als je naar God mag vragen, is Hij niet zo dood als men denkt.
In het wintersemester 1971/1972 werden over dit thema inleidingen gehouden aan
de universiteit van Ulm, die hier, gebundeld, aan de lezer worden aangeboden.
De ‘God is dood’-theologieën hebben hun eigen graf gegraven. Dat laat S. Daecke
zien aan de hand van een schets van deze theologiën. De filosoof R. Spaemann ziet
deze theologieën als een progressieve misstap, die niet geheel ‘een bedrijfsongeval’
is wanneer men de lijn van de historische gedachten nauwgezet volgt.
Deze bundel openbaart, niet gewild, een riskante zijde van theologische
beschouwingen: God of niet, de theologie gaat door. Wellicht klinkt een vraag op in
dit paradijs van denkmogelijkheden en gedachtenalternatieven: mens, waar ben je,
als een herhaalde vraag na een herhaalde zondeval. In dat geval zal men hopelijk
niet zo snel tot de orde van de dag overgaan als men de onttakelde God verder van
zich af schuift met de vraag: Wat is waarheid?
G. Wilkens
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Godsdienst
Elderenbosch, Dr. P.A. - Jahweh is onze God. - Boekencentrum, Den Haag,
1973, 143 pp., f 13,75.
Litjens, Dr. H.P.M. - Critische Kerk en Critische Maatschappij. - Ernst van
Aelst, Maastricht, 1972, 74 pp..
Mommaers, P. - Waar naartoe is nu de gloed van de liefde? - Patmos,
Antwerpen/Utrecht, 1973, 139 pp., BF. 175, f 12,90.
Reedijk, Laura en Bas - Troost. - Ambo, Bilthoven, 1973, 66 pp., f 7,50.
Snelder, C. - De dodelijke dosis? - J.H. Gottmer, Haarlem, 1973, 87 pp., f 7,50.
Zink, Jörg - Vijf broken en twee vissen. - Gooi & Sticht, Hilversum, 1973, 240
pp., foto's, f 19,90.

Groot nieuws voor u:
Het nieuwe testament in de omgangstaal
Nederlands Bijbel Genootschap / Katholieke Bijbelstichting, Amsterdam
/ Boxtel, 1972, 572 pp., f 9,90.
Het Nederlands Bijbel Genootschap en de Katholieke Bijbelstichting kunnen niet
genoeg geprezen worden om hun streven de Bijbel dichter bij de mensen te brengen.
Maar om hun laatste uitgave, Groot nieuws voor u, Het nieuwe testament in de
omgangstaal, prijs ik hen niet. Het is niet zozeer het journalistieke Nederlands dat
mij hindert; evenmin zelfs het feit, dat je uit dit ‘Nieuwe Testament’ nog nauwelijks
kunt voorlezen of verkondigen. Ik citeer Joh. 1, 1 in de omgangsvertaling: ‘In het
begin was het Woord. Het was bij God en het was God’. Inderdaad, het Woord moet
met de trein mee. Er gaat dus nogal wat verloren in een vertaling als deze. Dat zou
echter nog allemaal te verteren zijn geweest (want welke vertaling kan het halen bij
de oorspronkelijke tekst?), als de uitgevers dat nu ook maar toegegeven hadden.
Doch de Verantwoording geeft ons te verstaan, dat ‘de getrouwheid van de vertaling
hierin bestaat, dat ze de inhoud en de bedoeling van het origineel zo tot uitdrukking
probeert te brengen, dat de hoorders en de lezers van vandaag op dezelfde wijze
kunnen reageren als de oorspronkelijke hoorders en lezers’. Een drogreden. Alsof
vooreerst het griekse (of - zo u wilt - het aramese) Nieuwe Testament gesproken en
geschreven is in eenzelfde vlotte en journalistieke stijl als deze Nederlandse vertaling
suggereert. Alsof bovendien niet Twintig Eeuwen Traditie liggen tussen de readies
van nu en toen (en alsof we veel van die reacties van toen afweten!). Alsof dus wij
vandaag net zo op ‘engelen en duivelen’ reageren als ‘men’ toen. En alsof het Kruis
van Christus intussen niet even veranderd is van een ordinaire executie in een
triomfantelijk teken des geloofs! Het slechte van het boekje zit 'm dus niet eens zozeer
in de vertaling, alswel in de pretentie waarmee zij ons wordt aangereikt. Doodzonde.
Want er zullen allicht mensen zijn gediend met deze interpretatie/vertaling... als
tussenstapje naar een meer eisende interpretatie/vertaling. En dat zijn nu juist de
mensen - vrees ik - die zich door de valse pretentie van de Verantwoording maar al
te gemakkelijk zullen laten wijsmaken, dat ze met dit boekje het Nieuwe Testament
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gelezen hebben. (P.S.: de tekeningetjes doen tenslotte toch vermoeden, dat het boek
blijkt te gaan over mensen in lange jurken en gevleugelde engeltjes met kransjes om
het hoofd).
Dries van den Akker

Ben Rademaker CssR
Van leven en dood
Ik-zal-er-zijn-voor-U, 3
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1972, 124 pp., f 5,90.
Deze serie, waarvan de andere deeltjes in januari 1973 (p. 409) zijn besproken, is
uitermate geschikt voor pastores en anderen die ambtshalve met de topmomenten
van het leven te maken hebben. Ook dit deel met bijbelteksten over leven en dood
is weer met uiterste zorg samengesteld. Het boekje bestaat echter niet alleen uit (al
dan niet verknipte) bijbelteksten, maar biedt ook 15 pagina's met 20 verschillende
woorddiensten die men bij overlijden kan gebruiken. Een uitermate nuttig en bruikbaar
boekje.
Panc Beentjes

Minder uit meer
Bloemlezing uit de Bijbel
Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam - Haarlem, 1972, 380 pp.,
f 19,50.
Het N.B.G. kondigt deze uitgave aan als ‘een boek dat U een nieuwe kijk geeft op
de bijbel’, een waarlijk geen geringe omschrijving. In hoeverre is men hierin geslaagd?
Het samenstellen van een bloemlezing is een zeer hachelijke zaak (men ont-
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komt niet aan een keuze en wie garandeert dat het de juiste is?) zoals het voorwoord
dit terecht opmerkt. Deze bloemlezing uit de Bijbel bevat een vijfde gedeelte van de
Bijbel. En dat is goed te merken. Boeken als Leviticus, Numeri, Deuteronomium,
Jozua, 2 Samuel moeten in 2 à 3 pagina's hun essentie verhalen, een m.i. schier
onmogelijke opgave. Tevens verraadt een zodanig gecomprimeerde weergave van
de tekst een zeer uitgesproken standpunt van de samenstellers over genoemde
bijbelboeken.
Wat het N.T. betreft, heeft men het Marcusevangelie nagenoeg integraal opgenomen
(34 pp.), terwijl daarentegen Matteüs met 3 en Lucas met 5 pagina's genoegen moeten
nemen. De gedachte hierachter is dat Marcus de bron is geweest waaruit de andere
drie evangelisten hebben geput. Komt Marcus in deze bloemlezing dus zeer uitvoerig
aan het woord, een goed begrip van de andere drie evangelies krijgt men nauwelijks.
Minder uit Meer is o.a. samengesteld om ook jonge mensen te laten ontdekken
‘hoe nieuw, boeiend en interessant het lezen uit de bijbel kan zijn’. Om een drietal
redenen lijkt deze uitgave mij daarin niet geslaagd. - Allereerst kan ik mij niet aan
de indruk onttrekken dat in deze bloemlezing de bijbel vaak als bijbelse geschiedenis
wordt benaderd. Het verteilen van het historisch verloop wordt verkozen boven het
presenteren van de bijbel als literatuur.
- Vervolgens hebben de inleidingen op de bijbelboeken voornamelijk tot doel:
historische achtergrondinformatie. Een samenvatting van de essentie, de
heilsboodschap, of hoe men het ook noemen wil, ontbreekt nog al te veel. Dat dit
met het eerste punt nauw samenhangt behoeft geen betoog.
- Tenslotte is de prijs van deze uitgave vrij hoog, ze kost bijv. meer dan een
complete bijbeluitgave van het N.B.G.. De hoge prijs is ongetwijfeld het gevolg van
de fraaie kleurenfoto's, de vele kaarten en de prachtige bladspiegel; positieve gegevens
die enkele gesignaleerde nadelen helaas niet ongedaan kunnen maken.
P. Beentjes

Bijbelkatalogus
(Van exegese tot verkondiging, deel 8), Katholieke Bijbelstichting, Boxtel,
1972, 62 pp..
Dit werkje is een uiterst lofwaardige poging om in de oceaan van literatuur over de
Bijbel duidelijke bakens uit te zetten. Er zijn de laatste jaren zoveel boeken rondom
de Bijbel verschenen, dat het voor een leek bijna onmogelijk is geworden een
verantwoorde keuze te maken tussen kaf en koren. Het onderhavig boekje is m.i. een
geslaagde neerslag van een verantwoorde keuze; in diverse rubrieken onderverdeeld
wijzen de samenstellers op de goede literatuur die men zou kunnen raadplegen,
wanneer men op een bepaald onderwerp uit de Bijbel dieper wil ingaan. Niet alleen
vermelden zij goede bijbeluitgaven, ook gaan zij na welke commentaren en
naslagwerken hanteerbaar zijn. Over het gebruik van de Bijbel in prediking en
katechese alsook in bijbelgroepen geven zij uitstekende boektitels op.
Het komt mij voor dat iedere bibliotheek dit naslagwerkje moet aanschaffen. Het
is zeer de moeite waard er eens in te bladeren, al was het alleen maar om te zien
hoeveel goede uitgaven er in het Nederlandse taalgebied zijn verschenen, met name
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de laatste 5 jaren. Tenslotte is het wellicht nuttig de lezer erop te wijzen dat tamelijk
veel van de genoemde boeken tegenwoordig tegen gereduceerde prijs te koop zijn
in winkels die zgn. uitgeversrestanten verkopen.
Panc Beentjes

Ter Herkenning
Tijdschrift voor christenen en joden
Boekencentrum, Den Haag, verschijnt tweemaandelijks, f 15,- p.j..
Een nieuw tijdschrift betekent vaak een nieuwe bezinning. De vroegere periodieken
‘Kerk en Israël’ en ‘Christus en Israël’ zijn samengegaan en hebben hun nogal
provocerende titels laten varen, hetgeen een kentering moge betekenen in het
christelijk denken over joden en christenen. De zesdaagse oorlog heeft met nieuwe
kracht de vraag aan de orde gesteld naar de eigensoortigheid van het joodse volk.
Een algemene indruk van het nieuwe tijdschrift is moeilijk te geven; het zou niet
juist zijn de beoordeling alléén van het eerste nummer te laten afhangen; daarvoor
moet het m.i. nog meer op gang komen. Voor een meer gefundeerd oordeel lijkt het
mij nodig nog een aantal afleveringen af te wachten.
Wel wil ik enkele citaten aanhalen die tot nadenken mogen stemmen; zij geven
tevens een beeld van de sfeer van het tijdschrift. In een artikel, getiteld ‘Ter
Herkenning’ schrijft de secretaris: ‘Wij zijn tot de ontdekking gekomen, dat het
jodendom een veel complexer werkelijkheid is dan velen

Streven. Jaargang 26

1145
hadden gedacht of nog zouden wensen. Het is de eenheid van religie en politiek, van
synagoge en volksleven, van verlangen naar de toekomst en passie voor de opdracht
in het heden, van gerichtheid op de wereld en verbondenheid met een stukje van deze
aarde, van een hoog idealisme en een kordaat realisme, van gehechtheid aan Jerusalem
en heimwee naar de nieuwe aarde. Wij moeten erkennen dat wij geen sleutel hebben
die op dit slot past. Laat staan, dat wij over een sleutel zouden beschikken, die op
alle sloten past, dus ook op dat van Israël. Erkenning in deze zin houdt in het respect
voor het geheimenis van de ander en ruimte voor de wijze waarop die ander zijn
eigen aard tot uitdrukking brengt' (pp. 6-7). Even verder: ‘Als wij ons verzamelen
rondom een joodse man uit Nazareth, kunnen wij dan vergeten dat deze man een
idee of zelfs een fictie wordt als hij wordt losgemaakt van zijn eigen volk?’ (p. 7).
M. Tels, een jood, plaatst achter de titel van zijn artikel een vraagteken: ‘Ter
Herkenning?’. Hij kan zich ‘met de beste wil van de wereld niet voorstellen dat een
dialoog in Nederland tot een zinvolle herkenning tussen christenen en joden zou
kunnen leiden’ (p. 9); de argumenten hiervoor leze men ter plaatse. ‘Ik vrees zeer,
dat de dialoog, waarnaar dit blad streeft, gevoerd zal worden met zeer weinige en
zeer weinig representatieve joden, of anders, dat de dialoog een christelijke monoloog
zal worden’ (p. 10). Niettemin bestaat de kans op een gesprek en hij wil die kans
zeker niet blokkeren.
Panc Beentjes

Maria Penkala
Reïncarnatie en preëxistentie
Ankh-Hermes, Deventer, v/h N. Kluwer, 1972, 192 pp., f 19,50.
Swami Ramdas
God ervaren
Bij dezelfde uitgeverij, 1972, 233 pp., f 24,-.
Een religieus vacuüm valt niet te ontkennen in onze huidige samenleving; een leegte
aan zinvolheid meldt zich aan. Men kan dit herkennen aan de manier waarop deze
leegte verdrongen wordt in het zoeken naar een volheid los van het aardse leven,
ofwel wordt gevuld met een omhelsde en beleden leegte van het bestaan. In beide
gevallen is de aansluiting en de hang naar oosterse godsdiensten en beschouwingen
- altijd zonder weerslag op de daad - in hoge mate bekoorlijk. Uitgeverij
Ankh-Hermes, voorheen N. Kluwer, ziet in deze tendens van een afnemende
levensovertuiging een groter wordende markt. In het eerste boek wordt nagegaan,
hoe, naast het geloof in een persoonlijk voortbestaan steeds in de geschiedenis ook
beschouwingen hebben bestaan ten aanzien van een onpersoonlijk voor-bestaan:
preëxistentie en reïncarnatie. Het meest recentelijk zijn deze beschouwingen
gereïncarneerd in het spiritisme. Vanaf het lamaisme en de druïden verhaalt de
schrijver de historie ervan en voegt een groot aantal gevallen toe uit de hoek van het
spiritisme. Het is een alleszins leesbaar geheel, waarin op thematische wijze bijzonder
aan het onpersoonlijk verleden wordt vastgehouden.
Swami Ramdas is een Indische bedelmonnik, die in 1963 is gestorven. De
gesprekken die hij hield met zijn vroegere vrienden zijn hier opgetekend. God en
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wereld vloeien in de antwoorden op de uiteenlopende vragen ineen. Het is deze
eenheidservaring die de grondtoon vormt van de gesprekken en die in de titel van
het boek verwoord is.
‘Wie de waarheid heeft gerealiseerd’, zo leest men tot zijn verbazing op de laatste
bladzijde na zovele vragen en antwoorden, ‘kan niet met woorden uitdrukken wat
zij eigenlijk is. Men moet geen vragen stellen en geen antwoord geven. Buddha
geloofde niet in een persoonlijke God. Hij bereikte de onpersoonlijke werkelijkheid...
Wanneer men verzen uit heilige boeken aanhaalt, geeft men blijk nog te verkeren in
de sfeer van het verstand. Zij, die daarboven uit gestegen zijn, zwijgen slechts wanneer
hen gevraagd wordt wat Brahman is’ (p. 233).
Wellicht kan men hopen dat de gemiddelde lezer van ‘Streven’ tot deze hoogte
komt en zwijgt. Vervuld van de leegte van een vol boek.
G. Wilkens

Henk Jongerius
Orationale. Gebeden voor de viering van de Eucharistie op de weekdagen.
Deel I: Advent, Kersttijd, Veertigdagentijd, Paastijd
Deel II: De 34 weken door het jaar (jaar I)
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1972/73, resp. 130 en 210 pp., 1e deel
f 9,90.
Deze boeken, in het formaat van altaaruitgave, bevatten gebeden voor de
Eucharistievieringen op de dagen door de week (openingsgebed, gebed over de gaven,
slot-
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gebed), die duidelijk afgestemd zijn op de bijbelgedeelten die het lectionarium
aangeeft. In deze gebeden wordt steeds weer een beroep gedaan op Gods belofte-volle
aanwezigheid voor ons mensen, zoals die in de bijbel verwoord wordt. Om het anders
te zeggen: het gaat in deze gebeden om beslissend meer dan alleen om
verantwoordelijkheid voor mensen en wereld. Het zou mij niet verwonderen, wanneer
vele pastores erg gelukkig waren met deze gebeden. Dit orationale is door de KBS
uitgebracht in samenwerking met de Nationale Raad voor Liturgie, die in een ‘Ten
geleide’ aantekent, dat deze gebeden niet in de plaats willen treden van die uit het
officiële missaal, maar als afwisseling ook gebruikt kunnen worden. Eén wens is er
voor mij nog overgebleven: ik mis een index van de bijbelteksten met verwijzing
naar de bijpassende gebeden. Dit zou de waarde van deze boeken in niet geringe
mate verhogen, omdat men dan ook bij andere gelegenheden gebruik kan maken van
deze vaak mooie gebeden bij deze teksten. Misschien iets voor de volgende twee
delen die nog op het programma staan?
S. Trooster

Alfred Schilling, Hrsg.
Elf Eucharistiegebete
(Holländische Kanontexte)
Deutsche Studienausgabe, Verlag Hans Driewer, 1972, 48 pp., (met Beiheft
van 70 pp.), DM. 15,80.
Dit boek is in feite een altaar-uitgave van een Duitse bewerking van een Nederlands
origineel, ‘11 eucharistische gebeden’, teksten van de Nederlandse Commissie van
Liturgie, goedgekeurd door het Nederlandse Episcopaat. Als zodanig voor onze lezers
weing belangrijk. Maar in deze altaaruitgave ligt een ‘Beiheft’ van 70 pp., waarin
deze eucharistische Tafelgebeden verdedigd worden tegen aanvallen uit Duitsland
zelf, met name van de liturgisten Dr. Franz Reckinger en Emil Joseph Lengeling.
Wel, erg prettige lectuur biedt dit ‘Beiheft’ niet, maar het is wel onthullend. Het toont
aan, dat de messcherpe polarisatie in de Kerk beslist geen Nederlandse aangelegenheid
is. Redacteur Schilling zelf is bepaald geen zachtzinnig auteur; maar als waar is wat
er tegen zijn pogingen tot liturgievernieuwing gemanipuleerd wordt, is de toestand
in Duitsland weinig meer verheffend dan hier. Wie zich in deze wil informeren, zij
met name dit ‘Beiheft’ aanbevolen.
S. Trooster

Literatuur
Betzema, Johan - Spanningsvelden (verhalen). - Kosmos,
Amsterdam/Antwerpen, 1973, 144 pp., f 14,50.
Cassen, Bernard - Ecrivains anglais et irlandais. - Casterman, Tournai, 1973,
264 pp., BF. 240.
Clifford, Francis - L'Irlandaise. - Casterman, Tournai, 1973, 184 pp., BF. 165.
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Dostojewski. - (Genie en wereld), Heideland, Hasselt, 1973, 272 pp., BF. 525.
Jaszi, Andrew - Entzweiung und Vereinigung. Goethes symbolische
Weltanschauung. - Stiehm, Heidelberg, 1973, 159 pp., DM. 29,-.
Keuls, W.H.J.M. - Mens en muzen nabij. - Heideland, Hasselt, 1973, 79 pp.,
BF. 50.
McCormack, Eliza - Maak dat een ander wijs, Sophie. - Kosmos,
Amsterdam/Antwerpen, 1973, 167 pp., f 14,50.
Meyer, Herman - Natürlicher Enthusiasmus. - Stiehm, Heidelberg, 1973, 101
pp., DM. 19,-.
Revolte und Experiment. - Stiehm, Heidelberg, 1972, 234 pp., DM. 34,-.
Staiger, Emil - Spätzeit. - Artemis, Zürich, 1973, 320 pp., SF. 29,-.
Vercnocke, Ferdinand - Deltaland. - Heideland, Hasselt, 1973, 79 pp., BF. 50.

Jan Visser
Verzamelde Gedichten
Schutting-pers, Hilversum, 1972.
De titel van dit verzamelbundeltje is aan de zware kant. In feite gaat het om een
bloemlezing uit eigen werk, die de dichter ter gelegenheeid van een voordracht over
poëzie samenstelde. Thema's die bij Visser herhaaldelijk terugkeren zijn: de taal,
secularisatie, eenzaamheid, en de vrouw (die dan vaak iets van de rol van de ten dode
opgeschreven God overneemt). Visser werkt veel met woordspelletjes (een van de
gedichten heet ‘Taalspel’), flarden van spreekwoorden en bijbelcitaten, die in hun
nieuwe context een gewijzigde betekenis krijgen. Zo neemt hij in ‘god als vrouw’
hele stukken uit Paulus' Hooglied op de liefde over. Erg overtuigend werkt dit niet.
Vissers verzen hebben iets gewilds, iets clichéachtigs, vaak met dat relativerende
ondertoontje dat zo kenmerkend is voor veel van onze hedendaagse poëzie en dat zo
gemakkelijk tot een mode wordt. Misschien zou deze Visser er goed aan doen wat
kritischer te zijn, bv. door de ondermaatse vangsten terug te gooien. Misschien dat
ze
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dan het volgende seizoen tot wasdom zijn gekomen.
D. van der Mark

Stefan Andres
Die Versuchung des Synesios. Roman
Piper Verlag, München, 1971, 509 pp., DM. 28,-.
In deze laatste, kort voor zijn dood voltooide roman richt de door zijn novelle Wir
sind Utopia eens alom bekende Duitse auteur zijn aandacht op een historische gestalte,
die evenals hijzelf in een kentering der tijden leefde. Synesios van Cyrene (370-413)
was een vooraanstaand man in de provincie Cyrenaica (een deel van het huidige
Libië) en daarnaast een neoplatoons filosoof, die een diepgewortelde aanhankelijkheid
aan de met afsterven bedreigde Griekse beschaving paarde aan een open oog voor
het nieuwe, voor het opdringende christendom nu. In het jaar 410 werd hij, hoewel
hij noch van zijn huwelijk noch van enkele neoplatoonse leerstellingen wilde afzien,
tot metropoliet van Ptolemais gewijd; hij bevrijdde zijn land van de invallen der
barbaren, bestreed de corruptie van de keizerlijke ambtenaren en kerkelijke bedienaars
en maakte zich daardoor zoveel vijanden dat hij, in een hinderlaag gelokt, omkwam.
De roman is zodanig gestructureerd, dat de lezer de persoon van Synesios als door
een prisma in vele facetten gebroken ziet. Rechtstreeks leert men hem kennen uit
gesprekken en enkele letterlijk geciteerde brieven, maar dit alles ligt ingebed in het
verhaal dat Prisca, Synesios' vrouw, over zijn levensloop vertelt. Zij vertelt
retrospectief, na de dood van haar echtgenoot, en daardoor vergelijkt zij voortdurend
haar vroegere reacties op de daden en opvattingen van haar man met haar huidige
beoordeling daarvan. Uit haar verhaal komt Synesios naar voren als een man die
bekoord werd (zie de titel van de roman!) door het verlangen om zich in de
eenzaamheid aan filosofische speculaties over te geven en aan zijn maatschappelijke
verplichtingen te verzaken. Prisca's verhaal bevat reeds een dubbele breking, maar
daar doorheen is nog een andere biografie van Synesios geweven. Deze werd
geschreven door de intrigant Laokoon, Synesios' aartsdiaken en uiteindelijke opvolger.
Hij beschrijft Prisca als een op macht en rijkdom beluste vrouw, die Synesios naar
steeds hogere posten dreef. Ook de begeerte naar macht en geld blijkt een deel van
de bekoring te zijn, waaraan de gecompliceerde persoonlijkheid van Synesios is
blootgesteld. Tenslotte zijn Synesios' leven en de laatklassieke toestanden in Cyrenaica
door Andres duidelijk bedoeld als een spiegel voor onze huidige, verwarde tijd. Uit
de schildering van allerlei gebeurtenissen, uit vele filosofische beschouwingen rijst
de gestalte van Synesios op als een metaforische waarschuwing voor de huidige
lezer. Als een waarschuwing, ja, maar vooral als een lichtend voorbeeld, want de
eigenlijke kracht van de roman ligt in de meeslepende beschrijving van een man die
door veel beproevingen en lijden ver boven zichzelf uitgroeit. Zelfs de spannend
beschreven, literair tot de meesterstukjes van Andres behorende vervolging en
vermoording van Synesios' leermeesteres Hypatia (eerste hoofdstuk) kunnen niet in
de schaduw staan van die indringende evocatie van Synesios' navolgenswaardige
persoonlijkheid.
Th. van Oorschot
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Theodor Fontane
Effi Briest
Verlag Neues Leben, Berlin, 343 pp..
Zoals Flauberts Madame Bovary het Frankrijk van het opkomende kapitalisme in de
periode van Louis Philippe aan ons doet kennen, vertelt Fontane in dit boek over het
Pruisen van de Gründerzeit. Want het is merkwaardig dat deze roman die nu in de
DDR, de opvolger van Pruisen, wordt heruitgegeven, vooral zo typisch Pruisisch is.
Het tekent ons het leven in het Markische en in Pommeren en tenslotte in de Berlijnse
ambtenarenwereld. Kleinigheden zoals de behandeling van het personeel en de
discriminatie ten aanzien van de Poolse of Wendische bevolking worden ons duidelijk
getekend. En zo duidelijk als Flaubert ons Yonville tekent, beschrijft Fontane ons
Kessin. Zelfs speelt in beide boeken een apotheker een belangrijke rol. Het is trouwens
in het geheel niet uitgesloten dat Madame Bovary het boek Effi Briest, dat 38 jaar
later verscheen, op een of andere wijze beinvloedde.
Het drama van beide boeken is hetzelfde. Het kleine, gesloten stadje is telkens als
het ware het laboratorium waarin de schrijver zijn heldin zich laat vervelen, in die
verveling haar eigen belang laat nastreven, zodat zij in botsing komt met de algemene
regel die het overspel verbiedt. Het conflict dus uit de liberale wereld, waar steeds
wordt gesteld dat men ongebreideld het eigenbelang mag nastreven enerzijds, terwijl
anderzijds van ieder wordt verlangd dat hij zich zal opofferen voor vorst en vaderland,
met andere woorden voor het algemeen belang. Het merkwaardige is nu dat in deze
beide
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romans het algemeen belang wordt gesteld in de vorm van de regel die overspel met
zoveel nadruk voor de vrouw verbiedt. De christelijk-bijbelse regel waarbij overspel
voor beide echtgenoten verboden wordt en waarvan de sociologische grondslagen
in een niet meer te achterhalen verleden liggen, heeft in West-Europa nooit, behoorlijk
voetgevat in de volksmoraal. De oudere, zowel romeinse als germaanse, regel waarbij
overspel in de eerste plaats voor de vrouw strafbaar was, bleef de heersende opvatting
weergeven. We vinden haar het beste weergegeven in de Lex Julia de Adulteris
waarbij dan ook duidelijk uit de context blijkt dat vrees voor bloedvermenging de
grondslag was van deze regel. Nog in 1950 deed de Nederlandse Hoge Raad een
uitspraak waarbij duidelijk verband werd gelegd tussen het begrip overspel en de
mogelijkheid van zwangerschap. De familie, die bij de romeinen vooral een
machtseenheid was en bij de germanen een eenheid van eigendom of bezit vormde
en waar de vrouw overging in de familie van haar man, onder zijn macht kwam,
duldde geen ander bloed dan dat van de man. De grondslag voor de afkeuring van
het overspel door de vrouw vervalt dus eigenlijk ook als de familie geen machts- of
bezitseenheid meer is.
Maar als het eenmaal zover is, dan is de regel verankerd in de volksmoraal en
wordt overspel door de vrouw als een drama van de hoogste orde beschouwd. Dit
drama wordt door beide schrijvers afgespeeld in hun laboratorium-stadjes. Maar
daarmee eindigt ook de overeenkomst tussen beide. Terwijl bij Bovary geld een
hoofdrol in het verhaal speelt, komt het maar op een punt voor bij Effi Briest: namelijk
als haar ouders met haar breken dan sturen zij haar een bedrag aan bankbiljetten voor
haar onderhoud. Terwijl Bovary pas na de dood van zijn vrouw van het overspel
hoort en daardoor nog verder in schulden raakt, wordt von Instetten het overspel van
zijn vrouw tien jaar na het gebeurde gewaar en bevestigt zich daardoor als
‘Ehrenmann’ dat hij in het duel de ander doodschiet en zijn vrouw verjaagt. Het
overspel van zijn vrouw doet hem feitelijk niets, maar tast zijn eer aan en die eer
moet door het duel hersteld worden. Hij weet zelf dat het om een afgod gaat en zegt
zelfs dat hij daaraan als het ware verslaafd is. In de maatschappij van de Gründerzeit
kan hij niet anders handelen dan hij handelt, juist in zijn hoge positie als Ministerialrat
is hij ten opzichte van de erecode totaal onvrij, minstens zo onvrij als welke onderdaan
dan ook.
Hij weet ook niet wat ‘eer’ inhoudt. En dat doet er voor hem ook niet toe, want
de code is bindend. We leven in een tijd waarin men op de meest vreemde wijze over
eer spreekt. In de rede van Bismarck van 28 november 1881 stelt deze dat eer iets
inwendigs is waarbij het er niet toe doet hoe anderen over onze eer denken. Een
opvatting die in strijd is met een traditie van eenentwintig eeuwen. Schopenhauer
had nog maar kort te voren het begrip eer op de scherpste wijze gekarakteriseerd:
‘Ehre ist objectiv die Meining anderer von unserem Wert und Subjectiv unsere Furcht
vor dieser Meinung’. Als men voor waarde macht leest (macht in het kader van een
familie), dan was dit in de feodale maatschappij een zeer reëel begrip. De invloed
van de ridder hing voor een belangrijk deel af van de mening die men had over zijn
werkelijke macht. Niets had hij zo te vrezen dan dat bij zijn tegenstanders de mening
post zou vatten dat zijn macht maar klein was, zodat hij aangevallen zou kunnen
worden zonder als bondgenoot aantrekkelijk te zijn.
In de negentiende eeuw was voor een dergelijk eerbegrip geen plaats meer. Effi
Briest, dat evenals Bovary uitgaat van een veroordeling van overspel die in haar tijd
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niet meer op haar plaats is, vervolgt die met een ere-handeling die in háár tijd niet
meer op haar plaats is. Het Pruisen van Fontane is in wezen nog zinlediger dan het
Frankrijk van Flaubert.
Een roman als deze kunnen wij niet meer lezen zoals de lezer voor wie hij bedoeld
was. Het lange gesprek dat von Instetten voor het duel met zijn secundant voert, moet
op de lezer van toen zijn overgekomen als een heroïsche poging om toch nog onder
zijn plicht te duelleren uit te komen, terwijl naar onze gevoelens de man staat te
bazelen, behalve daar waar hij de eer een afgod noemt. Fontane heeft het blijkens
zijn uitlatingen bedoeld zoals wij het lezen. Daarbij houdt hij zich strak aan de vormen
van de klassieke roman, die elders in deze tijdverlaten werd, men denke aan Oscar
Wilde. The picture of Dorian Gray was vier jaar eerder verschenen. Maar terwijl dat
werk als een van de eerste in wezen een existentie-probleem behandelt, is Effi Briest
bedoeld als een sociale roman. De vorm waarbij de kleine stad als laboratorium wordt
gebruikt, was toen daarvoor nog de meest geschikte. Pas vele jaren later lukt het
problemen van deze aard op andere wijze weer te geven. Feitelijk lukt het dan
uiteindelijk aan Böll om in Ende einer Dienstfahrt bij de nieuwe open proefnemingen
toch weer de kleine stad te gebruiken.
C.J. Boschheurne

Streven. Jaargang 26

1149

Theater
Garaudy, Roger - Danser sa vie. - Seuil, Paris, 1973, 205 pp..
Heilman, Robert Bechtold - The iceman, the arsonist and the troubled agent. Allen & Unwin, London, 1973, 357 pp., £ 6,-.
Lagrave, Henry - Le théâtre et le public à Paris de 1715 à 1750. - Klincksieck,
Paris, 1972, 740 pp., FF. 100,-.
Price, Cecil - Theatre in the age of Garrick. - Blackwell, Oxford, 1973, 212
pp., £ 2,75.
Prudhoe, John - The theatre of Goethe and Schiller, - Blackwell, Oxford, 1973,
218 pp., £ 2,75.
Rosenfeld, Sybil - A short history of scene design in Great Britain. - Blackwell,
Oxford, 1973, 214 pp., £ 3,25.
Wächter, Hans-Christof - Theater im Exil. - Hanser, München, 1973, 298 pp.,
DM. 29,80.

Molière
Stage and Study. Essays in Honour of W.G. Moore
W.D. Howarth and Merlin Thomas, Ed. Oxford University Press, 1973,
293 pp., £ 5,50.
Bij gelegenheid van het emeritaat van Dr. W.G. Moore, professor in de Franse letteren
te Oxford, en Fellow van St. John's College, schreven Britse, Franse en Amerikaanse
collega's deze feestbundel samen. Hun essays wijden zij ofwel aan de techniek van
het theater zoals b.v. ‘L'occupation de la scène’ (Robert Caparon 13-20), ofwel aan
'n thema zoals ‘Masters and Servants in the Plays of Molière’ (Mollie Gerard Davis,
132-148), of nog aan wat ‘traditions’ wordt genoemd. Vanuit de cultuurhistorie lijken
deze laatste bijdragen ons de meest belangwekkende. Daar worden parallellen
getrokken of verbanden gelegd tussen Molière en Voltaire (W.H. Barber 201-217),
tussen Péguy en Molière (Annie Barnas 218-237), tussen Pascal en Molière (Richard
Fragher 254-272).
Pittig om het Engels flegme te beluisteren over de franse ‘esprit’ van ‘Jean Baptiste
Poquelin, dit Molière’ waarvan dit Festschrift ook tegelijk de driehonderdste verjaring
van zijn afsterven als acteur werd gehuldigd.
S. De Smet

August von Kotzebue
Schauspiele
Athenaum, Frankfurt, 1972, 606 pp., DM. 48,-.
Met een historisch-literairkritische inleiding van B. von Wiese en een
receptie-historisch commentaar van tekstbezorger J. Mathes voorbeeldig ingelijst,
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bevat deze bloemlezing de 7 meest bekende toneelstukken van de in zijn tijd
wereldberoemde succestoneelauteur A. von Kotzebue (1761-1819). Er is geen twijfel
mogelijk: Kotzubue was een typisch consumptie-auteur. Geboren en tot het theater
komend op snijlijn van de stugge moraal-code van het burgerlijke drama en
dramaturgisch evoluerend naar a- en immoreel-frivole entertainment-teksten,
demonstreert hij zowel een technische vingervlugheid die op het ‘pièce bien faite’
anticipeert als een ethische vrijzinnigheid die hem enkele moeilijke tijdsopvattingen
in komische-en/of-sentimentele zin doet behandelen. Thematisch zonder de vaste
binding van een ideologisch concept, dramaturgisch zonder behoefte aan eigen
structuurnormen, theatraal kwistig uitpakkend met situatiedramatiek en constante
hoogspanning (met veel autonomie voor het publiek), blijven zijn stukken vandaag
belangrijk, omdat ze in het theater (traditioneel een conventioneel troetelpakket) de
mentale code-verleggingen registreren: de echtbreuk (Menschenhass und Reue), de
naïeve wilde (Die Indianer in England), het vooroordeel (Bruder Moritz, der
Sonderling), het driehoekshuwelijk (La Peyrouse), de kritiek op de doorsneeburger
(Die deutschen Kleinstädter), de kritiek op het immorele gedrag van de adel (Die
beiden Klingsberg, Der Rehbock).
C. Tindemans

Allardyce Nicoll
English Drama 1900-1930.
The Beginnings of the Modern Period
Cambridge University Press, London, 1973, 1083 pp., £ 18,-.
Dit naar omvang én prijs volumineuze overzicht van de eerste 30 jaren drama en
theater in Groot-Brittannië in deze eeuw (perfect aansluitend bij het veeldelige werk
van dezelfde auteur A History of English Drama 1660-1900) bevat twee sterk van
elkaar verschillende onderdelen. In de kritische geschiedenis van het Britse drama
deelt S. het omvangrijke produkt in allerlei subgroepen op waarvan enkele niet
dadelijk in de geijkte literatuurgeschiedenissen
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voorkomen: volksvermaak, muzikale komedie, revue, melodrama, regionaal drama,
sociaal drama, poëtisch en literair drama, kinderdrama, terwijl het ‘general’ drama
loopt van H.A. Jones tot N. Coward. Herhaaldelijk ook legt hij opzettelijk de nadruk
op de tweede-rangsauteurs, terwijl uiteraard zijn visie op de erkende groten (b.v.
Shaw) wel eens anders want expliciet-theatraal uitvalt; altijd handhaaft hij een scherp
onderscheid tussen literair belang en theatrale bruikbaarheid. Hij redt enkele
onbekenden, kneust soms een reputatie (b.v. Granville-Barker) of staat skeptisch
tegenover latere revelaties (b.v.D.H. Lawrence als toneelauteur). Methodologisch
brengt S. geen vernieuwing; door de variëteit van stukken en genres die in een
classificerend traditionalisme opgetekend is, lijkt het overzicht wel eens meer een
inventaris dan een oriënterende synthese. Tegelijk echter lijkt het resultaat een ernstige
research volgens archeologische technieken, maar toegepast op een recent verleden.
Het tweede onderdeel is een reusachtige (de helft van het boek) lijst van toneelstukken
die in Groot-Brittannië geproduceerd en/of gepubliceerd werden tussen 1900 en
1930. Deze theaterrepertoriële catalogus wordt overigens voortreffelijk aangevuld
door een theaterliteraire geschiedenis van deze drie decennia, waarin veel aandacht
is besteed aan de zich wijzigende theatervoorwaarden en dramatische
schrijftechnieken; dit aspect verloopt tussen de opkomst van de regisseur, de invloed
van de cinema en de vernieuwing van de decorcode tot de groeiende academische
aandacht voor het theater als object. Uiteraard een basiswerk.
C. Tindemans

Leopold Lindtberg
Reden und Aufsätze
Atlantis, Zürich, 1972, 310 pp., SF. 42,-.
De Weense (1902) theater- en filmregisseur - deels permanent gastreiziger, deels
vast theaterleider te Zürich - bewijst in deze bundel ook vaardig met de pen om te
kunnen gaan, waarbij hij de vak- en tijdsproblemen bepaald niet uit de weg gaat.
Terugkijkend naar zijn jeugdimpulsen, weemoedig herinnerend aan de vele vrienden,
rekenschap afleggend over de benadering van het drama en de vorm van zijn theater,
tekent S. zichzelf als een ‘intellectueel’ regisseur die, met het oog op een combinatie
van formele precisie en actuele psychologie, het creatieve expressieproces opbouwt
vanuit een discussie van de ideële inhoud van drama en theater. Stijl en gehalte
zoekend als principiële regiemethode, presenteert S. zijn theoretische fundering,
oprecht in de zelfopgelegde gerichtheid, zelfzeker over de uitgekozen middelen,
vertrouwend op de uiteindelijke fraaiheid van het artistieke resultaat. Zo maak je
hier een man mee die, uit de kring van Piscator en Brecht in de jaren 20 voortgekomen,
uit zijn werkmilieu verdreven in de nazitijd, een gedroomd wereldbeeld heeft
nagebouwd in de escapistische schoonheid van het vluchtige theater en die, thans
nagenoeg aan het einde van de inspanning, zijn geloof blijft belijden in wat hij een
geldige wijze van uitdrukken van waarheid acht en die bijgevolg zichzelf gelijk geeft
bij de keuze van zijn vak en de zin van zijn leven.
C. Tindemans
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Roger Guichemerre
La Comédie avant Molière. 1640-1660
A. Colin, Paris, 1972, 423 pp., FF. 69,-.
Tussen 1640 (het einde van Richelieu) en 1660 (de machtsbevestiging van Louis
XIV) ligt de komedie in Frankrijk aan diggelen; farce-nawerking en Italianiserende
slaafsheid maken een eigen dynamisme onmogelijk, terwijl de vrij liederlijke inslag
van de vis comica het genre lijkt te veroordelen tot snaakse volkspret. Tegelijk zet
een tegenbeweging in, die met zowat 80 stukken een heel eigen accent brengt en die
door S. op voortreffelijke wijze in kaart wordt gebracht. De invloed van de Spaanse
comedia, het intrigekarakter van de handeling (de lyriek wordt ingeruild voor actie
en spanning), de evolutie op de zeden- en karakterkomedie af, die Molière rechtstreeks
voorbereidt en mogelijk maakt, het woordspelprincipe: dat zijn de noviteiten die het
genre een nieuwe injectie van leefkracht, perspectief en publiekverruiming garanderen.
Welke, behalve de intrinsieke nieuwigheden, de determinerende factoren zijn die het
persoonlijke karakter van deze komedie uitmaken, gaat S. op minutieuze wijze na:
het vaste arsenaal van gemeenschappelijke themata en situaties, het spectrum van
de personages die variëren van het traditionele Italiaanse masker via een schuchtere
individualisering naar een sociale typologie met tijdssatirische pogingen, de diverse
taalprocédés die deze komiek overbrengen (contrast, woordfantasie, esprit). De
uitvoerigheid op degelijk-analytische gronden ontgint bijgevolg een korte tijd uit
een ontwikkeling die S. weet voor te stellen als een periode die door het oneigene
zowel als door de verwerking van de leenmotieven de grote komedie-tijd op gang
brengt en tegelijk verklaart.
C. Tindemans
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Kunst en architectuur
Adriani, Götz - Klaus Rinke. - DuMont Schauberg, Köln, 1972, DM. 28,-.
Boccara, Dario - Les belles heures de la tapisserie. - Les clefs du temps, Zoug,
1971, 233 pp., geïll.
Burnham, Jack - Kunst und Strukturalismus. - DuMont Schauberg, Köln, 1973,
192 pp., DM. 19,80.
Ayre, Leslie - The Gilbert and Sullivan Companion. - Allen, London, 1972, 485
pp., £ 4,50.
Gardner, Howard - The Arts and Human Development. - John Wiley & Sons,
New York/London, 1973, 395 pp., £ 6,50.
Greger, Burkhard - Städtebau ohne Konzept. - Hoffmann & Campe, Hamburg,
1973, 178 pp., DM. 10,-.
Giedion-Welcker, Carola - Schriften 1926-1971. - DuMont Schauberg, Köln,
1973, 531 pp., DM. 32,-.
Goya. - (Genie en Wereld), Heideland, Hasselt, 1972, 302 pp., BF. 525.
Musique de notre temps. - Casterman, Tournai, 1973, 260 pp., BF. 280.
Patrix, Georges - Design et environnement. - Casterman, Tournai, 1973, 172
pp., BF. 90.
Schnell, Hugo - Der Kirchenbau des 20. Jahrhunderts in Deutschland. - Schnell
& Steiner, München, 1972, 276 pp., DM. 39,-. Selle, Gert - Ideologie und Utopie
des Design. - DuMont Schauberg, Köln, 1973, 192 pp., DM. 16,80.
Smeets, Albert - Is de kunst ziek? - Davidsfonds, Leuven, 1973, 73 pp., BF. 80.
Timmers, Prof. Dr. J.J.M. - De glorie van Nederland. - Elsevier,
Amsterdam/Brussel, 1972, 384 pp., ill..
Walle, A.L.J. Van de - De gotiek in België. - Vokaer, Brussel, 1972, 240 pp..

Miscellanea
Bartholomew, D.J. en E.E. Bassett - Cijfers en mensen. - (Aula) Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1973, 363 pp., f 9,50, FF. 155.
Blok, Ric - Improvisatie in de klas. - Futile, Rotterdam, 1973, 48 pp., f 2,60.
Davidse, Prof. Dr. Ir. J. - Elektronische beeldtechniek. - (Prisma-technica),
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973, 276 pp., f 18,50, BF. 302.
Day, W.D. - Vectoranalyse. - (Prismatechnica), Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1973, 229 pp., f 19,50, BF. 318.
Desbourses, Colette - Le trucoscope. - Casterman, Tournai, 1973, 329 pp., BF.
280. Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie. Deel 5. Biar-Brab. - Heideland,
Hasselt, 1973, 714 pp., BF. 1.095.
Schenkel, R. - Operatie neushoorn. - La vière & Voorhoeve, Zwolle, z.j., 213
pp., foto's, krtn., tek., f 19,50.
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Prof. dr. G.A. Lindeboom
De Geschiedenis van de medische wetenschap
Fibula - van Dishoeck, Bussum, 1972, 198 pp., f 29,50.
Lindeboom, die een veelweter is, in de goede zin van het woord, en die naast zijn
hoogleraarschap in de inwendige geneeskunde, tevens de encyclopedie der medische
wetenschappen doceert aan de V.U. te Amsterdam, heeft in '61 reeds een Inleiding
tot de geschiedenis der geneeskunde geschreven.
Ofschoon internist, promoveerde hij op een röntgenologisch-neurologisch
onderwerp; zijn bewondering voor Boerhaave, waarover hij vier in het Engels
uitgegeven boekjes publiceerde, komt ook in zijn nieuwste boek duidelijk naar voren;
in 1965 schrijft hij een boekje over de dokter-evangelist Lukas en intussen schreef
hij vele artikelen over medisch-technische en medisch-ethische kwesties.
Het is opvallend dat de geschiedenis van de medische wetenschap in het algemeen
weinig is doorgedrongen tot de beoefenaars van diezelfde wetenschap. Dit hebben
zij gemeen met andere positieve academici. Dit verdriet Lindeboom. Vandaar deze
bijdrage tot ontwikkeling van de kennis der geschiedenis van de Nederlandse medische
wetenschap. En we mogen er trots op zijn, dat ons kleine land relatief heel veel
gedaan heeft in de periode van 1540-1940 waarover het boek in hoofdzaak handelt.
Lindeboom, ofschoon voortreffelijk latinist, is erin geslaagd een zeer goed leesbaar
Nederlands boek te schrijven, waarin hij er bijna een sport van heeft gemaakt het
medisch jargon tot een uiterst minimum te beperken. Het is dan ook zeker niet alleen
geschreven en bedoeld voor artsen, maar voor iedereen die zich voor geschiedenis
in het algemeen interesseert, of die voor een van de medische of paramedische
beroepen belangstelling heeft.
Hij heeft een paar grote hoofdstukken over Harvey en zijn ontdekking van het
bloed-
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vatenstelsel, over Boerhaave, over ‘steensnijden’ en het is opvallend hoe zijn stijl
bijna lyrisch wordt, als hij even de gelegenheid krijgt over ‘zijn’ Boerhaave te
schrijven.
Alles bijeen een zeer lezenswaardig boek, dat ik in één ruk heb uitgelezen.
P. Beijerbergen v. H.

Dra. M.G. Schenk
25 jaar Koningin
Het verhaal van een bewogen leven De Boekerij, Baarn, 1973, 132 pp.,
foto's, f 12,50.
Schrijfster, die koningin Juliana van dichtbij heeft meegemaakt, geeft in dit boekje
een schets van de koningin, zoals zij door haar opvoeding en haar latere
wederwaardigheden gevormd is tot de meelevende vrouw en vorstin die wij kennen.
Het is het verhaal van een ‘bewogen’ leven, niet van 25 jaar regering. Een heel
sympathiek boekje, al kan men uiteraard bij de interpretatie van enkele gebeurtenissen
een kanttekening plaatsen naast de opvatting van de schrijfster.
R.S.

José Rentes de Carvalho
Waar die andere God woont
Meulenhoff, Amsterdam, 1972, 155 pp., f 12,50.
Meestal weten buitenlanders, die over Nederland een boekje wensen open te doen,
niet meer dan tot in den treure gemeenplaatsen te herhalen. Gelukkig kan het ook
anders blijkens dit boekje van een Portugees auteur, die zestien jaar geleden naar
Nederland kwam, en gedurende die jaren haarscherp situaties en personen observeerde
en beschreef. Daarbij sneuvelen er nogal wat façades, waarachter de hollandse burger
van hoog tot laag onbarmhartig in zijn hemd blijkt te staan. Op welke gebieden Schr.
zijn ontmythologisering van Nederland onderneemt, leze men zelf in dit pakkend
geschreven boekje, dat werkelijk uitstekend vertaald werd door A. Willemsen. De
illustraties van Willem stutten voortreffelijk de tekst.
P. Begheyn

H. Gurkow und M. Trachmann
In Berlin und anderswo
Verlag Neues Leben, Berlin, 1972, 304 pp., M. 15,-.
Deze bundel bestaat uit de Duitse vertaling van een aantal reportages en
beschouwingen van eerstgenoemde over het Duitsland van nu in Sovjet-bladen
geïllustreerd met foto's door de tweede auteur. Het is dus een Sovjet visie op het
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leven, vooral in de DDR. Dat moet men weten als men leest dat er voor de restaurants
in de DDR nooit rijen staan; in het noordelijke deel van de Sovjet-Unie is dat namelijk
altijd het geval. Ook de uitvoerige beschrijvingen van Duitse bierkroegen contrasteert
in de eerste plaats met de schamele biertenten die men in Moskou en Leningrad ziet.
Voor het overige betoogt het werk uiteen te zetten hoe goed de verhouding tussen
Sovjetburgers en Duitsers van het begin af aan wel geweest is. Sterk wordt de nadruk
gelegd op het feit dat de Russen in tegenstelling tot de westelijke troepen onmiddellijk
de verzorging van de Duitse bevolking op zich genomen hebben. Over andere dingen
die in die dagen plaats hebben gevonden, vindt men vanzelfsprekend geen woord.
Belangwekkend is ook de visie op de splitsing van Duitsland in twee staten. Een
recent Oostduits werk (J. Streisand, Deutsche Geschichte in einem Band), pretendeert
feitelijk nog een representatie van het gehele Duitse volk door de regering van de
DDR. De schrijver van dit werk staat veel meer op de grondslag van vreedzame
coexistentie. Zijn stelling is eenvoudig: in de beide gebieden heerst een verschillend
sociaal-economisch systeem en daarom moeten het ook twee verschillende staten
zijn.
C.J. Boschheurne

Kernvraag Nr. 33
De Europese Veiligheidsconferentie (November 1972)
De redactie van Kernvraag slaagde er dit maal ook goed in de verschillende
standpunten en bedoelingen over de Europese Veiligheidsconferentie en de
wederzijdse en evenwichtige troepenreductie (MBFR) nader te belichten. Zeven
artikelen behandelen achtereenvolgens het standpunt van de NATO, met name ten
aanzien van de koppeling van MBFR aan de Europese Veiligheidsconferentie, de
politieke consequenties van de MBFR in de Oost-West-verhouding, de politieke
gevolgen van de MBFR voor de NATO, de standpunten van Roemenië en Joegoslavië
ten aanzien van de problematiek van de Europese Veiligheid, de zgn. communistische
beïnvloeding van de westelijke publieke opinie en de factor Volksrepubliek China
bij de Europese Veiligheidsconferentie.
Het laatste deel van deze aflevering wordt gevormd door de documentatie. Door
enige vertalingen uit buitenlandse artikelen krijgt men een aanvullende kennis van
onder andere de standpunten van de Sovjet- Unie, de Verenigde Staten en de
Bondsrepubliek.
L.L.S. Bartalits
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binnenkant achterplat

Personalia
Henk Jan 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: Kard. Mercierlei 11, 2600 Berchem.
Dr L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de Katholieke
Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht in 1968 op ‘Ungarn und der Anschluss’. Is thans verbonden aan het John F.
Kennedy Institute te Tilburg. Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Prof. Dr. Jan M. Broekman, geboren 1931. Studies in de sociologie te Leiden en de
wijsbegeerte te Göttingen. Promotie in de wijsbegeerte op ‘Phaenomenologie und
Egologie’, M. Nijhoff, 1963. Publikaties op het terrein van de fenomenologie, de
esthetica, de theoretische psychiatrie alsmede de sociale en rechtsfilosofie. Sedert
1968 hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Universiteit van Leuven met leeropdracht:
hedendaagse en rechtsfilosofie. Adres: Alfons Roelandtsstraat 13, 3200 Kessel-Lo,
Belgë.
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.
Jacques De Visscher, geboren 1943. Licentiaat moraalwetenschap, leraar aan het
Hoger Sint- Lucasinstituut te Gent. Medewerker aan ‘De Nieuwe’, ‘De Bazuin’,
‘Kultuurleven’. Adres: Tennisbaanstraat 91, 9000 - Gent.
Erik Slagter (ps.), geboren 1939. Werkt als directeur van een openbare bibliotheek
en houdt zich bezig met de relaties tussen beeldende kunst en litratuur (cfr. o.m. ‘De
kunst na de bevrijding’, in ‘Streven’ mei 1970: ‘Lucebert, scchrijver-schilder’, in
‘Ons Erfdeel’, herfst 1970). Stelde een bibliografie samen van Cobra en de
experimentelen evenals een bundel met biografische tekstten en standpunten van
experimentele schrijvers en schilders. Adres: Van Duivenvoordelaan 228, Wassenaar.
Prof. Dr. Robert Pourvoyeur, geboren 1924. Doctor in de Rechten Licentiaat in de
Economische Wetenschappen. Directeur bij de Raad van de Europese
Gemeenschappen. Hoogleraar aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius,
Antwerpen. Adres: Narcissenlaan 8, 1900 - Jezus-Eik.
Drr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde rechten in Nijmegen. Was daarna tot
de oorlog parlementair redacteur hij De lijd, 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 Commisaris voor
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Algemeen Voorlichting op Curaçao. Hij was algemeen secretaris van de Nederlandse
Katholieke Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614, Den Haag.
Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de Rechten. 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.
M. Meelker-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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