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[1973, nummer 1]
[Inhoud]
Geweldloosheid, p. 3
De auteur van dit artikel schrijft niet alleen vanuit een theoretisch inzicht, maar vanuit
een praktische ervaring. Toen hij in 1968 dienstweigerde uit gewetensbezwaar, werd
hij voor vijf jaar beroofd van zijn burgerrechten. In zijn boek ‘L'Évangile de la
Non-Violence’ tracht hij de geweldloosheid af te leiden uit het evangelie. Onlangs
nam hij actief deel aan het protest tegen de Franse kernproeven; hij maakte deel uit
van de bemanning van de Fri, het schip dat in de gevarenzone ging liggen en daaruit
door de Franse autoriteiten werd weggesleept.

De Europese Veiligheidsconferentie in Helsinki, p. 12
De eerste ronde van de veiligheidsconferentie is minder spectaculair geweest dan de
ontmoeting Brezjnev - Nixon. Toch heeft ze ook bijgedragen tot de dooi in de Oost
- West betrekkingen. Het verdere verloop zal moeten bewijzen dat men niet wil
volstaan met algemene intentieverklaringen, maar dat de deskundigen reële punten
kunnen uitwerken.

Libanon tussen West en Oost, p. 24
Het bijna onoplosbare probleem van het Midden-Oosten kan pas een duidelijke
gestalte krijgen als de verschillende elementen concreet ingevuld worden. Daarom
is deze schets van Libanon als ‘land in wankel evenwicht’ van groot belang.

Structuralisme II, p. 30
De auteur vervolgt zijn inleiding in het structuralisme door de historische ontwikkeling
te laten zien. Zo passeren alle belangrijke namen de revue en worden bekende moderne
auteurs als Jacques Derrida, Louis Althusser, Michel Foucault en Jacques Lacan
gesitueerd.

Het einde van de roman, p. 46
Enno Develing heeft door zijn projecten een visie ontwikkeld over de
ontoereikendheid van de moderne roman. Die roman schiet tekort op het gebied van
informatie en communicatie, door zijn afstandelijkheid en door het feit dat fictie de
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moderne mens niets meer te bieden heeft. Develings doel is informatieve
communicatie over een gewone alledaagse werkelijkheid. Het komt aan
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op het integreren van de wetenschappelijke ontdekkingen en de grote technologische
mogelijkheden in onze maatschappij. Zijn opvatting is verwant met de ‘minimal art’
in de beeldende kunst.

La grande Bouffe, p. 52
La Grande Bouffe, in goed Nederlands zoveel als ‘de vreetpartij’ is nu reeds een fel
omstreden film. De kijker die ‘kulinarisches Kino’ verwachtte, krijgt in alle geval
de volle maat voorgeschoteld. Maar zo onverbloemd en consequent weerzinwekkend,
dat er geen ontkomen aan is. Het enige wat er overblijft is het besef ‘dat van hier af,
opnieuw zal moeten begonnen worden’.

Situatieschets van Malawi, p. 57
Het is illustratief te zien hoe een betrekkelijk kleine staat in Afrika sinds zijn
onafhankelijkheid gevaren is, welke resultaten men heeft kunnen bereiken en voor
welke, in zekere zin structurele problemen men zich gesteld ziet.
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Geweldloosheid
Jean-Marie Muller
Zowat overal in de wereld gaat men steeds meer aandacht besteden aan allerlei
vormen van geweldloosheid. Wel moet dit genuanceerd worden volgens de landen:
in het Oosten is het fenomeen niet nieuw; achter het IJzeren Gordijn krijgt de
geweldloosheid nauwelijks een kans; maar in West-Europa is in ieder geval een
stroming op gang gekomen zonder voorgaande. Verschillende tendenties ziet men
samenlopen, een nieuw bewustzijn is groeiende, hand over hand neemt het aantal
kleine groepen toe die volgens een nieuw ideaal willen leven en in maatschappelijke
conflicten strategieën proberen te ontwikkelen die radicaal verschillen van diegene
die gewoonlijk gebruikt worden door leger en politie.
Geweldloze acties is op het ogenblik een begeerd thema voor conferenties,
discussies, vergaderingen1. Dat wil niet zeggen dat het alleen maar om een
modeonderwerp gaat waarover men zich, in het beste geval, wil informeren. Want
velen die aan deze ontmoetingen deelnemen, zetten zich metterdaad in voor een
vernieuwd persoonlijk leven en sociaal engagement. En zij zoeken contact met elkaar,
zoeken zich te verzamelen uit de verspreiding. De talrijke groepen die overal ontstaan,
zijn immers uiterst verscheiden zowel in samenstelling als in opzet. Het aantal leden
varieert van 4-5 tot enkele tientallen; ze vormen kleine communauteiten, studiekringen
of militantencellen. Ook in de manier waarop zij het probleem van de geweldloosheid
benaderen, verschillen zij van elkaar. De enen zijn uitgegaan van het pacifisme, van
de dienstweigering uit gewetensbezwaar of van het protest tegen de absurde uitwassen
van de militaire dienst; anderen zijn meer gemotiveerd door hun protest tegen de
industriële maatschappij of tegen de milieuvervuiling; sommigen laten zich vooral
door geestelijke en persoonlijke motiveringen leiden (‘L'Arche’ bijvoorbeeld, de
communauteit van Lanza del Vasto, die al enkele tientallen jaren bestaat en een
voorloper is geweest); anderen willen zich direct politiek engageren, zoals
bijvoorbeeld

1

Geweldloze actie was ook een van de thema's op de jongste bijeenkomst van het centrale
comité van de Wereldraad der Kerken, die in augustus in Genève werd gehouden.
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‘La communauté non-violente d'Orléans’ (waartoe schrijver van dit artikel behoort).
Het wordt daarom dringend tijd, geloof ik, de actie van al deze groepen te coördineren,
een soort vormings- en studiecentrum te creëren, waar mensen zich kunnen informeren
en bezinnen over de modaliteiten en doeleinden van de geweldloze actie in de
verschillende sectoren van het politieke leven (leger, school, industrie, enz.) en over
de bijdrage die zij kunnen leveren aan andere organisaties die strijden voor
rechtvaardigheid. Bovendien is het goed dat ook het grote publiek beter geïnformeerd
wordt over wat de mensen van deze groepen denken en nastreven; al te vaak immers
gaan zij alleen maar door voor ‘originelen’.
Coördinatie en informatie dus. Maar dan is het natuurlijk eerst nodig dat we goed
weten waar het om gaat. Wat bedoelen we als we spreken van geweldloze actie?

Onderscheid met andere bewegingen
Wat de bewegingen voor geweldloosheid precies beogen, is niet zo gemakkelijk te
omschrijven. Laten we ze, om te beginnen, onderscheiden van andere hedendaagse
contestatiebewegingen.
Geweldloosheid is niet hetzelfde als wat de hippies of de gauchisten willen, al
deelt ze in de grond dezelfde inzichten. Hippies en gauchisten gaan uit van eenzelfde
revolte tegen een maatschappij die steeds onmenselijker wordt. De hippies echter
trekken zich uit de maatschappij terug, stellen zich sociaal en politiek marginaal op,
willen alleen maar feest vieren. De gauchisten daarentegen zoeken de fabriek op,
willen daar met verbetenheid als militanten vechten en de arbeiders aanwakkeren tot
revolutionaire strijd. De hippies lopen het gevaar alle daadwerkelijke solidariteit met
de slachtoffers van de gevestigde wanorde in onze samenleving te verbreken; de
gauchisten dreigen het ritme van hun contestatie zo op te drijven, dat zij er zelf van
buiten adem geraken: zij putten zich uit in de strijd, raken verbitterd, verbeuren of
verwringen hun eigen persoonlijkheid, cultiveren het conflict om zichzelfswil. De
aanhangers van geweldloosheid willen zich ook inzetten voor rechtvaardigheid en
daarvoor vechten; zij willen ook solidair zijn met de verdrukten; zij willen contestair
en revolutionair zijn; maar terwijl zij de verhoudingen tussen de mensen in hun
waarheid willen herstellen en het individualisme, dat leidt tot onrechtvaardigheid,
door meer communautaire sociale structuren willen vervangen, trachten zij ook ruimte
te scheppen en te bewaren voor een eigen persoonlijk leven.
Ook met dienstweigering uit gewetensbezwaar kan geweldloosheid niet zonder
meer gelijk worden gesteld. Tot voor kort kwamen de dienstweigeraars over het
algemeen uit de hoek van het pacifisme, dat zich beperkte tot een
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veroordeling van de oorlog. Moedig was deze houding ongetwijfeld, want vaak
hebben pacifisten voor hun overtuiging een hoge prijs moeten betalen2. Maar hun
politieke analyse blijkt te summier. Het volstaat immers niet bewapening en leger
af te schaffen om alle conflicten uit de wereld te helpen; het volstaat niet de oorlog
af te wijzen om vrede te hebben. Want waar komen de conflicten vandaan? En wie
garandeert de veiligheid van land en bevolking? Geen verantwoordelijk mens, hij
mag nog zo'n idealist zijn, kan om deze vragen heen3.
Evenmin neemt de geweldloosheid alle simplistische affirmaties van het
antimilitarisme voor haar rekening. Zeker, ook de geweldloze actie wil - uiteraard een instelling als het leger op de helling zetten, maar zij wil ons er terdege van bewust
maken dat het niets uithaalt als wij ons beperken tot puur verbale beschuldigingen
(bijvoorbeeld tegen alwie in het leger ook maar enige verantwoordelijkheid draagt).
Het komt er op aan reële alternatieven te vinden voor de traditionele manieren van
landsverdediging en oorlogvoering om zich te weer te stellen tegen de onvermijdelijke
spanningen en conflicten waaraan onze samenlevingen blootstaan. In tegenstelling
met wat het antimilitarisme wil doen geloven, zijn we met het probleem van het leger
niet klaar als we een veroordeling uitspreken over de militaire macht als zou zij alleen
maar in dienst staan van kapitalisme en imperialisme. De ervaring leert dat ook
revoluties gepaard gaan met en gevolgd worden door een nieuw militarisme. En dat
blijkt van geen beter allooi te zijn dan het militarisme waartegen revoluties zich
keren.
Voor geweldloosheid wordt vaak gepleit op een moraliserende toon, in een
geestelijk perspectief. Daardoor werd de beweging vaak met argwaan bekeken door
arbeiders en verdrukten, die er niets voor voelen dat men altijd maar weer met ‘liefde’
aan komt dragen. Er is inderdaad een manier om sociale vrede en klassenverzoening
te preken die alleen maar een mom is voor hypocrisie en de ogen sluit voor de
fundamentele realiteit van onze maatschappij, waarvan het conflict een structurele
dimensie uitmaakt. Rechtvaardigheid wordt veroverd door strijd. Geweldloosheid
vlucht die strijd niet, integendeel. Gandhi, op wie de meeste aanhangers van de
geweldloosheid zich beroepen, was niet in de eerste plaats een verzoener, maar een
vechter.
Ongetwijfeld zullen steeds meer christenen fundamenteel gaan kiezen voor
geweldloosheid. In een recente brief van Kardinaal Roy aan Paulus VI, ter

2

3

In januari 1969 werd de auteur zelf, samen met twee priesters, door de correctionele rechtbank
te Orléans veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel en tot vijf jaar
beroving van zijn burgerrechten. Het proces maakte in Frankrijk nogal wat ophef.
Cfr. H. Berghs, Dienstweigeren, in Streven, februari 1973, pp. 419-427.
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gelegenheid van de tiende verjaardag van de encycliek Pacem in Terris, wordt
herhaaldelijk over geweldloosheid gesproken als een van de nieuwste en belangrijkste
elementen die in de laatste tien jaar het probleem van oorlog en vrede hebben
gewijzigd. Vroeger werd geweldloosheid door de kerken uitsluitend als een
individuele optie beschouwd; nu gaat het ernaar uitzien dat christenen in de Kerk
zelf opgeroepen zullen worden om de weg te gaan van de geweldloosheid, in gedachte,
woord én daad. Al zal dit onvermijdelijk spanningen veroorzaken met de Staat, die
zich het alleenrecht wil toeëigenen over de legitimiteit van de contestatie en altijd
het argument bij de hand heeft, dat de Kerk zich maar beter met haar eigen zaken
bemoeit en van defensieproblemen, technische militaire kwesties toch geen verstand
kan hebben. Wat in dit soort conflicten op het spel staat, zijn echter niet zomaar wat
‘waardevrije’ technische problemen, maar de zin zelf van onze beschaving4.
Dit laatste vooral maakt dat de geweldloosheid niet het monopolie mag worden
van een partij of in dienst mag staan van een ideologie. Zij moet integendeel
georganiseerd worden in een heel brede ‘seculiere’ context. Maar dan komt de vraag
terug: wat is dan eigenlijk geweldloosheid?

Geweld en geweldloosheid
Een van de misverstanden omtrent geweldloosheid is, dat zij de agressiviteit zou
verdringen. In de agressiviteit komt de menselijke strijdbaarheid tot uitdrukking, het
vermogen vooral tot zelfbevestiging. Dat kan men niet verstikken zonder de mens
van zichzelf te vervreemden. De geweldloosheid moet, in een eerste fase, trachten
die agressiviteit te wekken. Velen hebben immers de mond vol over revolte en
revolutie, maar laten hun agressiviteit verkwijnen: hun vermogen tot geweld. De
echte agressiviteit is evenwel niet die van de cholericus: een explosie van enkele
ogenblikken die direct weer in apathie vervalt. Dat is een onbeheerste agressiviteit.
Geweldloosheid wil de agressiviteit, eenmaal gewekt, versterken en kanaliseren.
Dit zijn dingen die even goed door de voorstanders van geweld gezegd zouden
kunnen worden. Waarin onderscheidt zich dan de geweldloosheid?
In de traditie waarvan wij de erfgenamen zijn, wordt het geweld in verband gebracht
met tal van waarden en deugden: moed, viriliteit, strijdbaarheid voor rechtvaardigheid,
enz.. Automatisch gaat geweldloosheid dan door voor de negatie of de verloochening
van die waarden en deugden of voor

4

Waartoe die spanningen kunnen leiden, is onlangs duidelijk geworden toen Mgr. Riobé,
bisschop van Orléans, zijn stem verhief tegen de Franse kernproeven in de Stille Oceaan.
De polemiek die daarop volgde (met als grote tenor admiraal de Joybert) zou een mooie
aanleiding kunnen vormen om de theorie van de ‘politieke theologie’ eens te toetsen aan een
heel concrete kwestie.
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een onverbeterlijk naïef idealisme. In werkelijkheid is geweld altijd overweldiging,
verkrachting, vernietiging van andermans persoonlijkheid. Het drama is, dat wij aan
geweld gewend zijn, dat wij het goedpraten, dat wij het in ons denksysteem, in onze
filosofische, religieuze, politieke systemen hebben ingebouwd. Wij hebben geleerd
ermee te leven, soms zelfs ervan te houden. Juister nog, het komt ons vaak voor als
een noodzakelijk kwaad, als een middel tot een doel. Maar wij vergeten dat wij zo
ertoe komen, middel en doel te verwarren en van het geweld het principe te maken
van al onze ideologieën.
Geweldloosheid wil die verwarring ontmaskeren, dat principe tenietdoen. Wat zij
uiteindelijk nastreeft, is dus het totstandbrengen van nieuwe vormen van
maatschappelijk en persoonlijk leven. Om daartoe te komen, moet zij echter eerst
een strategie worden.

Geweldloosheid als strategie
Er zijn twee soorten van geweld: het geweld dat uitgeoefend wordt door de
verdrukkers en het geweld dat voortkomt uit de opstand van de verdrukten tegen de
eerste vorm van geweld. Het gaat niet op, abstractie te maken van de finaliteit van
ieder van deze vormen van geweld en beide op gelijke voet te veroordelen. Terwijl
de geweldloosheid het cerdrukkende en repressieve geweld absoluut veroordeelt,
heeft zij begrip voor het geweld van de bevrijdingsstrijd. Dat sluit niet uit dat zij ook
het bevrijdingsgeweld onder radicale kritiek stelt. Van de andere kant: kan men afzien
van revolutionair geweld en geweldloosheid ertegenover zetten als een deugd
tegenover een ondeugd? Als wij de voorkeur geven aan geweldloosheid, dan moet
de fundamentele reden daarvoor zijn dat zij doelmatiger blijkt te zijn om nauwkeurig
omschreven gerechtvaardigde doeleinden te bereiken, en dit zowel waar het gaat om
de beveiliging van de vrijheden (waarmee het hele probleem van Leger en
Landsverdediging wordt gesteld) of om de strijd voor rechtvaardigheid. Dat is alleen
mogelijk als geweldloosheid ook een strategie is. Zolang ze dat niet is, kan ze terecht
ervan verdacht worden het spel van de verdrukkers te spelen of zich medeplichtig te
maken aan de status quo.
Welnu, steeds duidelijker blijkt dat de efficiëntie van het geweld slechts relatief
is: zelfs op het slagveld (welk kamp heeft militair gezegevierd in Vietnam?), maar
vooral in de strijd tegen de onrechtvaardigheid. Geweld speelt de macht argumenten
in de hand om de repressie te rechtvaardigen, het brengt nauwelijks verandering in
het gedrag van de volksmassa's. Zogauw hun woede voorbij is, hervallen zij in hun
passiviteit. Overigens zijn er slechts weinig mensen die zich persoonlijk aan
gewelddaden wagen: de meeste mensen zijn slechts gewelddadig per procuratie.
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Ongetwijfeld is die passiviteit vaak te verklaren door individualisme, egoisme of
gebrek aan moed. Maar het is ook een feit dat de meerderheid van de verdrukten zich
ongerust maakt over de consequenties van een gewelddadige actie waarvan de
finaliteit vaak onduidelijk gedefinieerd is; vooral als de protagonisten of de
toekomstige machthebbers zelf onduidelijk blijven. Bovendien heeft de publieke
opinie er een afkeer van, zich te vergrijpen aan mensen. Het gelijkstellen van
politie-optreden en terreur van Gestapo of SS (in Frankrijk de slogan ‘CRS = SS’)
bijvoorbeeld vindt zij instinctmatig onrechtvaardig. Wat is tenslotte het verschil
tussen een gendarme en een student? Dat de gendarme niet in staat is geweest student
te worden en de student niet genoodzaakt gendarme te worden. De politieagent is
niet minder slachtoffer dan de student; hem opsluiten in zijn personage, in zijn rol,
is hem dwingen tot geweld.
Het eerste doel van de geweldloze strategie zal dus zijn, acties te organiseren die
een brede deelneming van de volksmassa's mogelijk maken en aangepast zijn aan
hun interventievermogen. Haar wezenlijke grondslag zal zijn de weigering om mee
te werken met de gevestigde wanorde of onrechtvaardigheid. Dat was de grondintuïtie
van Gandhi: de Indiërs ertoe aansporen voortdurend acties te voeren die het politieke
en commerciële apparaat van de kolonisatoren in de war stuurden.

Geweldloosheid en bewustwording
‘Geweld is blind’, zegt het spreekwoord. Dat is inderdaad doorgaans het geval in
revolutionaire uitbarstingen. Geweld is bijgevolg meestal slechts een afreagering
van de deelnemers; in het beste (het slechtste!) geval dient het als uitlaatklep voor
een samenleving of een economie. Maar geweld trekt de aandacht op zichzelf, niet
op de onrechtvaardigheid die het wil bestrijden. Niet de onrechtvaardigheid waartegen
het zich keert, maar het geweld zelf wordt door de publieke opinie beschouwd als
een misstand. Dat brengt de actie in diskrediet en meteen haar motiveringen; het volk
wil van de actie niet weten. Geweld doemt aldus tot isolement en bijgevolg tot
onmacht. Van de andere kant hebben de gevestigde onrechtvaardigheid en wanorde
de neiging zich als strikt redelijk voor te doen. De onredelijkheid van de revolte
versterkt die schijn. Om haar ware doeleinden te bereiken moet een revolutie redelijk
zijn; anders is ze altijd te herdoen.
Dat betekent dat de te ontwerpen strategie tegelijk ervoor moet zorgen dat wie
deel wil nemen aan geweldloze acties, zich bewust is van de aard en de draagwijdte
van de doeleinden die beoogd worden en van de middelen die daarvoor in het werk
moeten worden gesteld. Welnu, van de ene kant zijn middelen van gewelddadige
aard over het algemeen in contradictie met het
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nagestreefde doel: dit heeft immers altijd iets te maken met het herstel van sociale
harmonie. Van de andere kant vertoont het geweld, juist omdat het zo onredelijk is
en altijd schuwt de te bereiken verzoening duidelijk in het licht te stellen, de neiging
zich zelf voor het doel uit te geven. M.a.w. in laatste analyse is een gewelddadige
actie steeds min of meer inadequaat t.o.v. haar doel; zij is van een andere orde.
Wezenlijk voor de geweldloosheid is, dat de middelen evenredig zijn met het doel.
En wel op een dubbel niveau. In de eerste plaats op dat van degenen die aan de actie
deelnemen: zij moeten - in de actie zelf - ertoe komen zich beter bewust te worden
waarvoor zij vechten. In dit opzicht haalt een geweldloze demonstratie meer uit dan
een gewelddadige botsing. Wij kennen allemaal de grenzen en tekorten van de
democratie. De concentratie van macht maakt alle participatie van de grote massa
aan de besluitvorming onmogelijk; de wettelijke, institutionele middelen die zij
daartoe nog heeft, blijken vaak inefficiënt. In die situatie wordt een straatdemonstratie
een van de middelen om zich tegenover de macht te affirmeren, om zijn aanwezigheid
te manifesteren, om zijn diepste aspiraties uit te drukken. Maar dan moet die
uitdrukking ook mogelijk zijn. Dat is ze niet meer, noch voor de deelnemers, noch
voor hun tegenstanders, noch voor de toeschouwers, zodra het tot een gewelddadige
botsing komt. Het geweld neigt ertoe de aanwezigheid van de ander teniet te doen,
hem althans het zwijgen op te leggen; de geweldloosheid daarentegen gaat ervan uit
dat men zich tegenover de ander present stelt, onverzettelijk, niet te verzetten. Zo
krijgt bijvoorbeeld een ‘sit-in’ op een druk verkeerspunt meer dan een symbolische
waarde: wie eraan meedoet, leert zich te ‘poneren’, zich te ‘zetten’. Tegelijkertijd
leidt hij tot communicatie tussen de demonstranten onderling, terwijl de
repressiekrachten die er tegenover staan, ertoe gedwongen worden hetzij zich vragen
te stellen over de bedoelingen van de mensen die zij daar voor zich hebben zitten en
tot een vergelijk te komen, hetzij zich te ontmaskeren als puur gewelddadig.
Dat is niet alles. Iedere geweldloze actie moet ertoe bijdragen dat de deelnemers
zich ervan bewust worden hoezeer zij zelf, direct of indirect, medeplichtig zijn aan
de gevestigde onrechtvaardigheid. Daarom wijzen zij niet alleen alle geweld en alle
verdrukking van anderen af, maar weigeren zij ook, in de mate van het mogelijke,
deel te nemen aan alle maatschappelijke structuren die door geweld en verdrukking
worden beheerst. Bepaalde vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid - bijvoorbeeld
de weigering om belastingen te betalen - kunnen, als ze massaal worden toegepast,
een beleid lam leggen dat men in ernstige mate onrechtvaardig acht. Hetzelfde geldt
voor de boycot van sommige produkten. Als bijvoorbeeld de Zuidafrikaanse export
geen markt meer vond, zou de druk die daardoor op de
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regering van dit land uitgeoefend wordt, ongetwijfeld vlug tot doorslaggevende
resultaten leiden5.
In een dergelijke actie komt de rede weer helemaal tot haar recht; vastberadenheid
en berekening gaan hand in hand. Terwijl geweld in het beste geval, hoe dan ook,
slechts een lapmiddel is, een reactie opgeroepen door een perversie van de politiek,
wordt geweldloosheid zelf een politiek principe.

Geweldloosheid tegen fatalisme
Kiezen voor geweldloosheid is dus niet alleen kiezen voor een middel dat in de
politieke strijd doelmatiger is dan geweld; het is ook de samenhang respecteren
tussen de aard van de middelen die in het werk worden gesteld en de doeleinden die
worden beoogd. (Het is de ontaarding van de middelen die het christendom tot de
inquisitie heeft gebracht, het socialisme tot het stalinisme). Kiezen voor
geweldloosheid is een kwestie van logica, zowel filosofisch als politiek.
Filosofisch: als het waar is dat de filosofische reflectie een aanvang neemt met de
bewustwording van het geweld en de fameuze dialectiek van meester en knecht,
hoort het dan niet wezenlijk tot ieder coherent filosofisch project, dat het deze voor
de mens fatale dialectiek van overheersing en verdrukking tracht te overwinnen?
Politiek: wat is uiteindelijk immers het doel van de politiek, tenzij voor de mens
een samenleving op te bouwen die zowel alle personen als de sociale gemeenschap
respecteert? Kan men zulk een maatschappij opbouwen als men gebruik maakt van
middelen die in tegenspraak zijn met het beoogde doel? Het is waar dat dit doel altijd
een ideaal blijft, een abstractie; het wordt pas geconcretiseerd en waar gemaakt door
de middelen die men ervoor wil aanwenden. Een reden te meer om die middelen
kritisch te evalueren. De keuze van de middelen is niet uitsluitend een kwestie van
opportuniteit. In dit perspectief vormt de keuze van geweldloosheid op zichzelf al
een politiek.
Wel moet men zich geen illusies maken. Absolute geweldloosheid bestaat niet, al
evenmin als er een volmaakte maatschappij bestaat. Kiezen voor geweldloosheid is
kiezen voor een dynamiek, een dynamiek die rede en actie, politiek en ethiek wil
verzoenen. Waartoe een massale optie voor geweldloosheid zou kunnen leiden, kan
voorlopig niemand zeggen. Alles wijst er echter op dat zij niet alleen belangrijke
politieke structuurveranderingen ten gevolge zou hebben, maar ook een nieuw ethisch
bewustzijn, en

5

Er bestaat hierover een heel gedetailleerde studie van de UNO.
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dat zij zelfs een diepe weerslag zou hebben op de menswetenschappen. Het belang
van de geweldloosheid ligt minder in wat men ervan weet dan in wat men er in de
toekomst van zal weten. Haar dynamiek legt immers diepe organische behoeften
bloot die wezenlijk deel uitmaken van het persoonlijke en maatschappelijke leven,
maar die door de uitsluitende aandacht voor het geweld en de rechtvaardiging van
het geweld tot nog toe verborgen zijn gebleven.
Die aandacht voor het geweld wortelt in een gevoel van fatalisme: de menselijke
verhoudingen en de hele geschiedenis zijn wat ze zijn omdat het nu eenmaal niet
anders kan. De beschavingscrisis die wij doormaken, houdt dan ook grotendeels
verband met wanhoop. Het feit dat wij nu, zowat overal in de wereld, vooral onder
jongeren (maar het zou een gevaarlijke illusie zijn, te menen dat alleen jongeren zich
ervoor inzetten) bewegingen voor geweldloze actie zien opkomen, is significatief:
mensen gaan weer de weg van de hoop op
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De Europese Veiligheids-conferentie in Helsinki
Eerste ronde
L.L.S. Bartalits
Balans van de Salon de Thé in Helsinki
Nadat eind april 1973 de vierde ronde van de voorbereidingen voor een Conferentie
over Europese Veiligheid en Samenwerking (CEVS) was ingegaan, werd de
verwachting uitgesproken dat het de laatste zou zijn. Bij de zogenaamde
Russisch-Amerikaanse ‘ontspanningskalender’, zoals deze in september 1972 tijdens
Kissingers bezoek aan Moskou met Leonid Brezjnev werd opgesteld, was voorzien:
eind juni 1973 begin van de CEVS en in oktober daaropvolgend begin van de
eigenlijke onderhandelingen over wederzijdse troepenreductie in Centraal-Europa.
Op het gebied van MBFR voelen na de topontmoeting tussen Brezjnev en Nixon
vele Westeuropese regeringen zich niet gelukkig. In het communiqué van San
Clemente, dat na de tweede Russische-Amerikaanse topconferentie van juni 1973
werd uitgegeven, wordt niet langer gesproken van een ‘evenwichtige’
troepenvermindering. En hoewel de Amerikanen hun NATO-partners verzekerden
dat deze taalkundige verandering geen wijziging in het standpunt van de Verenigde
Staten inhield, vroegen vele Westeuropese defensiespecialisten zich af of die
taalkundige verandering zou inhouden dat op de in september beginnende
MBFR-conferentie in Wenen slechts het principe van man tegen man, kanon tegen
kanon zou gelden. In dat geval behouden de Warschaupactlanden hun numeriek
overwicht van 3: 1 en is er geen sprake van een daadwerkelijke militaire ontspanning.
Op 3 juli jl. ging in Helsinki de eerste etappe van de Conferentie over Europese
Veiligheid en Samenwerking, die de ministers van buitenlandse zaken van 35 staten
(33 Europese staten, Canada en de Verenigde Staten) had samengebracht, van start.
De reden voor de afwezigheid van Albanië, dat nog altijd aan de Volksrepubliek
China gebonden is, was dat volgens Tirana de CEVS slechts de afhankelijkheid van
Europa van de Sovjet-Unie en van de Verenigde Staten kon bevestigen.
Deze conferentie, die in de diplomatieke geschiedenis slechts zijn gelijke
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vindt in het Weens Congres van 1814, zou worden gevolgd, op 18 september in
Genève, door een vergadering van commissies van deskundigen, (tweede etappe).
De laatste en derde etappe tenslotte, bijeenkomst van regeringsleiders (voorstel van
de Russen en de Amerikanen) of weer van ministers van buitenlandse zaken, zal
wederom in Helsinki plaatsvinden.
Het doel van de tussen 22 november 1972 en 9 juni 1973 in Helsinki gehouden
voorbesprekingen van de ambassadeurs uit 35 landen was niet het oplossen van
concrete problemen en het nemen van maatregelen, zoals hier en daar ten onrechte
werd gemeend. De consultaties dienden ter voorbereiding van de CEVS en vooral
van de tweede etappe: de vergadering van de commissies van deskundigen in Genève.
Van westelijke en neutrale zijde was tijdens de consultaties steeds geïnsisteerd op
een grondige voorbereiding van de CEVS, terwijl de Warschaupactlanden zulks niet
nodig achtten en de formulering van de mandaten der commissies van deskundigen
wilden overlaten aan de ministers van buitenlandse zaken. De opzet van deze
manoeuvre van de Sovjet-Unie en haar bondgenoten was duidelijk: de ministers van
buitenlandse zaken zouden tijdens hun korte bijeenkomst geen gelegenheid hebben
gekregen voor een zo gedetailleerde voorbereiding van de mandaten als zij na de
beëindiging van de consultaties op 9 juni jl. waren vastgesteld. Overigens zijn wegens
de in vele gevallen noodzakelijke compromissen deze mandaten tamelijk vaag
omschreven. De tweede etappe van de CEVS, waarbij de commissies in Genève
zullen beraadslagen over concrete maatregelen met verstrekkende consequenties, zal
dan ook - naar algemeen wordt verwacht - meerdere maanden duren. De wens van
de Sovjet-Unie en haar bondgenoten: een tweede etappe der CEVS van enkele weken,
was volstrekt onrealistisch.
De Warschaupactlanden wilden oorspronkelijk op de Europese
Veiligheidsconferentie slechts twee onderwerpen bespreken: veiligheid en
samenwerking. Het was dan ook als een concessie te beschouwen dat de Russen
hadden ingestemd met een derde afzonderlijk agendapunt: menselijke contacten,
uitwisseling van ideeën en informatie, en culturele samenwerking. De kwestie van
een permanent orgaan voor Europese veiligheid, op welks vorming Moskou aandringt,
werd niet op de agenda van de CEVS geplaatst. Tijdens de tweede etappe van de
CEVS in Genève zullen dus drie onderwerpen worden behandeld: politieke en
militaire aspecten van de Europese Veiligheid; samenwerking op economisch,
wetenschappelijk en technologisch gebied ten aanzien van het milieu en tenslotte
samenwerking op humanitair gebied en op andere terreinen; het gaat hier onder meer
om menselijke contacten en culturele uitwisseling.
De oprichting van een permanent orgaan kan naar de opvatting van de
NATO-landen eerst overwogen worden wanneer politieke vooruitgang op
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de CEVS een dergelijke maatregel rechtvaardigt. Daarom kwamen de Russen terug
op hun oorspronkelijke vraag naar enige vorm van permanente organisatie na de
beëindiging der drie etappes van de CEVS. Vele Westelijke staten achtten het
Russische voorstel een dubieuze zaak en de door multilaterale voorbereiding van de
CEVS in Helsinki vastgestelde agenda maakte er geen melding meer van.
De Russen lieten tijdens de consultaties hun aanvankelijke bezwaren tegen de
formulering van enige principes als ‘zelfbeschikking der volkeren’ en ‘eerbiediging
der rechten en fundamentele vrijheden van de mens’ in de lijst van
coëxistentie-beginselen vallen. Deze lijst vormde een onderdeel van het onderwerp
veiligheid.

De Brezjnev-doctrine in stilte begraven
De Russen deden ook een belangrijke concessie met betrekking tot de
Brezjnev-doctrine, waarmee de Kremlinleiders de interventie in Tsjechoslowakije
hadden gerechtvaardigd. Op 25 juni was de sluitingsdatum voor indiening van
bezwaren tegen de agenda van de CEVS, welke op 3 juli in Helsinki geopend werd.
Nog uitdrukkelijker dan het non-agressiedocument dat Brezjnev en Nixon in
Washington hadden ondertekend, sluit de agenda van de CEVS een herhaling van
de inval in Tsjechoslowakije uit. Het is natuurlijk maar een stuk papier, maar het is
de moeite waard te zien hoever de Russen waren geretireerd.
In 1968 werd betoogd dat de nationale soevereiniteit van een land moet worden
achtergesteld bij de internationale klassebelangen van de socialistische
statengemeenschap. Maar in de formule voor de CEVS is dit veranderd. De agenda
spreekt van ‘soevereine gelijkheid’, ‘vreedzame regeling van geschillen’ en
‘non-interventie in binnenlandse aangelegenheden’ als beginselen die voor elke
deelnemende staat gelden in zijn verhouding tot alle andere deelnemende staten,
‘ongeacht hun politieke, economische en sociale systemen’. Daaraan is zelfs
toegevoegd dat deze beginselen van toepassing zijn op alle aspecten van hun
wederzijdse betrekkingen, een krachtige taal, die ontbrak in de eerste voorzichtige
Westelijke voorstellen. Om het nog duidelijker te stellen was overeenkomstig een
Roemeense suggestie in de agenda opgenomen, dat de staten ‘buiten hun militaire
allianties om’, dit wil zeggen als onafhankelijke staten, aan de CEVS zullen
deelnemen.

Concessies
In ruil voor deze en andere concessies deed het Westen enige kleinere. De meest
belangrijke lag waarschijnlijk op het militaire vlak; in het bijzonder
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betreffende de westelijke voorstellen voor maatregelen ter versterking van het
wederzijds vertrouwen op militair gebied. De Russen aanvaardden dat de landen van
de NATO en het Warschaupact elkaar zouden waarschuwen wanneer militaire
manoeuvres worden voorbereid, maar zij wilden dit niet graag doen voor andere
belangrijke militaire troepenverplaatsingen. De agenda vermeldt thans alleen dat de
zaak zal worden ‘bestudeerd’. Sommige westelijke landen, met name de
Bondsrepubliek, waren ook afkerig van aanvaarding van de ‘onschendbaarheid van
grenzen’ als belangrijk beginsel. De vertegenwoordigers van de regering
Brandt-Scheel waren tijdens de multilaterale voorbereiding van de CEVS bang dat
aanvaarding van de ‘onschendbaarheid van grenzen’ een eventuele hereniging van
Duitsland zou uitsluiten. De overige NATO-landen gaven echter toe en de
Bondsrepubliek beperkte zich tot een unilaterale uiteenzetting van haar standpunt.
Bij de economische samenwerking waren de Warschaupactlanden de vragende
partij en bij de menselijke contacten de Westeuropese landen. Over de vraag welke
concessies door beide partijen ‘precies’ gedaan zijn, valt moeilijk te oordelen wegens
de vage formulering van de mandaten. De EEG-landen, die in Helsinki voor de eerste
maal van een gemeenschappelijk optreden blijk gaven, namen in handelskwesties
een wezenlijk harder en homogener standpunt in dan op het politieke gebied van
menselijke contacten. Aanvankelijk wilden de Russen in het geheel niet ingaan op
de westelijke eis van grotere bewegingsvrijheid van mensen tussen Oost en West.
De Russen insisteerden op de uitdrukkelijke vermelding van staatscontrole en namen
pas, toen hun starre houding de conferentie in gevaar dreigde te brengen, genoegen
met een meer algemene formulering. In de definitieve tekst van het mandaat heet
het, dat de behandeling en regeling van deze kwestie zal geschieden door de
‘belanghebbende staten’. In deze formulering ligt voor de Warschaupactlanden de
mogelijkheid om wanneer tijdens de tweede fase de commissies regels gaan vaststellen
voor een grotere bewegingsvrijheid, de zaak alsnog te blokkeren met een beroep op
de competenties van de Oosteuropese regeringen. Men kan zich afvragen of de zeer
geringe concessies van Moskou op dit punt het houden van de eigenlijke conferentie
inderdaad rechtvaardigen, in aanmerking genomen dat de NATO-landen juist de
grotere bewegingsvrijheid aanmerkten als een toetssteen voor de Russische bereidheid
tot détente.
Verrasend grote concessies deden de Warschaupactlanden met betrekking tot de
kwestie van vrijere informatie en vrijer contact tussen Oost- en West-Europa. Nadat
de Sovjet-Unie en haar bondgenoten vrijere uitwisseling van contacten en informatie
eerst van de hand hadden gewezen als een poging tot ideologische ondermijning van
de socialistische statengemeenschap, is
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tenslotte op de agenda vermeld dat de CEVS bijzondere aandacht zal besteden aan
de circulatie van en toegang tot mondelinge, gedrukte, gefilmde en door de radio
uitgezonden informatie tussen Oost en West. Ook lieten de vertegenwoordigers van
de Warschaupactlanden een harde Tsjechoslowaakse formule vallen en aanvaardden
zij, dat de CEVS zou trachten verbetering te brengen in de omstandigheden waaronder
journalisten in het buitenland hun werk moeten verrichten. Ook de sectie ‘menselijke
contacten’ van de agenda bevat een onverwacht goed uitgewerkte lijst van
aanbevelingen, waaronder aandacht voor de kwestie der gezinshereniging, betere
toeristische voorzieningen zowel voor individuele personen als voor groepen, reizen
voor persoonlijke en professionele doeleinden, enz..
Ofschoon het woord ‘ideeën’ in de definitieve tekst van de agenda over menselijke
contacten ontbreekt, waren de westelijke doelstellingen op geen enkel terrein in zo
grote mate gerealiseerd als bij de uitwisseling van contacten en informatie.
Het Westen boekte in Helsinki in kwantitatief opzicht bepaalde successen. Meer dan
tactische concessies werden door de Russische delegatie echter nauwelijks gedaan.
Volgens de beproefde tactiek begonnen de Russen telkens met maximale eisen te
presenteren en deden het dan als als een royale concessie voorkomen, wanneer
tenslotte de door het Westen aangeboden compromissen werden geaccepteerd. Dank
zij deze tactiek bereikte de Sovjet-Unie haar voornaamste doel: de eerste ronde van
de CEVS kon in deze zomer beginnen. Desalniettemin was de algemene indruk onder
de Westelijke diplomaten in Helsinki dat de Westelijke landen tijdens de multilaterale
voorbereiding van de CEVS minder hebben gegeven dan zij teruggekregen hebben,
en dat de Europese neutralen zich meer pro-Westers hebben opgesteld dan zij hadden
verwacht.
Welke concrete resultaten de langdurige Oost - West dialoog zal opleveren, zal
zich op zijn vroegst pas bij de onderhandelingen tijdens de tweede fase in Genève
gaan aftekenen.

Problematiek van de menselijke contacten tussen Oost en west
Het is geen geheim dat de Oosteuropese landen en de Sovjet-Unie gereserveerd staan
tegenover de behandeling op de CEVS van alle kwesties betreffende menselijke
contacten tussen Oost en West. Minder bekend is de theoretische motivering van de
houding van de communistische regeringen om te komen tot een gezamenlijke
standpuntbepaling.
Brezjnev verklaarde op het XXIVe Congres van de CPSU in maart 1971 dat
vreedzame coëxistentie geenszins een verzwakking van de ideologische
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strijd tussen socialisme en kapitalisme impliceerde. Op een over deze problematiek
in Hongarije gehouden conferentie verklaarde het hoofd van het instituut voor sociale
wetenschappen van het Centraal Comité, Sandor Lakos, dat vreedzame coëxistentie
een grotere invloed van de twee systemen op elkaar met zich mee zou brengen1.
Deze uitspraak was belangrijk volgens Jonathan Steele in The Guardian van 9 juli
1973, omdat in het Westen soms wordt aangenomen dat de Oosteuropese regeringen
de Oost - West contacten juist scherper zullen controleren. De ontwikkeling is
waarschijnlijk een onwillige aanvaarding van meerdere contacten, maar met een
grotere krachtsinspanning om zeker te stellen dat het communistische systeem er
niet door zal worden ondermijnd.
De twee westelijke denkbeelden die de meeste zorg aan Oost-Europa baren, waren
de opvatting dat de Oosteuropese landen consumptiemaatschappijen aan het worden
zijn en de convergentietheorie, gebaseerd op het feit dat Oost en West geconfronteerd
worden met dezelfde problemen: industrialisatie, automatisering, technische efficiency
en economisch beheer.
De convergentietheorie, die vroeger al dikwijls als anti-communistisch wapen
door de Oosteuropese landen was bestreden, werd nog feller aangevallen. Een van
de theoretische maandbladen van de Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij,
Ifjukommunista, van mei 1973 onderscheidde vier perioden in het naoorlogse
anti-communisme: tot 1957 de eerste, gebaseerd op de visie dat communistische
maatschappijen gesloten en terroristisch zijn; daarna de periode waarin de
convergentietheorie opkwam; vervolgens in de jaren zestig de tijd dat het Westen
het ‘nationaal communisme’ exploiteerde; en thans de vierde periode, gekarakteriseerd
door de slogan van vrije uitwisseling van mensen, ideeën en informatie: ‘de
uitwendige vorm van de convergentietheorie’.
Het is geen toeval dat Hongarije het land is waar de meeste aandacht aan de
ideologische strijd tussen Oost en West wordt gegeven. Het heeft een economisch
systeem dat dichter bij het z.g. ‘marktsocialisme’ staat dan dat van enig ander
Oosteuropees communistisch land, behalve Joegoslavië, en het heeft bovendien ook
een van de meest ontspannen binnenlands-politieke systemen. De Hongaarse ideologen
richten scherpe kritiek op de wijze waarop in hun land de sociale wetenschappen
worden beoefend. In zijn conferentie-redevoering waarschuwde Lakos de sociologen
tegen misleidende vergelijkende studies, omdat schijnbaar gelijksoortige instellingen
in Oost- en West-Europa ‘fundamenteel verschillende rollen’ vervullen.

1

Cf. Sàndor Lakos, Vreedzame coexistentie en ideologische strijd, in Tàrsadalmi Szemle, juni
1973, pp. 24-36.
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Verloop der eerste ronde van de CEVS in Helsinki
Tijdens de openingszitting der eerste ronde van de CEVS op 3 juli in het fraaie
congresgebouw Finlandia zei de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kurt
Waldheim, dat de ontwikkeling van de situatie in Europa die tot deze conferentie
had geleid, de uitdrukking van een belangrijke nieuwe koers was in internationale
aangelegenheden. Waldheim omschreef de door hem bedoelde koers als het nieuwe
evenwicht van de voorzichtigheid. Dit hield volgens hem de duidelijke vermindering
der bereidheid van de grote mogendheden in om met elkaar tot confrontatie te komen,
de neiging om minder het accent te leggen op de militaire aspecten van hun
betrekkingen en het duidelijk waarneembare ontstaan van een tijdperk van
onderhandeling, dialoog en contact.
Waldheim merkte verder op dat ontspanning een woord was dat vaak werd gebruikt
om betere politieke betrekkingen te beschrijven tussen de grote mogendheden, maar
hij wilde er de nadruk op leggen dat, hoewel dit van kardinale betekenis was, echte
ontspanning veel dieper ging. Alle naties moesten erbij betrokken zijn en de actieve
rol die de kleinere Europese landen bij de voorbereiding van de CEVS hadden
gespeeld, bevestigde dit. Waldheim uitte er tenslotte zijn vreugde over dat de CEVS
zich ook zal bezighouden met de problematiek van de ontwikkelingslanden. De 35
ministers van buitenlandse zaken hadden een dubbele opdracht: enerzijds de
bekrachtiging van de gedetailleerde aanbevelingen van hun ambassadeurs, anderzijds
de beklemtoning van deze ‘historische’ gebeurtenis door hun gezamenlijke
aanwezigheid. Voorheen waren nooit zoveel Europese ministers van buitenlandse
zaken bijeen met de bedoeling op het eigen continent een tijdperk van vrede, veiligheid
en samenwerking in het leven te roepen.
Onder voorzitterschap van de minister van buitenlandse zaken van de DDR, Otto
Winzer, werd de eerste werkzitting van de conferentie begonnen. Het eerst kwam
Andrej Gromyko aan de beurt. Deze, in april 1973 tot het politburo toegetreden
Sovjet minister van buitenlandse zaken, zei dat culturele samenwerking, ontwikkeling
van contacten en uitwisseling van informatie tussen Oost en West niet in strijd mocht
komen met de wetten, gewoonten en tradities van een land. Deze formulering had
een veel beperkter karakter dan de omschrijving van het - ook door de Sovjet-Unie
goedgekeurde - mandaat voor de commissies van deskundigen die zich in september
met dit onderwerp in Genève zullen bezighouden. De door Gromyko gebezigde
termen leken de mogelijkheid open te laten dat de Russen naar believen de kraan
van de Oost-West contacten konden dichtdraaien2.

2

De Poolse minister van buitenlandse zaken, Olszowski, volgde in grote lijn het betoog van
Gromyko, maar op verscheidene punten, zoals bij de kwestie van de menselijke contacten,
in een wat mildere vorm.
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Van der Stoel, minister van buitenlandse zaken van Nederland, vroeg zich naar
aanleiding van deze passage tegenover de pers af of niet met één hand door de Russen
weer werd teruggenomen wat zij met de andere hand al hadden gegeven. Gromyko's
uitlating maakte hem bepaald niet optimistisch over de kans op resultaten bij de
tweede ronde van de CEVS in Genève. Het bevestigde voor hem de overtuiging dat
er heel hard en moeizaam onderhandeld zal moeten worden3.

Russische doeleinden
In de rede van Gromyko werd het lot bezongen van een groot aantal principes, zoals
dat van de onschendbaarheid der grenzen en vreedzame coëxistentie, zonder dat hij
echter veel praktische ontwikkelingen aanduidde om tot verdere ontspanning te
komen. Wel kondigde hij aan dat de Sovjet-Unie de vergadering een ontwerp-tekst
zou voorleggen betreffende de veiligheidsaspecten die op de CEVS aan de orde zijn4.
In het betoog van Gromyko trok voorts de aandacht dat de Sovjet-Unie positief stond
tegenover de gedachte dat troepenmanoeuvres over en weer werden aangekondigd
en hierbij waarnemers werden uitgewisseld5.
Recente Oosteuropese publikaties wekken de indruk dat de Russen weinig geneigd
zijn over zogenaamde ‘confidence building measures’ te praten. Hieruit wordt de
conclusie getrokken dat de Russen geen twijfel laten bestaan over wat de Sovjet-Unie
met de CEVS voor ogen staat. Die doeleinden vallen tot de volgende vier punten te
herleiden. Te weten: de formele erkenning door het Westen van de naoorlogse status
quo; het voorkomen ten koste van alles dat de twee Duitse staten herenigd worden;
het benutten van de Westerse technologische kennis voor de Sovjet economie en
tenslotte het neutraliseren van West-Europa via twee wegen. Ten eerste door het
scheppen van een militair vacuum door een demilitarisering van de Bondsrepubliek
en de terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten uit West-Europa. Ten tweede
door het scheppen van een permanent Europees overlegorgaan, waarin de Russen
geleidelijk aan de meeste invloed zullen hebben en ook over zaken in West-Europa
mee kunnen beslissen.

3

4

5

Onder de westelijke behoorde Nederland tot de staten die zich er het meest voor hadden
ingezet dat op een veiligheidsconferentie wordt gestreefd naar verruiming van contacten op
menselijk gebied en een vrijere uitwisseling van informatie en ideeën.
Minister Van der Stoel zei in een commentaar dat hij gealarmeerd was omdat in Gromyko's
rede zo weinig werd gesproken over concrete stappen betreffende veiligheidsaspecten. Hij
proefde in het betoog vooral de sfeer van de intentieverklaringen.
Zogenaamde ‘confidence building measures’.
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Constructief-sceptische Britse houding
Eind juni toonde minister Douglas Home zich in het Britse Lagerhuis terecht
constructief-sceptisch ten aanzien van de weldaden voor Europa, voortvloeiende uit
het akkoord tussen Brezjnev en Nixon. Een afspraak om geen kernwapens te gebruiken
maakte nog geen einde aan andere euvelen, zoals de onderdrukking van de vrijheid
van meningsuiting en de vrees voor arrestaties. Euforie in San Clemente hield nog
geen grotere vrijheid voor Dresden en Praag in.
Douglas Home sprak echter voorzichtig verwachtingen uit met betrekking tot de
resultaten van de Europese Veiligheidsconferentie. Het multilaterale voorbereidend
werk garandeerde dat de CEVS zich met substantiële zaken zou bezighouden,
waaronder vrijere berichtgeving, vrijheid om over het zogenaamde ‘ijzeren gordijn’
heen familiebanden te onderhouden en dergelijke. Het agendapunt met betrekking
tot menselijke contacten tussen Oost en West, verklaarde Douglas Home, kwam in
hoge mate aan de wensen van het Westen tegemoet. Niet dat de Berlijnse muur zou
worden geslecht of dat alle Joden de vrijheid zouden krijgen de Sovjet-Unie te
verlaten, maar enige verbetering in de situatie leek mogelijk.
Deze evaluatie was realistischer dan die van Nixon of Brezjnev. Douglas Home
meende dat er na de beëindiging van de eerste etappe van de CEVS nog heel wat
arbeid in commissies verricht zou moeten worden. Hij was er echter niet zeker van,
dat er genoeg vooruitgang gemaakt zou worden om een grote topconferentie van de
35 regeringsleiders te rechtvaardigen.
In tegenstelling tot zijn woorden op 27 juni in het Britse Lagerhuis, waren de
verwachtingen van Douglas Home, die op de derde dag van de conferentie sprak,
eerder pessimistisch t.a.v. mogelijke resultaten van de CEVS. In zijn toespraak pleitte
hij er krachtig voor dat de Europese staatslieden in Oost en West, in plaats van lege
verklaringen af te leggen, overgingen tot concrete stappen op het pad van de
ontspanning. Zijn woorden leken een duidelijke reactie op de wijze waarop de
ministers uit de Warschaupactlanden de veiligheidsconferentie benaderden. Hierbij
was de indruk gewekt dat de vertegenwoordigers van de Sovjetblokstaten er
voornamelijk op uit waren te komen tot een aantal intentieverklaringen.

Aparte rol van Frankrijk
Zoals kon worden verwacht, vertolkte in Helsinki de Franse minister van buitenlandse
zaken, Michel Jobert, een aparte rol. Bovendien was Joberts redevoering ook de
meest originele op de conferentie.
Hij had zich tot taak gesteld om ‘voor het kind dat mij misschien beluistert’
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uiteen te zetten waar het bij de veiligheidsconferentie eigenlijk om ging. Jobert deed
dat volgens de beste tradities van zijn land in een speelse, literaire toespraak, waarin
hij onder meer zijn collegae op de conferentie vroeg met twee voeten op de grond
te blijven, realistisch te zijn en rekening te houden met de taboes en verbodsbepalingen
die nog lang zouden blijven bestaan. Tevens concludeerde hij dat veiligheid moest
verdiend worden, men won haar niet in de tombola.
Vervolgens greep Jobert de kans om de onafhankelijkheid van elke staat te
verdedigen en wees op het gevaar van een suprematie van twee supermogendheden.
De veiligheid kon niet ‘werkelijk Europees’ zijn, indien zij van buitenaf bepaald en
gecontroleerd was, zoals het met de onderhandelingen over wederzijdse
troepenvermindering in Centraal-Europa in Wenen het geval zou zijn.
De Russen waren ongetwijfeld teleurgesteld door Joberts toespraak. Immers nog
niet zo lang geleden was Frankrijk de voorloper van een toenadering tot de
Oosteuropese staten en de Sovjet-Unie, en bepaalde Westerse landen bekritiseerden
toen de Franse ontwapeningspolitiek.
De Russen zijn thans van mening dat de Franse weigering deel te nemen aan de
op 18 september beginnende onderhandelingen over troepenvermindering in
Centraal-Europa de ontwapening in gevaar zal brengen, terwijl men in Moskou uit
de rede die Jobert op de conferentie hield, opmaakte dat Frankrijk zeer scherp zal
optreden zodra men in de tweede etappe van de CEVS te Genève van algemene
verklaringen zal overgaan tot concrete onderhandelingen.

Amerikanen bleven op de achtergrond
De toenemende Russisch-Amerikaanse samenwerking, die vorig jaar door het
SALT-akkoord en dit jaar door het nucleaire niet-aanvalsverdrag werd bevestigd,
zou volgens Rogers een gunstige uitwerking hebben op de veiligheid in Europa. ‘De
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hebben een belangrijke bijdrage te leveren voor
een veilig en samenwerkend Europa. Zoals de confrontatie tussen onze staten bijdroeg
tot de verdeling van Europa, zo droeg de recente verbetering in onze betrekkingen
ertoe bij, de Europese landen weer tot elkaar te brengen’, aldus de Amerikaanse
minister van buitenlandse zaken.
Tegelijkertijd, misschien om zijn Franse collega Jobert gerust te stellen, verklaarde
Rogers dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie niet ‘alleen’ alle problemen
moesten regelen en dat de Amerikanen verder zullen samenwerken met hun
bondgenoten, wat evenwel het streven naar betere betrekkingen met de Oosteuropese
landen en de Sovjet-Unie niet kon be-
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letten. Tenslotte, om in de lijn van de NATO-partners te blijven, sloot Rogers zich
aan bij de eis om humanitaire maatregelen, als het meest tastbaar bewijs van
werkelijke ontspanning.
De rede die minister Rogers hield, maakte een veel minder geïnspireerde indruk
dan die van Douglas Home en leek typerend voor de wijze waarop de Verenigde
Staten zich tot nu toe bij de ontwikkeling naar een Europese veiligheidsconferentie
steeds enigszins op de achtergrond hadden gehouden.

Verruiming van de menselijke contacten tussen Oost en West
De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr. Van der Stoel, hield op de
vierde dag van de CEVS een krachtig pleidooi voor verruiming van de menselijke
contacten tussen Oost en West. Veel wantrouwen was het gevolg van misverstanden
en veel misverstanden waren, volgens de bewindsman, het gevolg van gebrek aan
kennis of van vooringenomen ideeën. Daarom drong hij aan op verruiming van het
recht van ieder volk om elkaars landen over en weer te kunnen bezoeken, op meer
uitwisseling van informatie en dergelijke. Ook dienden kunstenaars niet bij hun werk
gehinderd te worden door hun eigen regeringen.
In zijn toespraak vroeg minister Van der Stoel om erkenning van het recht voor
ieder volk om in volledige vrijheid, zonder inmenging van buiten, over zijn eigen
maatschappelijke systeem te beslissen. In dit verband kondigde hij aan dat Nederland,
dat, zoals Van der Stoel zei, een lange traditie had op het gebied van het internationale
recht, een document zal ontwerpen voor de conferentie over de regels die de
betrekkingen tussen staten dienden te bepalen.
Hij onderstreepte hierbij dat het er niet om ging in Europa een speciaal rechtsstelsel
te scheppen dat anders zou zijn dan het stelsel dat in de rest van de wereld geldt.

Slotcommuniqué van de eerste etappe van de CEVS
Tijdens de eerste etappe van de CEVS hadden de ministers van de
Warschaupactlanden vooral over principes en intenties, zoals de ‘onschendbaarheid
van de grenzen’, ‘de vreedzame coëxistentie’ en ‘de territoriale integriteit’ gesproken.
Hierbij was duidelijk dat de Sovjet-Unie en haar bondgenoten van de Europese
Veiligheidsconferentie in de eerste plaats een bevestiging van de naoorlogse status
quo en in het bijzonder de Duitse deling verwachtten.
De ministers van buitenlandse zaken van de NATO-landen en die van de Europese
neutralen legden in hun toespraken het accent op de verruiming
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van de menselijke contacten tussen Oost en West en op concrete resultaten op het
terrein van de ontspanning.
In de op 7 juli gepubliceerde slotverklaring werd bevestigd dat de 35 ministers
van buitenlandse zaken hun goedkeuring hadden gegeven aan de agendapunten die
tijdens de van 22 november 1972 tot en met 9 juni 1973 gehouden multilaterale
voorbereidende besprekingen in Helsinki werden opgesteld.
Op 18 september zijn de drie commissies van deskundigen (tweede etappe van de
CEVS) - die respectievelijk zijn belast met de behandeling van vraagstukken
betreffende: 1. veiligheid in Europa, 2. samenwerking op het gebied van economie,
wetenschap, technologie en het milieu, 3. samenwerking op humanitair en ander
gebied - met hun activiteiten begonnen.
Algemeen wordt er rekening mee gehouden dat de tweede etappe van de CEVS
in Genève - de uitwerking van de in de multilaterale voorbereidingen opgestelde
agendapunten - minstens een half jaar in beslag kan nemen. De resultaten van het
werk in de commissies zullen worden goedgekeurd in de derde en laatste etappe van
de CEVS op een bijeenkomst van staats- en regeringshoofden, een denkbeeld dat
Brezjnev en Nixon zo in verrukking bracht. De Westeuropese landen en vooral
Frankrijk willen echter slechts dan met het houden van een door de Russen en
Amerikanen voorgestelde conferentie van 35 staats- en regeringshoofden instemmen,
indien de resultaten van de tweede etappe van de CEVS in Genève zo'n plechtige
bezegeling zullen rechtvaardigen.
De van 3 tot en met 7 juli in Helsinki gehouden conferentie van de 35 ministers
van buitenlandse zaken uit Europa en Noord-Amerika was heel wat minder
spectaculair dan de eind juni plaatsgevonden ontmoeting in de Verenigde Staten
tussen Brezjnev en Nixon. Maar de multilaterale voorbereidingen van de CEVS en
de in Helsinki gehouden eerste ronde van deze conferentie hebben even merkbaar
als de Russisch-Amerikaanse topontmoeting bijgedragen tot de dooi in de Oost-West
betrekkingen.
Men moet nog veel doen om tot een reële samenwerking op economisch, militair
en humanitair gebied tussen Oost en West te komen; hetgeen de verwachting
rechtvaardigt dat in Genève hard en langdurig zal worden onderhandeld. In de tweede
etappe van de CEVS zullen niet meer algemene verklaringen door de bewindslieden
uit Oost en West worden afgelegd, maar zullen deskundigen met reële punten
geconfronteerd worden die in het belang van de normalisering van de
Oost-Westbetrekkingen een oplossing moeten krijgen.
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Libanon tussen West en Oost
Land in wankel evenwicht
Robert Hotz
Altijd is het gebied van het huidige Libanon een knooppunt van de handel en een
kruispunt van culturen geweest. Namen als Tyrus, Byblos, Baalbek en Tripoli vormen
hiervoor het bewijs. Tyrus, de hoofdstad van de Feniciërs, ontwikkelde zich al in de
derde eeuw voor Christus tot een rijke handelsstad. Byblos (Gebal) is de oudste
continu-bewoonde stad ter wereld. Hier werden in de plaats van de oude Egyptische
hiërogliefen de eerste schrifttekens, de voorlopers van ons huidige alfabet,
uitgevonden. Baalbek getuigt met zijn unieke tempelruïnes nog steeds van de vroegere
grootheid en betekenis van het oude Heliopolis. En Tripoli verwijst met zijn
vestingwerken uit de kruisvaarderstijd op de inbreuk van de westelijke wereld in het
nabije Oosten, een inbreuk die nog heden ten dage merkbaar is, niet in de laatste
plaats door het bestaan van de (katholieke) Maronieten, de sterkste christelijke
gemeenschap in de Libanon.
De Maronitische christenen van de berg Libanon zijn er in geslaagd, samen met
de Druzen, hoewel niet zonder af en toe bloedige onderlinge veten, altijd een zekere
mate van onafhankelijkheid te bewaren, zelfs onder de Turkse heerschappij. In 1861
erkende Constantinopel deze autonomie. In 1920 werd de berg Libanon, evenals
Beiroet en de Bekaa (de vlakte tussen de Libanon en de Antilibanon), samen met
Syrië Frans mandaatgebied. Door de afscheiding van Syrië in 1926 tot een republiek
verenigd, zagen de christenen van de berg Libanon zich plotseling tegenover een
sterke islamitische groepering geplaatst. Er moest een modus vivendi gevonden
worden, die tenslotte in een subtiel spel met evenredige vertegenwoordiging van
godsdiensten en volksgroepen ook werkelijk tot stand kwam. Na een driejarige
Engelse bezetting in de Tweede Wereldoorlog kreeg Libanon tegen het einde van
1943 zijn volledige onafhankelijkheid. Daarbij werd een ongeschreven overeenkomst
gesloten dat op het gebied van de binnenlandse en buitenlandse politiek steeds de
instemming van de beide sterkste religieuze groeperingen, nl. de (christelijke)
Maronieten en de (islamitische) Sunnieten nodig zou zijn. Deze afspraak is nog steeds
van kracht en garandeert een zeker evenwicht.
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Het - onjuiste - krachtenparallellogram
De godsdienstige samenstelling van de Libanese bevolking wordt gekenmerkt door
een verwarrende verscheidenheid. De christenen zijn niet slechts verdeeld in
verschillende confessies, maar daarbinnen nog door verschillende riten, hetgeen heel
wat problemen met zich mee brengt, omdat de eigen godsdienstige belangen van de
verschillende groeperingen steeds opnieuw in conflict komen met de gezamelijke
politieke belangen.
Om dit te begrijpen, hoeft men zich maar even te herinneren welke verschillende
riten en denominaties er zijn:
het maronitische patriarchaat (katholiek),
het grieks-orthodoxe patriarchaat,
het melkitische patriarchaat (katholiek),
het armenisch-orthodoxe patriarchaat (van vóór Chalcedon),
het armenisch-katholieke patriarchaat,
het syrisch-orthodoxe patriarchaat (van vóór Chalcedon),
het syrisch-katholieke patriarchaat,
het syrisch-chaldeeuwse patriarchaat (van vóór Chalcedon),
de chaldeeuwse gemeente,
de latijnse kerk (katholiek),
de protestanten.
Als men het op zich allesbehalve homogene blok van de vijf katholieke groepen
buiten beschouwing laat, hebben de kerken onder elkaar geen enkele kerkelijke
gemeenschap. In plaats van vriendschap wordt de situatie veeleer door rivaliteit
gekenmerkt. De veelbesproken oecumene laat zelfs tussen de katholieken onderling
heel wat te wensen over.
Gelukkig voor de christenen vormen ook de mohammedanen in de Libanon geen
eenheid, maar vallen uiteen in twee hoofdgroepen: Sunnieten en Sjiieten, waar dan
de Alaoeïeten en de Ismaëlieten nog bij komen. De Druzen zijn een gemeenschap
op zichzelf, die de Koran op eigen manier uitlegt en die in haar geheime leer aan de
zielsverhuizing een centrale betekenis toekent. Zowel de christenen als de moslims
proberen hen als aparte groep aan hun kant te krijgen, zodat ze soms politiek de
weegschaal kunnen doen doorslaan.
De Joden, die vroeger minstens in de handel merkbaar aanwezig waren, zijn voor
het grootste deel geëmigreerd.
De 99 afgevaardigden van het parlement worden nog altijd volgens een
verdeelsleutel gekozen die resulteerde uit de percentages van de volkstelling van
1937: 30 Maronieten, 20 Sunnieten, 19 Sjiieten, 11 Grieks-orthodoxen, 6 Melkieten,
6 Druzen, 5 Armeniërs, 1 Protestant, 1 vertegenwoordiger van de overige
minderheden.
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Zo vaak men naar de nationale samenstelling van Libanon vraagt, krijgt men
onmiddellijk en zonder blikken of blozen de uitslag van de volkstelling van 1937 te
horen, hoewel iedereen weet dat er intussen belangrijke verschuivingen hebben
plaatsgehad ten nadele van de christenen en de Sjiieten. De christenen, vroeger 60%
van de bevolking, zijn nu, voorzichtig geschat, nog maar 47%. De toename ligt vooral
bij de Sunnitische mohammedanen. Geen wonder dus dat de christenen en de Sjiieten,
die hun invloed in gevaar zien gebracht, van een nieuwe volkstelling niets willen
weten. Maar waarom proberen de Sunnieten niet hun macht uit te breiden?

Familieregering
Als men goed toekijkt, zijn het bepaalde, oude voorname families die in Libanon de
eigenlijke macht uitoefenen. Zij hebben onder elkaar allang afspraken gemaakt. En
als de regeringscaroussel weer een ronde verder draait, kan men er zeker van zijn,
dat ieder van de beslissende families een lid, een familielid, een vriend of een
vertrouwensman erin heeft. Ook godsdienstige ambten zijn voor een deel tot
privé-jachtgebied van afzonderlijke families geworden. De grieks-orthodoxe patriarch
is een Salibi. Zonder enige twijfel zal zijn opvolger ook weer een Salibi zijn.
Dat dit systeem van familieregeringen en het gecompliceerde spel met de
percentages niet alleen voordelen met zich meebrengt, is duidelijk. Want
onvermijdelijk zijn het niet altijd de bekwaamsten die het tot ambt en waardigheid
brengen. Bijna groteske vormen neemt het systeem aan, als het om het leger en de
politie gaat. Als het leger 1000 soldaten nodig heeft en er zich daarvoor genoeg
mohammedanen melden omdat zij eerder tot de armere lagen der bevolking behoren,
dan kan men toch slechts zoveel van hen aannemen als de verhouding tot de
aangemelde christenen en Druzen toelaat. Hier zou een gevaar van buiten wel eens
tot een directe innerlijke wanverhouding kunnen leiden. De dreigende tekenen
daarvoor zijn er al.

Godsdienstige gemeenschappen als pionnen van buitenlandse machten
Het feit dat er katholieke christenen zijn in de Libanon, betekende van het begin af
voor westelijke grootmachten een prikkel tot broederlijke (of eerlijker gezegd)
politieke hulp en beïnvloeding. De Maronieten konden al bijzonder goed met de
kruisvaarders overweg. In de zestiende eeuw lukte het Frans I Frankrijk tot
beschermster van de katholieken in het Turkse rijk te maken. Daarmee kwamen ook
Latijnse missionarissen naar het Nabije Oosten. Met alle erkenning voor het goede
dat zij sindsdien gedaan
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hebben, moeten we toch vaststellen dat zij zich niet alleen als godsdienstige apostelen
hebben beschouwd, maar ook als exponenten van hun westerse cultuur en - misschien
ongewild - als vertegenwoordigers van buitenlandse politieke invloed.
Zij hebben een systeem van bijzondere scholen opgebouwd dat nu nog bloeit en
waar natuurlijk Frans onderwezen wordt. Amerikaanse protestantse zendelingen
hebben in 1866 een Amerikaanse universiteit gesticht in Beiroet. De (Franse) Jezuieten
brachten in 1881 de stand in evenwicht met een katholieke Franstalige universiteit.
Pas in 1953 richtte de Libanese staat een eigen universiteit op en in 1966 stichtte
Egypte in Beiroet een Arabische universiteit. Strikt genomen had de oprichting van
elk van deze universiteiten een religieus-politieke achtergrond. Iets dergelijks zou
men ook voor de andere hogescholen in het land kunnen aantonen.
De buitenlandse missionarissen hebben bepaald niet bijgedragen tot een vreedzame
coëxistentie op godsdienstig gebied. Veeleer begon met hun verschijnen de grote
jacht op gelovigen van andere godsdienstige gemeenschappen, een fenomeen dat
men met de naam proselitisme aanduidt.
De Engelsen hebben overigens bij de uitbouw van de Franse invloedssfeer in het
Nabije Oosten ook niet lijdzaam toegekeken. Zij verbonden zich met de Druzen. De
bloedige gevechten die Maronieten en Druzen tussen 1840 en 1860 met elkaar
leverden, waren uiteindelijk een machtsstrijd tussen Engelse en Franse belangen. En
vandaag nog bestaat er tussen de westerse mogendheden op Libanese bodem een
geheim touwtrekken, waarbij de Fransen zich tot nu toe met behulp van de katholieke
gemeenschappen nog steeds hebben kunnen handhaven. In ieder geval is er sinds
het Israëlische conflict nog een buitenlandse mogendheid bij gekomen, die haar
invloed vooral over de (mohammedaanse) Sunnieten uitstrekt, nl. Egypte.
In deze situatie ligt het voor de hand dat de religieuze leiders in de Libanon
politieke machtsfactoren van de eerste rang betekenen. Door het buitenland gesteund,
staan ze ook op zeer goede voet met de ‘vooraanstaande families’ van het land,
waarvan de kinderen immers ook steeds in de corresponderende bijzondere scholen
worden opgevoed... Overigens beschikken de religieuze gemeenschappen ook over
uitgebreid grondbezit; er wordt beweerd dat ze tweevijfde van het land bezitten.
De sterkste christelijke kerk van de Libanon, de Maronieten, lijdt op het ogenblik
in ieder geval onder een gebrek aan centrale leiding. Patriarch Paul Pierre Meouchi
toont zich niet volledig opgewassen tegen zijn taak en geniet niet erg veel aanzien.
Des te grotere betekenis komt toe aan de Melkitische patriarch, Maximos V Hakim.
De Melkitische patriarch voert de titel van patriarch van Antiochië, Jeruzalem,
Alexandrië en het gehele Oosten. Onder zijn jurisdictie

Streven. Jaargang 27

28
vallen de Melkitische gemeenschappen in Syrië, Egypte, de Soedan en Israël. Een
sterke Melkitische gemeenschap in de Verenigde Staten biedt hem bovendien
financiële (en ook politieke) steun.
De uitgestrekte verbreiding van de Melkieten geeft hun patriarch een internationale
basis. Als vroegere bisschop van Akka (Haifa) kent hij ook Israël uit eigen ervaring.
Zijn opvolger in Haifa, aartsbisschop Joseph Raya, is overigens door zijn acties voor
de bewoners van de beide dorpen Bir'im en Ikrit intussen over de hele wereld bekend
geworden. Het is kenmerkend dat aartsbisschop Raya zowel voor de Maronieten van
Bir'im als voor de Melkieten van Ikrit vecht. Ook in de Libanon zelf nemen vaak de
Melkieten de leiding waar voor de Maronieten. Patriarch Maximos V is in ieder geval
tot voorzichtig laveren gedwongen, want met name de Syriërs bekijken hem met
argwaan. Niettemin zou hij eventueel bij een regeling met Israël wel eens een
sleutelfiguur kunnen worden.

Het Zwitserland van het Nabije Oosten
Hoewel slechts 10.170km2 groot (een vierde van Zwitserland), telde de Libanon in
1969 naar schatting 2.536.000 inwoners, waarvan 536.000 buitenlanders (255.000
Syriërs, 151.000 Palestijnen, 27.000 Europeanen). Tot in de jongste tijd gold de
Libanon als het Zwitserland van het Nabije Oosten, omdat 17% van het nationale
inkomen uit het toerisme kwam. In 1971 kwamen meer dan een miljoen
vreemdelingen naar de Libanon. Beiroet is met zijn meer dan 150 banken bovendien
een financieel centrum van internationale betekenis, waarbij ook de omstandigheid
een rol speelt dat de Libanon voor de transitohandel naar het binnenland van het
Arabische schiereiland ideale condities biedt, aangenomen tenminste dat de grenzen
met de buurlanden open blijven.
De sluiting van de grenzen door Syrië ten gevolge van het conflict tussen het
Libanese leger en de Palestijnse guerilla's betekent voor het land een zware slag.
Niet alleen stagneerde de handel in deze zomer van 1973, maar ook het toerisme liep
beduidend terug.
De gunstige handelspositie van Libanon, die zijn rijkdom uitmaakt, geeft dit land
automatisch ook strategische betekenis. Bij politieke druk van de kant van een zijner
buren bevindt het zich niet in zo'n erg gelukkige positie, omdat het in het internationale
krachtenspel niet op buitenlandse hulp kan rekenen.
De industrie is maar zwak ontwikkeld. De eigenlijke bron van rijkdom ligt in de
landbouw, want Libanon is ‘de tuin van het Oosten’. Maar tot nu toe is slechts 20%
van de bodem bevloeid. Bovendien leeft 63% van de Libanese bevolking in de steden.
En al vormt Libanon voor zijn Arabische
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buren een aantrekkingspunt, het kan zijn eigen bewoners toch niet voldoende voeden.
De bevolkingstoename is hoog, ongeveer 3,2% per jaar. Overeenkomstig hoog is
ook de emigratie. Thans leven 1,1 miljoen mensen van Libanese afkomst in het
buitenland, waarvan 400.000 in de Verenigde Staten en 500.000 in Zuid-Amerika.
De Libanezen passen zich in den vreemde vrij gemakkelijk aan, want zij komen
uit een land dat toch al sterk verwestelijkt is.

Vreugdeschoten zonder reden
In de nacht van de 7e juli werden 's morgens om half twee vele inwoners van Beiroet
door een knetterend vuurwerk uit hun slaap gehaald. Velen dachten eerst aan het
uitbreken van nieuwe vijandelijkheden. Maar de vuurpijlen moesten de bevolking
de blijde boodschap brengen dat het land weer een nieuwe regering had. Op deze
blijde gebeurtenis reageerden veel Libanezen nogal somber. Daarover kunnen zich
in het beste geval diegenen verheugen die een regeringspost hebben veroverd, zei
me een Libanees. Het is nog altijd niet duidelijk hoe Libanon het zal klaarspelen,
niet tussen de molenstenen Israël en Syrië fijngemalen te worden. De Israëli's hebben
dan ook niet nagelaten hun tegenwoordigheid kenbaar te maken. Op 8 juli knalde
het weer in Beiroet. Ditmaal waren het Israëlische jachtvliegers die met knallen van
het overschrijden der geluidsgrens hun tegenwoordigheid en macht demonstreerden.
Voor deze knallen had de bevolking beslist geen uitleg nodig.
Maar wat moeten ze doen? Officieel leven er 184.000 Palestijnse en Arabische
vluchtelingen in de Libanon, de meesten daarvan in kampen en mensonwaardige
onderkomens. De UNRWA rekende uit dat een gezin van vijf personen gemiddeld
over een onderkomen van 10 m2 beschikt. Wie verbaast zich dan dat op zulk een
vlakte geen tevredenheid groeit...
Maar het zijn niet deze vluchtelingen als zodanig die het eigenlijke probleem
vormen, maar de daaraan verbonden intriges van buiten, die bovendien een integratie
van deze mensen onmogelijk maken. De Syriërs is in de strijd tegen Israël geen enkel
middel te erg, vooral wanneer de strijd op vreemde bodem kan worden gevoerd. De
Israëli's van hun kant proberen de Libanezen onder druk te zetten, om zo de Syriërs
afbreuk te doen.
Vroeg of laat zal de Libanezen de ellende van de keuze niet bespaard blijven, als
ze tenminste de vrijheid tot een keuze überhaupt niet willen verliezen. Kenners
houden rekening met een nieuwe strijd tussen het Libanese leger en de guerilla's in
de herfst. Maar over de afloop van deze strijd waagt niemand een voorspelling.
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Structuralisme II
Moskou, Praag, Parijs*
Jan M. Broekman
Moskou en St. Petersburg, Praag, Parijs: met de namen van deze steden zijn de drie
belangrijkste stadia in de ontwikkeling van het structuralistische denken verbonden.
Daarbij is het van minder belang dat het woord ‘structuralisme’ pas in gebruik kwam
tijdens een bijeenkomst van de Praagse Kring in 1935 en aanvankelijk alleen maar
diende om de activiteiten van die Kring af te grenzen van het voorgaand Russisch
Formalisme en om de blik nog meer te richten op het begrip ‘structuur’, dat meer en
meer van fundamentele betekenis geacht werd.
De grenzen van het cultuurhistorisch continuüm waarbinnen het structuralisme
zich ontwikkelde, vallen dus chronologisch samen met de jaren van onze eeuw en
ruimtelijk met de genoemde Europese hoofdsteden.

Moskou
De eigenlijke wortels van het structuralistische denken treft men in het Russisch
Formalisme aan, een belangrijke stroming binnen het Russisch geestesleven van de
eerste decennia van onze eeuw. Dat formalisme wil eerst en vooral een uitgesproken
literaire en esthetische theorie zijn: noch de biografie van de kunstenaar, noch politieke
of filosofische aspecten van zijn wereld, algemene psychologische of sociologische
factoren zijn in staat het literair oeuvre volledig begrijpelijk te maken. De autonomie
van het werk laat niet toe, dat extraliteraire rechtvaardigingsgronden voor dat werk
van essentieel belang zouden blijken te zijn, iedere analyse van zulk een werk moet
dientengevolge een literaire, hoogstens literatuurwetenschappelijke zijn.

*

Een tekstkeuze uit: 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. In de serie Kolleg Philosophie, Karl Alber Verlag, Freiburg i. Br., 1971.
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Deze opvatting vindt zijn aansluiting bij de Geneefse linguïstiek, voornamelijk bij
het werk van Ferdinand de Saussure, alsmede de eerste ontwikkelingen van de
fonologie (Baudouin de Courtenay) - niet alleen van Genève uit, maar ook via Moskou
en Petersburg oefenden deze nieuwe inzichten dus een belangrijke invloed uit op het
Europese linguïstische en esthetisch-literaire denken. Centrale figuur bij deze
formalistisch-structuralistische opvattingen was Roman Jakobson, 1896 in Moskou
geboren, belangrijkste figuur van de Moskouse linguïstenkring (1915), theoreticus
van het Russisch futurisme (Futurizm, 1919; Novejsvaja russkaja poézija, 1921) en
onder het pseudoniem Aljagrov de dichter van het ‘transmentale boek’, Zaumnaja
kniga, 1918. In 1920 emigreert hij naar Tsjechoslovakije - officieel als Russisch
cultuurattaché in Praag. Eind 1922 verschijnt dan in het Russisch te Berlijn een door
Maxim Gorkij verzorgde uitgave van het boek Het Tsjechische in vergelijking tot
het Russische vers. De grote betekenis van die studie bestaat in het feit dat hier voor
de eerste maal niet een fonetische, maar een fonologische analyse van de poëzie
gegeven wordt, dat wil zeggen: er wordt een poging ondernomen de aan de klanken
gebonden zin- en betekenisverschillen te achterhalen. In 1966 zegt Jakobson daarover:
‘Functionele fonologie: deze tracht de relatie tussen klank en zin te vatten. Ik stond
daarbij onder de invloed van Sechehaye, een belangrijk leerling van de Saussure.
Wat men tegenwoordig met Martinet als dubbele articulatie aanduidt, is daar al
beschreven. Ik sprak van twee “lagen”, de fonologische laag - die van de eenheden,
die de zin differentiëren zonder zelf zin te bezitten, d.w.z. de fonemen - en de
grammatikale laag’.
Moskou en St. Petersburg zijn dus de geboorteplaatsen van de formalistische
beweging. Over dat Russisch formalisme geeft de monografie van Victor Erlich,
Russian Formalism, 1955, bijzonder goede informatie. Hetzelfde geldt voor Jurij
Striedter's inleidend hoofdstuk Zur formalistischen Theorie der Prosa und der
literarischen Evolution in zijn uitgave van Texte der russischen Formalisten, 1969,
alsmede de desbetreffende publikaties van Dimitry Tschizewsky. Lévi-Strauss schreef
een met dit alles samenhangend opstel over de verhouding tussen formalisme en
structuralisme: La structure et la forme, 1960. Tot de belangwekkendste constellaties
van de formalistische beweging kan men zijn specifieke organisatievorm rekenen een vorm die nog in de hedendaagse Parijse kringen en milieus terug te vinden is en
diep in het Russische geestesleven wortelt. Jakobson beschrijft dat fenomeen en wijst
er op, dat reeds in het begin van de vorige eeuw in Rusland bepaalde kringen een
bloeiend bestaan leidden; men noemde ze krug, met het verkleinwoord kruzok, in
het meervoud kruzki. Koenig beschrijft deze in zijn boek Literarische Bilder aus
Russland, 1837, en merkt in dat verband op: ‘De Duitse filosofie is veel vroeger dan
in Frankrijk en
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Engeland, waar men deze nog steeds niet geheel en al heeft gerecipieerd, in Rusland
bekend geworden’. Dat geldt in bijzondere mate voor het Duitse idealisme. ‘Maar
de jonge generatie onderscheidt zich van de vroegere niet alleen door de verbreiding
van de Duitse smaak en de Duitse opvattingen; zij wil nog veel meer - een dieper
indringen in en filosofisch doorgronden van al die opvattingen van de Duitse geest’.
Ook het symbolisme, het futurisme en andere esthetische bewegingen waren met
zulke kruzki verbonden. M. Aronson en S. Rejser beschrijven in hun monografie
Literaturnye kruzki i salony, 1929, de lotgevallen van zulke kringen tot aan het
ogenblik waarop de verstarring en het dogmatisme van het marxisme aan die traditie
een einde maakte. De belangrijkste onder die kringen, de Moskouse, 1925 Moskovskij lingvisticeskij kruzok - telde onder zijn zeven stichters Roman Jakobson,
Bogatyrev, later een autoriteit op het gebied van de slavische volkskunde, Jakovlev
en Buslaev, later trad ook Vinokur tot de kring toe; O. Brik en B. Tomasevskij werkten
ten nauwste met de Moskouse kring samen; Pasternak en Mandelstam werden lid,
Majakovskij droeg veel van zijn literair werk voor en werd vaak tot de discussie
uitgenodigd. Er ontplooide zich een drukke en avant-gardistische literaire activiteit,
die helaas niet meer tot in alle details overgeleverd gebleven is. Een monografie over
deze en de Peterburgse kring zou van het grootste belang zijn voor de diepergaande
kennis van de formalistische en structuralistische beweging.
Vanzelfsprekend onderhielden de leden van de Moskouse kring de nauwste relaties
met de Peterburgse kring. De leden van die laatstgenoemde kring kwamen later tot
een min of meer consistente esthetische en literaire theorie: de Opojaz, theorie dus
van het ‘Peterburgse Gezelschap ter Bestudering van de poëtische taal’, 1916/17 op
initiatief van O. Brik gesticht, met als voornaamste leden V. Sklovsky, B. Eichenbaum
en S. Bernstein. De leden van de Opojaz stelden enerzijds belang in linguïstische
problemen - dat was bijvoorbeeld het geval met Jakubinsky en Polivanov - terwijl
anderen, die vooral onder de invloed van het Russisch futurisme stonden, zich meer
bekommerden om vragen betreffende de literatuurwetenschap: onder hen waren
vooral B. Eichenbaum en V. Sklovsky actief. Ook hier was Majakovskij vaak een
stimulerend bezoeker. Vooral Sklovsky had een leidende rol, temeer omdat een korte
periode als leerling van een beeldhouwer en zijn nauwe relaties met futuristische
dichters hun ervaringen hadden opgeleverd die voor zijn theorie uiterst vruchtbaar
zouden blijken: ‘Met behulp van het futurisme en de moderne beeldende kunst kan
men al veel begrijpen. In die tijd leerde ik kunst als een onafhankelijk systeem zien’,
schrijft hij in 1926 in zijn autobiografie De derde fabriek. Hetzelfde geldt overigens
voor Jakobson: ‘Kunstenaars waren het, en niet de geleer-
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den, die op mij de grootste invloed uitoefenden. Picasso, Braque, Chlebnikov, Joyce,
Stravinsky. Van 1913 tot 1914 leefde ik tussen schilders, ik was een vriend van
Malevic. Hij wilde, dat ik met hem mee naar Parijs zou gaan’, zegt Jakobson in het
reeds geciteerde interview met Faye, in 1966.
De ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het Russisch formalisme wordt
gekenmerkt door een gedifferentieerd geestelijk klimaat: er zijn invloeden te bespeuren
van de Geneefse linguïstiek, in het bijzonder van F. de Saussure en door hem ook
van de fonologie van de Poolse linguïst Baudouin de Courtenay, van de fenomenologie
van Edmund Husserl, in het bijzonder van de Logische Untersuchungen, 1900, voorts
van symbolisme, futurisme en kubisme.
Gedurende de periode van 1906 tot 1911 had Ferdinand de Saussure in Genève
drie series colleges gegeven over indo-europese talen. Deze waren in de lijn van de
traditie voornamelijk als descriptie van de geschiedenis van die talen opgevat. Toch
kwam hier de gedachte naar voren, dat de geschiedenis van een taal ook als
opeenvolging van elementen van een complex systeem zou zijn op te vatten. Zo
groeide in tegenstelling tot de traditie der linguïstiek de belangstelling voor één
enkele taal, zijn opbouw, zijn organisatie. Na zijn dood is in 1915 de Cours de
linguistique générale samengesteld, een boek dat wel tot de meest invloedrijke
linguïstische bijdragen van onze eeuw gerekend mag worden. Twee wijsgerig
belangrijke, moderne en actuele perspectieven werden daarin zichtbaar: het gaat eerst
en vooral om een invoeging van de taalwetenschap in een algemene tekenleer, voorts
gaat het om een herziening van het tot John Locke terugreikend schema, volgens
hetwelk woorden tekens zijn voor voorstellingen in het bewustzijn (ideas in the
mind), voorstellingen evenwel tekens voor voorwerpen, gebeurtenissen e.d., van de
wereld buiten het bewustzijn, die met woorden ‘bedoeld’ worden.
Volgens de Saussure is de grammatica wel de oudste wetenschap van de taal, later
ontwikkelt zich de filologie, die overwegend historisch gebonden is, nog later,
namelijk met Franz Bopp, Konjugationssystem der Sanskritsprachen, 1816, de
taalvergelijking. De Saussure's eigen positie wordt duidelijk wanneer men bedenkt,
dat hij linguïstiek van filologie onderscheidt en de wetenschap van de taal van de
wetenschap van het spreken. Daartoe dient het begrippenpaar Langue en Parole.
‘Parole’ verwijst naar het individuele moment van mijn momentaan spreken, dus
naar het taalgebruik, het begrip ‘langue’ daarentegen verwijst naar de taal als sociaal
systeem van tekens en klanken waarin ik eventueel kan spreken. De relatie tussen
beide keert in de moderne linguïstiek terug als tegenstelling tussen taalcompetentie
(langue) en taaltoepassing. Daarbij wordt het begrip faculté de langage geïntroduceerd,
een begrip dat naar de algemeen-menselijke dispo-
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sitie verwijst één of andere natuurlijke taal te kunnen spreken.
In de onmiddellijke nabijheid van deze problematiek liggen niet alleen
ontwikkelingspsychologische, maar ook wijsgerig relevante vragen met betrekking
tot de voorwaarden waaronder taal tot de belevingswereld van de mens behoort en
de algemene problematiek van de verhouding tussen denken en taal.
De Saussure's linguïstiek verlegt het hoofdaccent van het diachronische van elke
taalbeschouwing op het synchronische. Een taal is niet alleen te verstaan, wanneer
men haar evolutie nagaat en als opeenvolging van linguïstische elementen beschouwt,
zoals de etymologie voornamelijk doet. Waarschijnlijk krijgt men zelfs een beter
begrip van een taal en vooral van het wezen van het talige in het algemeen, wanneer
men de relaties die linguïstische elementen ter zelfder tijd hebben, op de voorgrond
plaatst, dat wil zeggen: de syn-chronie van de taal beschouwt.
Met dat alles hangt nog een ander aspect van de taal als tekensysteem beschouwd
samen - een aspect dat op het formalisme en ook op het latere structuralisme grote
invloed uitgeoefend heeft. Een taalteken is volgens de Saussure een verbinding tussen
concept en akoestische voorstelling. Tekens zijn geen vertegenwoordigers van andere
werkelijkheden, maar zij zijn arbitrair, dat wil zeggen: zij zijn zelfstandige realiteiten.
Dat is overigens een van de belangrijkste motieven van het werk van Michel Foucault:
Les mots et les choses, 1966. Tekens hebben dus een zelfstandige waarde en staan
als zelfstandige realiteiten steeds met elkaar in onderlinge relatie - zou die relatie er
niet zijn, zou er dus een volledige isolatie van die tekens ontstaan, dan waren het
geen tekens meer. Pas in het netwerk van hun relaties zijn tekens distinctief.
Steeds zijn in het tekensysteem twee componenten te onderscheiden: de Saussure
spreekt van le signifiant en le signifié (betekenaar - betekende; uitdrukking - inhoud).
De relatie tussen die twee vormt de eigenlijke constitutieve kern van het teken. Maar
dat alles wordt zinloos, wanneer men niet terzelfdertijd bedenkt dat taaltekens altijd
conventioneel zijn - dus geen ‘natuur’-gegeven. Deze principiële conventionaliteit
hebben de taaltekens met alle andere tekensystemen, zoals bijvoorbeeld
verkeerstekens, gemeen. Daarom wordt in de taalwetenschap na de Saussure en in
het bijzonder in het structuralisme, zoveel belang gehecht aan de idee van een
algemene leer van het teken (semiologie).
In datzelfde kader is het fonologisch onderzoek en de mathematische
grondslagenproblematiek voor de linguïstiek van belang geworden. Zodoende werd
de scheiding tussen linguïstiek en literatuurwetenschap na enkele decennia tot een
vanzelfsprekendheid - een heroriëntering die nog helemaal niet te voorzien was toen
de Saussure zijn colleges in Genève
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voordroeg. De genoemde principia bleven tot aan N. Chomsky's Syntactic structures,
1957, domineren; zij beheersten in verregaande mate het formalistische en
aanvankelijk ook heel het structuralistische denken. Ook het omgekeerde was
natuurlijk het geval: de alom gevoelde invloed van het formalistisch denken droeg
zelf weer tot het ontstaan van een klimaat bij waarin deze principes aanvaard en
uitgewerkt konden worden.
Uit dit alles valt op te merken, dat het Russisch formalisme oorspronkelijk een
literaire en esthetische beweging was en dat dus de structurele activiteit niet
onmiddellijk uit mathematische en filosofische, maar primair uit esthetische
overwegingen ontstond. Dat is ook uit de andere, met het formalisme samenhangende
cultuurhistorische factoren op te maken, uit symbolisme, futurisme en fenomenologie.
De geschiedenis van het formalisme, die door Erlich in zijn monografie werd
weergegeven, is ten nauwste verbonden met de theorieën en lotgevallen van de
Peterburgse en Moskouse kring, maar ook met de langzaam wurgende greep naar de
macht van een totalitair marxisme. Daarom zijn de jaren 1916 tot 1920 als de
belangrijkste periode in de ontwikkeling van de formalistische theorie te beschouwen.
De theorieën van de Peterburgse kring, die onder de naam Opojaz bekend werden,
staan daarbij op de voorgrond. Maar de samenwerking met de Moskouse kring was
zeer nauw, pas later liep beider belangstelling enigszins uiteen: de Moskouse kring
richtte zich meer op linguïstische problemen, de Peterburgse op
literatuurwetenschappelijke. Hoofdproblemen van de theorieën van die tijd zijn die
van de dichterlijke werkwijze (priëm), de vervreemding (ostranenije) en de literaire
vorm. De volgende periode 1921 tot 1926 is een tijdperk van verdieping en toetsing
van de verkregen inzichten. Daarbij werd vooral de problematiek van de vorm alsmede
de discussie met het marxisme belangrijk. De formalistische theorie ontstond immers
in een voortdurend gesprek, niet alleen met de vele opponenten maar ook tussen de
formalisten zelf, die lang niet altijd dezelfde mening waren toegedaan en elkaar vaak
intens bekritiseerden, zodat vaak zeer verschillende opvattingen naar buiten traden.
Striedter merkt in dat verband op: ‘De linguïsten Jakobson en Jakubinskij, de
literairhistorici Eichenbaum en Tynjanov, de theoreticus en publicist Sklovsky, de
specialist op het gebied van het vers, Tomasevskij, de vooral als gesprekspartner en
organisator belangrijke Brik, om slechts de belangrijksten van het eerste decennium
te noemen - zij allen waren als gesprekspartner tegelijkertijd tegenstanders in de
fascinerende dialoog die de wording van de formele methode fundeerde en
representeerde. Juist daarin lag de grote kans om de aanvankelijke gebreken die aan
een methodologisch onvoldoende doordacht empirisme kleefden, tijdens de voortgang
van het werk zelf uit de weg te ruimen. Het formalisme heeft deze kans op
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intensieve wijze benut, ook wanneer het begrijpelijkerwijs in de loop van zijn korte
geschiedenis en ten overstaan van innerlijke en uiterlijke moeilijkheden niet in staat
bleek, alle opgeworpen vragen grondig te bespreken of zelfs maar duidelijk te
formuleren’.
De hierop volgende jaren van 1926 tot 1930 zijn als de jaren van crisis en
ontbinding van de formalistische beweging te beschouwen. Enerzijds was de
orthodoxe theorie van de Opojaz niet in staat tot een revisie van de op de spits
gedreven formalistische principes te komen, terwijl anderzijds de onrijpheid van de
filosofische bestanddelen van die theorieën in de discussie met marxistische en andere
tegenstanders noodlottig bleek. In 1928 vatten Jakobson en Tynjanov nog eens de
behaalde resultaten samen, zij ontwierpen op die manier tegelijkertijd een Summa
van het formalistisch denken. Met hun thesen trachtten zij het extreem empirisme
en het dogmatisch formalisme te ontlopen door een poging te ondernemen, een
nauwere relatie tot stand te brengen tussen de esthetische principes met andere
cultuursegmenten. Daaruit had zich een nieuw Russisch formalisme of eventueel
zelfs structuralisme kunnen ontwikkelen, maar de historische situatie werkte zulk
een vernieuwing niet in de hand, zodat deze Thesen pas in de emigratie, in het
bijzonder in de Praagse kring, hun volle invloed konden doen gelden. De Russische
literatuur werd in die tijd reeds in het spoor van de partijlijn gebracht, datzelfde geldt
voor de literaire kritiek en de literatuurwetenschap. De tijd voor experimenten in een
niet-marxistische zin was voorbij, het eerste vijfjarenplan startte en de RAPP (Russisch
verband van Proletarische Schrijvers) beheerste langzamerhand heel de literatuur.

Praag
De resultaten van de discussies in de Moskouse kring en van de Opojaz-theoretici
waren sinds het begin van de twintiger jaren ook buiten Rusland, in het bijzonder in
Praag, bekend geworden. Daar werden de formalistische principes vooral door de
linguïst Vilém Mathesius verdedigd. In dat kader interesseerde men zich vrij algemeen
voor een fenomenologie van de taal en het onderzoek naar algemene taalstructuren;
voorts was de kwestie van de innerlijke taalvorm (W. v. Humboldt) actueel.
Onderwerp van discussie was bovendien het verschil tussen de poëtische en de
praktische taal, de samenhang tussen beide en de samenhang die zij ieder voor zich
met de cultuur in het algemeen vertonen. Dat waren allemaal problemen die de actieve
leden van de Moskouse kring reeds bestudeerden; toen in de zomer van 1924 de
kring ontbonden werd - enkele leden waren intussen naar de ‘Staatsakademie voor
de studie der kunsten’ overgeheveld - waren deze thema's bepaald nog niet
afgehandeld. In Tsjechoslovakije vond de struc-
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turalistische beschouwingswijze zijn grootste echo; Roman Jakobson werkte sedert
1920 in Praag; op initiatief van Mathesius werd reeds in maart 1925, tien jaar na de
oprichting van de Moskouse kring, de mogelijkheid van een Praagse kring naar
Moskous voorbeeld overwogen. Op 16 oktober 1926 vond in de Karelsuniversiteit
van Praag de officiële openingszitting plaats. Daarmede was, althans voor wat de
uiterlijke omstandigheden betreft, de continuïteit van het structurele denken
gewaarborgd. H. Becker, een jong Duits linguïst, hield een voordracht over Der
europaïsche Sprachgeist. Vele soortgelijke zittingen volgden, eerst in de lokaliteiten
van de universiteit, later - om onafhankelijkheid duidelijk te doen uitkomen - in
Praagse cafés. Steeds waren leden van de vroegere Moskouse kring daarbij aanwezig.
Vanuit deze Kring zouden vooreerst formalistische, later vooral structuralistische
ideeën de Europese linguïstiek beïnvloeden. Linguïstiek, esthetiek en literatuurtheorie
werden tesamen met wijsgerige grondslagen-problemen besproken - in 1935 hielden
in dat verband zowel Husserl als ook Carnap voordrachten in die Kring. Een
samenvatting van het formalisme en een programma van verdergaand structuralistisch
onderzoek werd in het tijdschrift Nowy Lef in 1928 door Jakobson en Tynjanov
gepubliceerd: ‘Problemen van literatuur- en taalonderzoek’. Ter gelegenheid van het
eerste congres voor slavistiek, dat in 1929 in Praag gehouden werd, formuleerde men
de later beroemd geworden Thesen van de Praagse Kring.
Sedert 1929, het jaar van het eerste internationale congres voor slavistiek te Praag,
verschenen belangrijke studies uit de kring onder de titel Travaux du Cercle
Linguistique de Prague, spoedig werd de naam Cercle linguistique de Prague
algemeen bekend. Jakobson had van het begin af aan voor de Franse uitdrukking
Cercle zijn voorkeur uitgesproken, zelfs in de tweetalige uitdrukking Prager Cercle,
om niet te verzanden in de geslotenheid en exclusiviteit die het Duitse woord Kreis
zou suggereren, zoals dat naar zijn mening bijvoorbeeld met de George-Kreis het
geval was.
Het Tsjechisch structuralisme heeft het structurele denken tot grote bloei gebracht.
Dat wordt duidelijk uit het feit dat het zich van het dogmatische formalisme wist te
bevrijden en dat het zich van de overwegend taal- en literatuurwetenschappelijke
beschouwingswijze wist te distantiëren zonder de modelfunctie van de linguïstiek
te verwaarlozen. In de ontwikkeling van het Tsjechisch structuralisme is op te merken,
dat dit model in de eerste plaats voor de esthetiek opgeld deed, maar later ook geldig
werd ten overstaan van complexere vragen betreffende de sociale realiteit.
Sociologische en sociaalpsychologische observaties en vraagstellingen gaan op
markante wijze het Tsjechisch structuralisme kenmerken. Tenslotte is juist ditzelfde
structuralisme door zijn polyfunctionaliteit getypeerd, waarbij opnieuw een
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linguïstisch principe het methodologisch fundament leverde, namelijk het
differentialisme van de Geneefse school. Bij dat alles komen de invloeden van de
fonologie, de linguïstiek en de literatuurwetenschap van de dertiger jaren, evenals
de wiskunde, de fysica en de biologie. Zij alle dragen bij tot een soort ‘totale
kennistheorie’, waarbij een natuurlijke taal ontoereikend blijkt met betrekking tot de
door natuur- en geesteswetenschappen gestelde vragen over de mens en zijn
verhouding tot de werkelijkheid. Het technisch-constructivistisch karakter van het
structuurbegrip zelf is reeds een voorbeeld van die ontoereikendheid. Dit soort nieuwe
begrippen krijgt pas een zin in het kader van zulk een totale theorie, die ook terwille
van zijn totaliteitskarakter in staat is de werkelijkheid als geheel te benaderen.
Voorts maakt het Tsjechisch structuralisme duidelijk dat het bij deze nieuwe
kennistheoretische inzichten niet meer uitsluitend gaat om een directe toepassing
van die begrippen op een concrete werkelijkheid. Abstracte relaties en theoretische,
dat wil zeggen: geconstrueerde eenheden zijn object van die theorie geworden: theorie
verklaart en interpreteert theorie, relaties verhelderen het karakter van andere relaties
- er ontstaat een zelfstandige wereld van nieuwe begrippen. De door het positivisme
gestelde eis dat slechts zulke begrippen toegelaten kunnen worden die direct of
indirect op zintuigelijke gegevens slaan en de daarmee samenhangende voorliefde
voor uitspraken met een definitiekarakter op het niveau van de natuurlijke taal, wordt
zinloos. Wetenschappelijke uitspraken worden hypothetische formuleringen,
wetenschappelijke resultaten een constructie.
Ook de fenomenologie past in dit kader en heeft een belangrijke invloed op het
Tsjechisch structuralisme uitgeoefend, in het bijzonder wanneer zij een rehabilitatie
van het algemene wil bewerkstelligen, van het ideale en in nauwe samenhang daarmee
de opheldering wil van de manier waarop de werkelijkheid ons gegeven is. Algemene,
ideële, vaak ook formele grondtrekken worden door de fenomenologie als kenmerken
van de werkelijkheid gezien die wij vaak alleen slechts in individuele en zeer concrete
brokstukken ervaren. Op die manier werd Husserls ontwerp van een fenomenologie
ontologisch ervaren - wezensschouw, eidetische ervaring en alle andere elementen
van die filosofie die aan een ontologisch begrepen a priori gehecht waren, kwamen
in het kader van een transcendentale filosofie tot hun recht. In de evolutie van de
fenomenologie werd die vorm van wijsgerig zelfbewustzijn verhelderd die in de idee
van een ideale structuur een eerste manifestatie van groeiend inzicht in de universele,
onweerstaanbare totaliteit van de werkelijkheid zag.
Wanneer men zich realiseert, welke thema's dit structuralisme grosso modo
aansnijdt, dan valt op, hoezeer de band met de filosofische traditie onbeschadigd
blijft; een toenemende complexiteit met betrekking tot de vragen
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die reeds in het neopositivisme, in de fenomenologie en de sociale wijsbegeerte en
in de kennistheorie gesteld werden, kenmerkt dit structuralisme. In het bijzonder valt
de aandacht op de verheldering van de dialogische structuur, een verheldering die
voornamelijk aan de hand van analyses van de poëtische taal en die van het theater
geschiedde. Het semiologisch uitgangspunt werd bij al die analyses bewaard. Van
hier uit moesten immers nieuwe wegen gebaand worden, het immanent relativisme
moest marxistische, idealistische en andere filosofische vooroordelen uitbannen. De
specificiteit van de humane creativiteit werd als techniek geduid, het menselijk
optreden ten overstaan van de werkelijkheid verkreeg zodoende heldere contouren.
Van hier uit verdwijnen traditionele posities uit het gezichtsveld: het primaat van het
esthetische, het praktische of het theoretische, het individueel bewuste wordt
opgegeven ten gunste van een omvattender beeld van de menselijke activiteit. Dan
valt onmiddellijk op, wat voor overaccentuering in onze cultuur het subject krijgt een thema dat in het middelpunt van de belangstelling komt te staan. Alleen al vanuit
de gedachte aan de decentrering van het subject blijft de polemiek met idealisme en
marxisme voortduren. Geheel deze thematiek en methodologie karakteriseert het
Tsjechisch structuralisme en de activiteit van de Praagse School; bovendien wordt
het verschil met de Kopenhaagse School en de verdere Amerikaanse richtingen
duidelijk. In Kopenhagen werd de taal voornamelijk als een algebraïsche structuur
opgevat en op de achtergrond van een wiskundige theorie geplaatst, die de empirische
principes van contradictieloosheid, volledigheid en eenvoudigheid moest huldigen.
De Amerikaanse richtingen van het structurele denken hangen daarentegen nauw
samen met de etnolinguïstiek. Deze had een meer psychologisch georiënteerd
behaviourisme tot grondslag. Door het feit dat de onderzoekers met de betreffende
talen geen verwantschap hadden, was immers iedere introspectie uitgesloten en
werden zij gedwongen objectieve, meestal fonologische en signaalkenmerken die
direct observeerbaar waren, aan hun onderzoekingen ten grondslag te leggen. Het
grote succes van die benaderingswijze verleende de gebruikelijke intuïtieve en
introspectieve werkwijze al spoedig het odium van mystificatie. Een nieuw ideaal
van wetenschappelijkheid deed zodoende zijn intrede in de linguïstiek. Het linguïstisch
object werd aan die methode aangepast, er ontwikkelde zich een descriptie in een
terminologie die onafhankelijk wilde zijn van de betreffende natuurlijke taal.
Deze samenvatting leidt noodzakelijkerwijze tot de conclusie dat het hedendaagse
modieuze Parijse structuralisme een recapitulatie van de weergegeven ontwikkelingen
is - pas als men zich dit recapitulatief karakter ten volle bewust is, kan men van een
verdere ontwikkeling van het structurele denken spreken. Vandaag worden namelijk
dezelfde thema's en methoden
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ter discussie gesteld; wat ons als dernier cri wordt aangeprezen, is in het allerbeste
geval een verdere differentiatie, uitwerking of een onder de invloed van nieuwere
wetenschappelijke theorieën ondernomen revisie van reeds bekende thema's.

Parijs
‘Hetzelfde anders’ zou een goed motto kunnen zijn om de activiteit van het
hedendaags structuralisme te karakteriseren. Dat zou dan zelfs in meerderlei opzicht
een geldige leidraad zijn: het huidige, overwegend Franse structuralisme recapituleert
immers het structurele denken van de periode die onmiddellijk aan de tweede
wereldoorlog voorafging, hoogstens worden enkele perspectieven verlegd en worden
nieuwe ordeningen bewerkstelligd. De verschillende Parijse kringen van het ogenblik
hebben weliswaar dezelfde thema's tot onderwerp genomen, maar binnen het
structuralistisch uitgangspunt blijken zij die thema's toch op geheel verschillende
wijze te benaderen.
Het motto geldt ook ten aanzien van de vele thema's die de structuralisten met
andere, specifiek wijsgerige stromingen delen: zo bijvoorbeeld het existentialisme momenteel behandelen de structuralisten bijna dezelfde vragen, maar zij benaderen
die principieel anders. Dat wordt reeds duidelijk, wanneer men de studies over het
Marxisme van Sartre en Althusser met elkaar vergelijkt. Beide verschillen grondig
van elkaar wat hun respectievelijke wijsgerige standpunten betreft, maar zij delen
het perspectief van waaruit zij bijvoorbeeld de problemen van de marxistische
planeconomie, de economische politiek of de marktmechanismen, die Marx
bestudeerde en in het Kapital of de Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie
beschreef, terzijde laten.
Ook voor de literaire thematiek geldt dit. Deze is bij vrijwel alle Parijse
structuralisten aanwezig, maar bij alle overeenkomsten met het Tsjechisch
structuralisme toch in niet onbelangrijke mate verder ontwikkeld: sociologie,
linguïstiek, psychoanalyse, een nauw met de formele logica samenhangende semiotiek
alsmede een nieuwe benadering van hermeneutische vragen komen op de voorgrond.
Uit dit alles ontstaat het materiaal waarmede een strukturalistische
literatuurwetenschap wordt opgebouwd. Daartoe behoort eveneens de wijsgerige
component, die steeds aanwezig is maar zelden autonoom op de voorgrond treedt.
Toch is de band met de filosofische traditie voor het Franse structuralisme een
vanzelfsprekendheid. Meer nog dan in het werk van de Praagse Kring zijn de klassieke
filosofen Plato, Hegel, Rousseau, Nietzsche alsmede vertegenwoordigers van de
hedendaagse filosofie Husserl, Heidegger in de structuralistische beschouwingswijze
pre-
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sent. Ook in dat opzicht is er sedert het existentialisme niet veel veranderd: de
existentialisten spraken eveneens over Marx, Nietzsche, Plato of Hegel, maar de
structuralisten lezen, zo zou men kunnen zeggen, dezelfde teksten anders - pas voor
de structuralist zijn zij werkelijk: teksten.
Het reeds genoemde feit dat ook het Parijse structuralisme zijn kringen kent, doet
natuurlijk denken aan de kruzki van het Russisch formalisme of aan de latere
linguïstische kringen.
Toch zou men de hedendaagse kringen meer als verschillende milieus moeten
zien. Daarin komt het modieuze tot uitdrukking: het gaat om groeperingen met enkele
personen, thema's en teksten als middelpunt, vaak in directe, steeds in indirecte
samenhang met een officiële wetenschappelijke organisatie. Daarbij denken wij niet
in de eerste plaats aan de Sorbonne, aangezien daar aan de Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines nog overwegend de geschiedenis van de filosofie beoefend wordt,
of aan Nanterre, waar bijvoorbeeld filosofen als Dufrenne (een tegenstander van het
structuralisme), Ricoeur en Lévinas werken. Zij houden zich met de klassieken van
de filosofie bezig, maar ook met Marx, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Husserl.
Ricoeur is met zijn hermeneutiek in discussie met de structuralisten, daarnaast houdt
hij zich met de meer analytisch georiënteerde taalfilosofie bezig, ook die van
angelsaksische origine.
Minder terzijde van de structuralistische mode staat reeds het Collège de France,
waar colleges gegeven worden zonder de dwang van een opleiding of een diploma.
Hier is het voor het structuralistische denken kenmerkende in elkaar grijpen van
filosofie, linguïstiek en culturele antropologie voelbaar. Dat wordt reeds tot
uitdrukking gebracht in het feit dat Lévi-Strauss (etnologie), Benveniste (linguïstiek),
onlangs ook Foucault (filosofie) en Aron (sociologie) aan dit instituut hun colleges
geven.
Een ander milieu vol structuralistische activiteit is de Éccle des Hautes Études,
een semi-universitaire instelling, waar seminaries en colleges gehouden worden. Op
het terrein van de linguïstiek werken hier in het bijzonder A. Martinet en A.J. Greimas,
naast de inmiddels zeer bekend geworden semioloog en criticus Roland Barthes.
Ook de beroemde École Normale Supérieure is in de ban van het structuralistisch
denken - dat geldt bijzonder voor de Cercle d'épistémologie, waaraan Jacques Derrida
meewerkt evenals de met het uitgeverscollectief verbonden Marx-interpretator Louis
Althusser.
Voorts zijn er nog enkele milieus die niet met een onderwijsinstelling verbonden
zijn, maar bijvoorbeeld met een therapeutische instelling, zoals Jacques Lacan met
de kliniek Sainte-Anne alwaar reeds enkele decennia zijn beroemde seminaries
gehouden worden, of met een tijdschrift zoals de groep Tel Quel. De grenzen van
deze milieus zijn niet altijd even scherp
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waar te nemen, hun grondhouding is daarentegen zeer duidelijk: dat geldt in de eerste
plaats voor de linguïstiek, zonder welke noch de psychoanalyse van Lacan noch de
literaire kritiek van Barthes denkbaar is. De moderne linguïstiek vervult hier als het
ware de rol van een wiskunde van een aantal structuralistisch-kennistheoretische
beschouwingswijzen betreffende kunst, literatuur, filosofie, psychologie en sociale
wetenschappen. In dit opzicht neemt de Geneefse linguïstiek (de Saussure), die van
de Praagse kring (Trubetskoy, Jakobson) en van de Kopenhaagse kring (Hjelmslev)
nog steeds een grote plaats in naast de verdere verwerking van de generatieve
grammatica van Chomsky. De linguïstische bijdragen van Martinet, Benveniste en
Greimas spelen voor het Franse structuralisme een grote rol. Op zeer verschillend
niveau is hun invloed bemerkbaar: zowel in de structurele antropologie van
Lévi-Strauss als in de semiologie van Julia Kristeva, in de gelijkgerichte studies van
Jean Starobinsky, in de psychoanalyse van Jacques Lacan - hetzelfde geldt voor de
literaire kritiek van Roland Barthes, Lucien Goldmann en verdere medewerkers aan
het reeds meermalen genoemde tijdschrift Tel Quel.
Net zoals in het Russisch formalisme is ook in het Franse structuralisme de
structuralistische theorie het duidelijkst uitgewerkt in de literaire esthetiek. In dat
opzicht nemen de publikaties van de groep Tel Quel met hun in 1960 opgericht
tijdschrift, hun serie monografieën en het in 1968 verschenen boek Théorie d'ensemble
een vooraanstaande plaats in. Hetzelfde kan men constateren bij de herleving van de
algemene en literaire hermeneutiek - een herleving die vooral aan de structuralistische
impulsen te danken is. Niet alleen de groep rond Tel Quel, maar ook enkele
vertegenwoordigers van het zogenaamde ‘genetisch structuralisme’ zoals de filosoof
Derrida en de socioloog Goldmann hebben zich met de vernieuwing van de literaire
hermeneutiek beziggehouden. Hetzelfde geldt trouwens voor de literaire kritiek, die
in aansluiting aan het werk van Sartre, Mauron en Poulet in een structuralistische
richting verder werd ontwikkeld door Goldmann, Starobinsky en in bijzondere mate
door Roland Barthes.
Een echte structuralistische filosofie vindt men noch bij Lévi-Strauss, noch in de
nieuwere hermeneutiek, evenmin in de literaire kritiek of de psychoanalyse van de
structuralistische milieus. Thema's die sedert het Moskouse formalisme tot het
algemeen goed van de westerse literatuurkritiek, culturele antropologie en psychologie
behoren, worden opnieuw aan de orde gesteld, vaak in een ander perspectief geplaatst,
maar de wijsgerige implicaties van die thema's zijn zelden helderder geworden.
Integendeel: er bestaat momenteel enige onzekerheid met betrekking tot de stortvloed
van linguïstisch, antropologisch en psychologisch materiaal die door dit alles is
ontstaan en waarvan de wetenschappelijke waarde niet zonder meer vast-
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staat. De onduidelijkheid van de fundamentele filosofische vragen betreft vooral het
kennistheoretische probleem van de verhouding tussen intelligibiliteit en realiteit,
denken en wereld, taal en werkelijkheid. Dit probleem hangt zijnerzijds weer ten
nauwste samen met de mogelijkheid van de filosofie als zodanig - nog zelden is zo
veel over het ‘einde van de filosofie’ gesproken als in onze dagen. Ook de meer
specifieke filosofische ontwerpen die de laatste tijd in de structuralistische milieus
zijn ontstaan, leggen geen wegen naar een genuïne structuralistische filosofie open,
maar behandelen aspecten van dit filosoferen op een meer algemene wijze. Dat is
het geval bij de jonge, duidelijk bij de wijsgerige traditie aansluitende filosoof Jacques
Derrida, maar evenzo bij de filosoof en historicus Michel Foucault en zelfs bij de
Marxinterpretator Louis Althusser.
a) Grammatologie
Jacques Derrida, senior van het filosofieonderwijs aan de École Normale
Supérieure, bekommert zich vooral om grondslagen en methoden van filosoferen.
Zijn sedert 1959 gepubliceerde belangrijke en moeilijke publikaties zijn eerst
en vooral als langzaam zich ontwikkelende commentaren op Plato, Rousseau,
Hegel, Freud, Husserl, Lévi-Strauss en Lévinas gegroeid. Van hier uit wordt de
vraag naar de mogelijkheid van de filosofie als zodanig opgeworpen, vooral
met betrekking tot de fundamentele idee omtrent de mogelijkheid van een
metafysica. De filosofie van vandaag wortelt overwegend in het Griekse en
westerse episteme, dat wil zeggen: in de geschiedenis van de logos. Logiciteit
bepaalt de telos van geheel de westerse wijsbegeerte - deze logiciteit is in elk
wijsgerig discours te ontdekken als resultaat en vooronderstelling tegelijkertijd.
Derrida meent nu, dat dit logocentrisch denken vernietigd moet worden en in
plaats daarvan moet zich een grammatologisch denken ontvouwen, dat de
wijsgerige logologie en haar specifieke vooronderstellingen achter zich laat.
b) Archeologie
Derrida komt tot aan de grens van de traditionele metafysica en daarmee
tegelijkertijd aan de grens van de westerse filosofie, die zich als metafysica
dacht. Maar ieder denken van de grens is een denken dat zich niet laat denken:
namelijk, hoe de grens er uit ziet van beide zijden van de grens uit gezien.
Dat is de achtergrond van de gedachte betreffende het ‘verwijden van de cirkel’
- bij Wittgenstein leidde deze problematiek tot een filosofie van het zwijgen en
die is bij Derrida ook niet geheel afwezig. Michel Foucault, vooral beroemd
geworden door zijn boek Les mots et les choses, 1966, ontwerpt een filosofie
van de discontinuïteit, van de breuken en transposities in geschiedenis en
kennistheorie juist als tegenstelling tot de traditio-
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nele geschiedenisfilosofie, die ten diepste identiteitsfilosofie is. Op die manier
tracht hij het impliciet egologisch karakter van elke identiteitsfilosofie door een
archeologie te vervangen om op die manier het episteme van het hedendaagse
denken van binnen uit, niet vanaf de grenzen ervan, te vinden. Of men zou
moeten zeggen: de grenzen begrenzen niet, bepalen geen afgrensbaar veld van
een metafysica, maar zij zijn als breuken, als drempels in het denken steeds
aanwezig.
Deze thema's werden reeds in Folie et déraison, 1961, en Naissance de la
clinique, 1963, alsmede in de studie uit 1962 over Raymond Roussel aan de
orde gesteld. Daarbij ging het steeds om de historische veranderingen van het
kennistheoretische gegeven: bijvoorbeeld wanneer de geesteszieke in de moderne
samenleving een zeer bepaalde sociale positie en rol toegewezen krijgt - als
zieke in een inrichting - en zodoende de vervreemding van de maatschappij van
zichzelf bewerkstelligt, of wanneer de blik van de arts geen totaliteit meer vat,
maar nog slechts tekens, symbolen en structuren. In zo'n geval moet men
terugzien: in de eigen geschiedenis een archeologie bedrijven om zulke
veranderingen kennistheoretisch en geschiedfilosofisch te begrijpen. Daarom
leest men in Les mots et les choses zowel een kennistheorie als ook een
antropologie. Door die antropologie, met name het motief van de ‘dood van de
mens’ is het boek beroemd geworden en tot in het onherkenbare toe
gepopulariseerd. De grondstellingen van dit boek zijn in L'archéologie du savoir,
1969, nader uitgewerkt en gedifferentieerd.
c) Marxisme
Louis Althusser, docent aan de École Normale Supérieure, tracht het marxisme
in het structuralistische milieu te interpreteren. Zijn werk maakt bijzonder
duidelijk dat het momenteel niet meer, zoals destijds in de eindfase van het
formalisme, om de strijd tussen marxisme en formalisme/structuralisme gaat,
maar om een herinterpretatie van het marxisme door middel van het
structuralistisch denken, dus om het structuralisme in het marxisme.
In dezelfde zin als Lacan en Foucault tracht hij in de eerste plaats een
wetenschappelijke verantwoording en een filosofische interpretatie van het
marxistisch denken te geven. Daarbij zijn twee kennistheoretische
probleemvelden van belang: Marx is volgens Althusser te beschouwen als auteur
van een theorie der geschiedenis - de economische theorie is een onderdeel van
die theorie - en als filosoof. Om dit alles goed te interpreteren en de structuur
ervan duidelijk te maken, moet men Marx opnieuw, en wel in structuralistische
zin lezen (Lire le capital, 1965). De methodologische achtergrond ervan werd
in Tour Marx, 1968, nog eens doorlicht.
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De gesproken of geschreven taal vormt een structuur, maar er bestaat nog een andere
structuur. Deze zou Althusser willen blootleggen. Iedere tekst heeft immers twee
dimensies: de direct afleesbare dimensie is zelf door een andere gestructureerd. Er
zijn immers vragen, overwegingen, andere teksten, (intertextualité) en situaties, die
de auteur precies zo bepalen als de definitief op papier gebrachte tekst. Uit dit alles
volgt, dat een lezen op beide niveaus vereist en kennistheoretisch uiterst relevant is:
zo ontstaat een lecture épistémologique. Op die manier groeit een inzicht in het werk
van Marx, dat volgens Althusser gekenmerkt wordt door een humanistisch, ideologisch
en voorwetenschappelijk denken over geschiedenis, politiek en economie, alsmede
door een breuk met dit denken, waaruit precies een wetenschappelijke instelling tot
die vragen ontstond. Deze breuk dateert Althusser in de jaren na 1845, dus na Die
heilige Familie en Die deutsche Ideologie. De economie is dan een autonoom element
binnen de sociale structuur geworden, zij functioneert als structuur in een omvattender
totaliteit van structuren. Het gaat dan niet meer om mensen of groepen van mensen,
subjecten zijn dan niet meer het reële object van de economie, maar er ontstaat een
theorie van subjectvrije elementen en een studie van de wederzijdse betrekkingen
van die elementen in één en dezelfde structurele samenhang.

Besluit
Aldus is het ordeningsthema tot object van het westers filosoferen geworden. In onze
eeuw heeft zich een extrafilosofisch, maar kennistheoretisch hoogst relevante driehoek
gevormd uit linguïstiek, culturele antropologie en psychoanalyse. Daar is opnieuw
de ordeningsvraag gesteld: het centrale probleem van het structuralistische denken.
In zoverre als een structuralistisch filosoferen als structuralistische activiteit mogelijk
is, behoort het tot de taak van die activiteit de geschetste ontwikkelingen met
betrekking tot het ordeningsthema uit te bouwen en in één samenhang te brengen dat is misschien wel de belangrijkste reeks voor het structuralistisch filosoferen,
tegelijkertijd de belangrijkste breuk in het episteme. In zoverre er een filosofie(theorie)
van die activiteit bestaan kan, vraagt deze naar de voorwaarden en de mogelijkheden
van dit samenvatten: vanuit de grens, zoals Derrida, vanuit het midden, zoals Foucault.
Structuralistisch filosoferen is tegelijkertijd praxis van die reeks en filosofie van de
ordening.
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Het einde van de roman: profetie en project
Joris Gerits
Bijna tien jaar lang al profeteert Enno Develing, wetenschappelijk assistent afdeling
moderne Kunst van het Haagse Gemeentemuseum, het einde van de roman. Zijn
publikaties noemt hij projecten. Zijn eerste project, Voor de soldaten, werd
gepubliceerd in 1966 en bestaat uit twee delen: enerzijds het verslag van de eerste
dag in militaire dienst door een anoniem persoon en anderzijds de zonder enige
wijziging weergegeven belevenissen van verscheidene dienstplichtigen over hun
eerste contact met het Nederlands leger in het recruteringskamp te Vught.
In 1968 volgde een tweede project, De Maagden, dat naast een verslag en
interviews ook nog 64 foto's bevatte die de ‘objectieve’ verbale reconstructie van
een ontmaagding met visuele informatie moesten aanvullen. Sindsdien heeft Develing
nog enkele experimenten uitgevoerd in instituten voor hoger onderwijs in Engeland
(in april en september 1970) en heeft hij een groots opgezet project, Ajax - Feijenoord,
waarbij naast 6 fotografen en 10 interviewers ook een complete geluidsclub
ingeschakeld zou worden, moeten laten vallen. Thans heeft Develing aangekondigd
dat in het najaar 1973 in het Letterkundig Museum in Den Haag het prototype
tentoongesteld zal worden van zijn derde project: Het Kantoor. Naast verbale en
visuele informatie zal dit project ook nog een hoeveelheid geluidsinformatie
verschaffen. De uitwerking van dit nieuwe project zal als volgt gebeuren:
1. In een kantoorruimte worden binnen een vooraf bepaalde tijd (b.v. van 8,30 u
tot 10.30 u) alle geluiden geregistreerd met professionele apparatuur en wel
zodanig dat aan geen enkel geluid de voorkeur gegeven wordt boven een ander.
Binnenkomen van het personeel, begroetingen, geluiden van buiten, lawaai van
tikmachines, gepraat, enz., worden zodoende op de band vastgelegd.
2. In elk van de vier hoeken van het kantoor staat een fotograaf verdekt opgesteld
met de lens op het centrum van de ruimte gericht. Iedere minuut of iedere twee
minuten neemt elke fotograaf een foto.
3. Na afloop wordt het kantoorpersoneel aan de hand van een vragenlijst
geïnterviewd over de wijze waarop ze de afgelopen tijdsperiode ervaren hebben.
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In een tweede fase, de reproduktie van het project, willen Develing en zijn
medewerkers van de geluidsband plastic platen laten persen, de foto's worden met
vier tegelijk op één pagina afgedrukt en de interviews worden letterlijk in spreektaal
uitgetikt en losbladig gedrukt.
Deze nogal gedetailleerde beschrijving van Develings projecten is noodzakelijk,
omdat zij de weerspiegeling zijn van zijn literatuuropvatting. Hij heeft die
verduidelijkt in een serie opstellen, aanvankelijk gestencild en thans als paperback
reeds aan een tweede druk toe1.
Aanvankelijk dienden deze opstellen als een verklaring bij zijn projecten ten
behoeve van de critici, maar gaandeweg ontwikkelde hij er zijn visie in over de
ontoereikendheid van de hedendaagse roman.
De moderne roman - ook de Franse nouveau roman en de Amerikaanse non-fiction
novel van Truman Capote e.a. - heeft volgens Develing afgedaan, omdat hij
fundamenteel tekort schiet op het niveau van de informatie en de communicatie. Elke
roman is immers gebaseerd op fictie en door middel van fictie kan aan de moderne
mens niets interessants meer meegedeeld worden. Daarbij komt nog dat de
romanschrijver bewust een grote afstandelijkheid schept t.o.v. zijn lezers - wat op
een ondemocratische houding wijst - en het creatieve moment in het
communicatieproces auteur - lezer uitsluitend aan zijn kant plaatst. Bovendien heeft
de auteur het voortdurend over zichzelf of over een fictieve maatschappij, wat de
huidige lezer helemaal met meer interesseert. Want wat de lezer wél wil volgens
Develing is informatieve communicatie over de gewone, alledaagse werkelijkheid
en geen ingewikkelde structuren, achtergronden, associaties, literaire principes,
schoonheidsidealen, of wat dan ook.
De traditionele literatuuropvatting hanteert nog steeds een 19de-eeuws
rationalistisch waarde- en normbesef, dat volledig voorbijgestreefd is. Waar het nu
op aan komt is het integreren van de wetenschappelijke ontdekkingen en de grote
technologische mogelijkheden in onze maatschappij. De roman in zijn huidige vorm
is daartoe niet in staat en moet daarom vervangen worden door het project.
Het project kan een vorm van organisatie genoemd worden, die nergens prescriptief
is, maar alleen een hoeveelheid informatie aanbiedt waardoor een niet-hiërarchische
en anti-rationalistische denkwijze voorgesteld wordt en de nieuwe situatie gesignaleerd
wordt die door de opzienbarende ontwikkelingen in techniek en wetenschap gecreërd
is2.
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Enno Develing, Het einde van de roman, Paris - Manteau, Amsterdam - Brussel, 19732. De
serie ‘Het einde van de roman’ werd hierin aangevuld met een lezing voor het congres van
Neerlandici te Groningen in mei 1968, een aantal met rijkssteun in eigen beheer gepubliceerde
essays en een opstel: ‘Feiten over literatuur, feiten over maatschappij en feiten over feiten’.
Het einde van de roman, pp. 68-69.
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Develing beklemtoont de binding tussen zijn opvatting van literatuur, die in het
project uitgewerkt wordt, en de beeldende kunst zoals die beoefend wordt door de
‘minimalists’ (Robert Morris, Sol LeWitt, Dan Flavin, Donald Judd e.a.). Zoals de
produkten van de ‘minimal art’ moeten ook Develings literaire projecten als
weggooi-kunst beschouwd en gebruikt worden. Zij hebben een gelegenheidswaarde,
die evenwel heel belangrijk is, omdat zij op een vaak agressieve wijze de lezer of
toeschouwer aan het denken zetten over de functie van de kunst binnen deze
maatschappij. De maker van literaire projecten en de minimal artist willen beiden
geëngageerd zijn, omdat zij, niet vanop een veilige afstand zoals de criticus, de
literaire geschiedschrijver of de filosoof, maar van heel dichtbij betrokken willen
zijn bij de vormgeving aan een nieuwe wereld, waarin terdege met de technologie
rekening zal moeten worden gehouden.
Beide kunstrichtingen - de roman als project en de beeldhouwkunst als minimal
art - hebben dan ook de huiver voor het subjectieve met elkaar gemeen. Develing
schrijft hierover: ‘Het project ontdoet de taal van alle (...)-ismen, intellectualistische
theorieën enz.. Wil men communicatie, dan is dit de enige manier om die tot stand
te brengen, anders begrijpt niemand elkaar, daar:
a. allerlei terminologieën door de tijd achterhaald zijn en niets meer te zeggen
hebben (schuld, zonde, trouw, geloof, heilig)
b. allerlei termen die met het “innerlijk” of met de “geest” (kan iemand vertellen
wat dat is?) te maken hebben dusdanig poly-interpretabel zijn, dat iedereen er
iets anders onder verstaat en niemand eigenlijk precies weet wat (geluk, liefde,
bedroefd enz.)’3.
En om dit te voorkomen wil Develing ‘objectieve’, ‘directe’ en ‘controleerbare’
kunst. Connotatief taalgebruik moet wijken voor wat hij ‘werkelijke’ taal noemt:
geen namaak-spreektaal verzonnen door de schrijver, maar echte spreektaal (kan
iemand vertellen wat dat is?); illusionaire tijd wordt vervangen door echte tijd, d.w.z.
dat het verhaal in het project zich in hetzelfde tijdsbestek afspeelt als in de
werkelijkheid. Ook het begrip ‘plaats’ wordt niet langer illusionair gehanteerd, maar
vervangen door fotomateriaal dat de directe werkelijkheid introduceert. ‘De elementen
tijd, taal, plaats en handeling zijn niet langer illusionair en indirect maar echt en
direct. Dat maakt dat een regelrechte confrontatie met literatuur (het project dus)
mogelijk wordt, waardoor een bewustzijnsverandering teweeg kan worden gebracht
ten opzichte van de werkelijkheid’4.
De krampachtige manier waarop Develing de ‘objectiviteit’ en de ‘realiteit’ van
zijn projecten voorstelt, wijst op een eenzijdigheid in zijn denken, die
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Id. pp. 50-61.
Id., p. 124.
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zich ook in zijn romantheorie manifesteert. Dat de traditionele roman geen informatie
zou bevatten voor de lezer is onjuist. In de 19de eeuw was het verstrekken van
informatie zelfs expliciet een van de bedoelingen van de auteur. Vooraleer Freud,
Jung en hun navolgers op systematische wijze de menselijke psychische structuur
zouden onderzoeken en in een wetenschappelijke theorie vastleggen, schreef Gérard
de Nerval reeds zijn novelle Aurélia, waarin de lezer exacte informatie krijgt over
het verschijnsel van de schizofrenie. Ook de bewering dat de huidige lezer alleen
alledaagse werkelijkheid, ‘feiten’ voorgeschoteld wil krijgen, is een grove
simplificatie. Daardoor wordt een andere functie genegeerd die de literatuur
ongetwijfeld uitoefent: de bevrediging van het verlangen van de lezer om door
identificatie met de held van het verhaal een tweede, ‘ander’ leven op het niveau van
de verbeelding te kunnen leiden. Deze compensatorische functie is bewust of onbewust
en in verschillende mate in elke roman aanwezig. Zelfs in het project De Maagden5
kan deze functie aangeduid worden én in het samenhangend verhaal van de
ontmaagding van de anonieme ‘zij’ uit de R-straat, dat in acht delen over het boek
uitgesmeerd ligt, én in de interviews die de belevenissen van meisjes i.v.m. hun
ontmaagding weergeven.
Develing tracht in zijn theoretische opstellen aan te tonen dat het hem bij zijn
tweede project alleen ging om een feitelijk verslag van de gebeurtenissen, waarbij
omgeving en tijdsbegrip en niet de handelingen centraal staan. M.a.w. dat ook de
personen objecten zijn en geen romanfiguren. ‘Het zijn geen karakters’, schrijft hij,
‘zij zijn anoniem, zoals de mensen die men op straat passeert en die eveneens als
objecten deel uitmaken van het geheel van omgeving, tijds- en
klimaatsomstandigheden. Dit maakt het mogelijk dat iedereen in deze figuren zijn
eigen persoonlijkheid kan inpassen, tenslotte is iedereen behalve persoonlijkheid
ook een anonieme voorbijganger, die deel uitmaakt van een groter geheel’ (o.c., p.
73 - onderstreept door mij). Hoewel hij ten stelligste affirmeert met zijn project niets
anders te bedoelen dan concrete, objectieve informatie te geven over ‘situaties’ die
zich in de ‘werkelijke’ tijd en op een ‘werkelijke’ plaats voordoen, blijkt uit deze
passage dat hij die stelling niet consequent volhoudt.
Hetzelfde geldt voor de door hem gehanteerde begrippen echte tijd en echte plaats.
Als in De Maagden de echte tijd verschijnt, dan betekent dit dat de lectuur van de
beschreven handeling even lang duurt als de handeling zelf die ooit één keer plaats
gegrepen heeft. Dit procédé van gelijkheid van leestijd en verhaal-tijd wordt echter
ook in de roman aangewend. Ulysses van James Joyce geeft de exacte beschrijving
van één dag uit het leven van drie
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Enno Develing, De maagden, project II, Manteau, Brussel - Den Haag, 19692.

Streven. Jaargang 27

50
mensen die zich verplaatsen doorheen Dublin. Wie over voldoende
uithoudingsvermogen beschikt kan in ongeveer 24 uren het boek uitlezen. Hij is dan
precies even lang onderweg geweest als Stephen Dedalus, Leopold Bloom en Molly.
In zijn project gebruikt Develing dezelfde literaire techniek, maar hij vervangt de
‘monologue intérieure’ door een objectief gehouden verbale registratie van de
gedragingen en woorden van zijn twee anonieme hoofdpersonages. Het zo
weergegeven tijdsverloop is echter evenzeer een ‘constructie’ als de alledaagse
uurwerk-tijd. ‘Echte’ tijd bestaat gewoonweg niet, zoals door de fenomenologie
duidelijk gedemonstreerd is. In zijn Phénoménologie de la perception schrijft
Merleau-Ponty: ‘Le temps suppose une vue sur le temps’ en wat verder: ‘Le temps
n'est donc pas un processus réel, une succession effective que je me bornerais à
enregistrer. Il naît de mon rapport avec les choses’6.
Het is Develing zijn goed recht om via zijn projecten te proberen een nieuw
tijdsbewustzijn bij de lezer te creëren, maar zijn theoretische verantwoording hiervan
is niet steekhoudend. Hij werkt de verwarring nog in de hand door zijn tweede project
enerzijds te karakteriseren als ‘een reconstructie in taal van een ontmaagding, die in
werkelijkheid precies zo heeft plaatsgevonden’ (p. 72) en anderzijds uitdrukkelijk
te beweren dat het om echte feiten gaat, op een echte plaats en in een echte tijd. De
contradictie schuilt m.i. in het feit dat Develing de relativiteit van elke menselijke
handeling op een absolute wijze wil weergeven.
Ook zijn opvatting over ‘echte’ ruimte staat aan dezelfde kritiek bloot. In een
opstel L'espace du roman schrijft de Franse auteur en nouveau-romantheoreticus
Michel Butor hieromtrent: ‘L'espace vécu n'est nullement l'espace euclidien dont les
parties sont exclusives les unes des autres. Tout lieu est le foyer d'un horizon d'autres
lieux, le point d'origine d'une série de parcours possibles passant par d'autres régions
plus ou moins déterminées. Dans ma ville sont présentes bien d'autres villes, par
toutes sortes de médiations: les pancartes indicatrices, les manuels de géographie,
les objets qui en viennent, les journaux qui en parlent, les images, les films qui me
les montrent, les souvenirs que j'en ai, les romans qui me les font parcourir’7. Een
dergelijke beleving van de ruimte is zelfs het unieke onderwerp van de roman van
Daniël Robberechts Aankomen in Avignon. Avignon is voor Robberechts zowel de
stad aan de Rhône, waar hij in zijn jeugd op vakantie is geweest, waar Etienne
Mallarmé gewoond heeft op nummer 8 van de Place Portail Matheron, waarvan Rilke
gezegd heeft ‘Van de andere Rhône-oever, van Villeneuve uit gezien, deed de stad
mij, God weet waarom,
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M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris, 194519, p. 470 en
471.
Michel Butor, Essais sur le roman, Gallimard, Paris, 1969, p. 57.
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aan Novgorod denken’, als de stad waar de pausen burchten hebben laten bouwen
enz.. Dat alles samen constitueert voor Robberechts de plaats die Avignon heet: een
knooppunt van betekenissen en geen optelsom van onderling met elkaar geen uitstaans
hebbende termen.
De eisen die aan de roman gesteld worden, variëren in de geschiedenis van de
literatuur tussen deze twee extreme posities: ‘de roman moet zo realistisch mogelijk
zijn en alleen reële feiten, gevoelens en ervaringen in taal vastleggen’ en ‘de roman
is een autonoom systeem, zonder noodzakelijke band met de buitentalige
werkelijkheid, dat opgebouwd is volgens zijn eigen wetten die de relaties regelen
tussen zijn constituerende elementen: het verbale, het syntactische en het thematische
(of semantische)’. In zoverre zij literatuur zijn, liggen Develings projecten volledig
in de lijn van de eerste opvatting.
Zij zijn ongetwijfeld een uitnodiging en een aanleiding om zich op de inhoud en
de functie van de literatuur en van de kunst in het algemeen te bezinnen. Mijn reflectie
op papier heb ik bewust beperkt tot de relatie project versus roman en de theorie
daaromtrent. Ofschoon er valabele kritiek op de roman uitgebracht kan worden, ben
ik toch niet onmiddellijk geneigd hoera te gaan roepen voor experimenten die
theoretisch een erg zwakke ruggegraat hebben. Een literaire theorie die
wetenschappelijk pretendeert te zijn, moet zodanig geformuleerd worden dat ze
eventueel door kritische toetsing weerlegd kan worden. Zo moet ook elke uitspraak,
wil ze als wetenschappelijk aangezien worden, weerlegbaar zijn. Maar als Develing
schrijft: ‘Er kan nooit enige twijfel over bestaan wat een project is, evenmin als er
twijfel over mogelijk is wat een stoel is. Een roman daarentegen is, net als een
godsdienst, een onuitputtelijke bron voor theorieën, veronderstellingen, hypotheses
enz., omdat zij domweg oncontroleerbaar is (net als een godsdienst)’8 dan maakt hij
zijn theorie immuun voor kritische toetsing en eigenlijk even oncontroleerbaar als
de door hem aangevochten roman.
Een theorie bezit slechts een voorlopige geldigheid, ze houdt maar stand zolang
ze de ‘fittest theory’ is. Derhalve meen ik niet dat Develings profetie over het einde
van de roman op grond van zijn theorie over het project ooit bewaarheid zal worden.

8

Het einde van de roman, p. 37.
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La Grande Bouffe
Eric De Kuyper
Walter Benjamin vertelt hoe hij eens in een Italiaans dorp vijgen kocht. De verkoopster
had echter geen papier om de vijgen in te wikkelen: ‘Maar ja, ik schaamde mij ervoor
de vruchten daar achter te laten. En dus trok ik verder op stap, met vijgen in mijn
broekzakken en mijn jas, vijgen in bei mijn ver uitgestoken handen, vijgen in mijn
mond. Nu kon ik niet meer ophouden met eten, moest ik proberen zo vlug mogelijk
die massa vlezige vruchten, die mij overvallen had, weer de baas te worden. Maar
dat was geen eten meer, veeleer een bad: zozeer had het harsachtig aroma mijn kleren
doordrongen, kleefde het aan mijn handen, doortrok het de lucht, waarin ik mijn last
voor mij uit droeg. En dan bereikte ik de bergpas van de smaak, waar men, nadat
afkeer en walg, de laatste bochten, bedwongen zijn, plots een uitzicht krijgt op een
onvermoed landschap van keelgeneugten: een smakeloze, oeverloze, groenachtige
vloed van de zwelgzucht, die van niets nog weet heeft, dan van de vezelige,
sliertvormige golven van open vruchtvlees. Het volkomen omslaan van genot in
gewoonte, van gewoonte in heimelijk kwaad. Haat tegen deze vijgen kwam in mij
op. Ik had haast om ermee op te ruimen, om vrij te zijn, om al dat spannende en
barstende weer kwijt te raken: ik at, om het te vernietigen. De beet had zijn oudste
bedoeling teruggevonden’. (W. Benjamin, Gesammelte Schriften, IV, pp. 374-75).
Zoals Benjamin zijn vijgen koopt, trekt de niets vermoedende toeschouwer naar La
Grande Bouffe. Aangespoord, weliswaar, door de publiciteit die hem een schokkend
evenement belooft. Aangespoord ook door de controversiële berichten uit Cannes.
Nieuwsgierig gemaakt door het gedurfde thema, en vooral nieuwsgierig om te zien
hoe ver de cineast Marco Ferreri zal durven gaan.
Ikzelf ga er naar toe met een zeker vooroordeel. Ik ben het beu films te gaan
bekijken die voorafgegaan worden door zo'n massale informatievloed, dat ik
uiteindelijk, wanneer ik mijn functie van toeschouwer vervul, enkel en alleen nog
kan constateren of het al dan niet zó is zoals het mij al hon-
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derd keer tevoren is verteld, getoond, gedemonstreerd in de media. Sterker nog is
een ander vooroordeel van me: ik geloof niet dat dergelijke zwaarbeladen symbolische
onderwerpen een geschikt cinematografisch vertrekpunt uitmaken. (In dit geval: vier
mannen van middelbare leeftijd die zich afzonderen in een huis om er zich dood te
vreten). Zelfs niet wanneer cineasten als Chabrol of Bunuel de vraatkunst van de
bourgeoisie als metafoor gebruiken - wat ze in hun recentste films meermalen gedaan
hebben - wordt die thematiek cinematografisch aanvaardbaar gemaakt, vind ik.
Bunuel belandt onvermijdelijk in een zwaarbeladen symbolenjacht uit het
surrealistische rariteitenmuseum (b.v. El Angel Exterminador) of door understatement
raakt hij niet verder dan de boulevard-vaudeville (Le Charme discret de la
Bourgeoisie). Chabrols eindeloze variaties op het onderwerp ‘eetmaal’ raken vrij
vlug uitgeput niettegenstaande hun altijd maar grotere mate aan perfectionisme. Het
is allemaal óf over-statement (met de moraliserende surrealistische wijsvinger van
God - Bunuel) óf gewoon statement (voor de zoveelste keer een constatering). In
ieder geval laat het me zo goed als onverschillig: mijn eetlust wordt er niet door
aangetast!
De criticus heeft een onverbiddelijke en onweerstaanbare neiging om kritiek uit te
oefenen! ‘Das ist seine Natur...’. La Grande Bouffe van Marco Ferreri exciteert mijn
recensenten-neiging op een ongemeen sterke manier. Dat ik tenslotte verkies deze
neiging niet te volgen, is geen escapisme noch een gemakkelijkheidsoplossing.
Tijdens het bekijken van de film van Ferreri was ik erg onder de indruk. Eerst,
zoals Benjamin en zijn vijgen, ‘verleid’, daarna vervuld met walg. Ook achteraf bleef
die indruk sterk. Mijn medetoeschouwers, dat merkte ik al aan de reacties tijdens de
film (versnipperd gelach waar men unanieme reacties verwacht; afreageren van
bepaalde emoties op een-weer-eens-ongecontroleerde, maar niet massieve manier,
enz....) en toen we samen de bioskoop uitstroomden, totaal ontdaan. Ze waren voor
een keer eens niet gefopt door de publiciteit; ze hadden gekregen wat ze verlangd
hadden, maar dan in een veel sterkere dosis dan ze zelf konden verwerken. Zoveel
scatologie, zoveel vulgariteit bekijkt men niet ongestraft voor zijn eigen innerlijke
veiligheid. Op de koop toe heeft de toeschouwer zo goed als geen middel om aan La
Grande Bouffe te ontsnappen. Hij kan dat niet omdat Ferreri zelf nooit een
uitgangsweg laat. Zijn manier om je te leiden doorheen deze aftakeling is van een
demonische beheersing; de toeschouwer heeft er geen vat op. Alsof Ferreri er zelf
noch plezier, noch behoefte aan gehad heeft om het allemaal zo te filmen; het enige
wat hem interesseerde is zijn ‘didactische’ weg. Centraal staat hier niet Ferreri, maar
de toeschouwer: in zijn naaktheid van toeschouwer. Volledig kwetsbaar en gekwetst.
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Nergens kan hij zijn voyeurisme afreageren, terugkaatsen op de maker, of op wat
zich daar afspeelt. Ik denk onvermijdelijk aan een Oostenrijkse undergroundcineast,
bekend in beperkte kringen: Kurt Kren. Die man maakt zulke ‘vieze’ films, dat je
als toeschouwer slechts twee mogelijkheden overblijven: ernaar kijken, of niet. Ik
houd het nooit langer dan enkele minuten uit en druip dan af: gewoon omdat het mij
nergens aangaat. Ik vind deze films gewoon ‘smerig’, en kan er verder niets mee
aanvangen. Geen morele verontwaardiging komt bij mij op of zo: ik kan alleen kortstondig - registreren. Kren is enkel bekommerd om Kren.
De toeschouwer heeft geen enkel middel om aan de demonische constructie en de
logische consequentie van La grande bouffe te ontsnappen. Hij heeft de vijgen willen
kopen, en nu moet hij ze tot de laatste opeten! De recensent daarentegen beschikt
over een heel arsenaal aan middeltjes om aan de werking van de film niet te hoeven
deelnemen. Hij kan gewoon de zaal verlaten (wat blijkbaar meerdere van mijn
collega's hebben gedaan als ik hun recensies mag geloven). Er staan hem echter nog
veel subtielere middelen ter beschikking. Hij kan verguizen of loven: het komt op
hetzelfde neer. Hij kan m.a.w. literair sublimeren om niet te hoeven deelnemen aan
de fysieke realiteit van de dingen. Hij kan zijn kwetsbaarheid afstompen door
bewondering of verguizing, vervormen door een literair-analytische bedrijvigheid
die de uitwerking van de film verplaatst naar een terrein waar die uitwerking steriel
wordt.
Het zou gemakkelijker en bevrijdend zijn voor mezelf als ik hier kon neerschrijven
de ‘waaroms’, de ‘waarvoors’ en de ‘hoe's’ van La grande bouffe. Op die manier
echter houdt men de film gevangen in de categorie van de appreciatie: een film
waarvan men houdt of niet, om die of die reeks goede redenen. Dan bevinden we
ons op het vlak van de ‘ethiek’: de veiligheid van de categorisering. Maar La grande
bouffe speelt zich niet af op het vlak van de goed- of afkeuring; wel middenin de
obsceniteit van de werkelijkheid.
De door de film in mij losgemaakte emoties (in de sterkste betekenis van het
woord), de door de shock verwekte breukjes en spleetjes in mijn gevoelsharnas mag
ik met dichtmetselen door de rustgevende activiteit van het recenseren. De fysische
ervaring moet haar verlengstuk krijgen op een totaal ander vlak dan dat van die - in
dit geval - geruststellende mentale activiteit. Ik moet de intellectuele activiteit verder
doen werken doorheen mijn totaal-fysieke belevenissen: wat, eigenlijk, Ferreri ook
doet in zijn film. Het zijn intellectuele prikkels die door de fysieke prikkels (van
walg, enz.) doorstromen. En niet de ene als illustratie van de andere. De film als
verlengstuk van onze dagelijkse activiteit (een man naast mij had die avond iets
gegeten waar look aan te pas moet gekomen zijn: nog nooit is die reuk

Streven. Jaargang 27

55
mij zo ondragelijk voorgekomen; hij zat ook de heel film door op een tandenstoker
te knabbelen: ook dan begrijp je iets meer over onze moderne functie van knabbelen!);
onze dagelijkse activiteit in het verlengde van de film.
Wat kun je dan met zo'n film doen? Als er enige reflectie moet zijn, dan kan die
alleen efficiënt - in de context van de film - op het vlak van de film zelf gebeuren.
Als ik wil spreken over La grande bouffe, dan kan ik dat alleen doen zoals Ferreri
doet: met pijn, met walg, met haat, met een oneindige liefdes- en levensmoeheid. In
een beheerste scheldpartij. Roepen en schreeuwen is hier gepast: maar om mijn
roepen en schreeuwen voor de lezer hoorbaar te maken, heb ik een demonische,
koel-machiavellistische beheersing nodig, los van elke oppervlakkige emotie, maar
doordrongen van al mijn existentiële emoties. De beheersing die Ferreri heeft (en ik
niet heb). Dit om te verhinderen dat het een zoveelste humanistische formulering
wordt van onze medemenselijkheid. Om te verhinderen dat er compassie zou ontstaan
(dit lijden heeft niets te maken met medelijden!); dat er een vorm van bewondering
zou ontstaan (omdat dit medelijden zo mooi geformuleerd wordt: bravo!) of een
intellectualistisch medebegrip, dat opgelost wordt in een filosofische generalisering.
Dat kan enkel wanneer gij lezer, wij toeschouwers op artistieke manier eerst
‘verleid’ en dan ‘verkracht’ worden.
La grande bouffe slaagt daar waar Last tango in Paris en Clockwork Orange
mislukten. De laatste twee wilden onverbiddelijk zijn, maar lieten een uitweg: via
hun artisticiteit, via hun moralisering, via hun intellectualisering. De film van Ferreri
laat de consequenties zien, en doet dat op een consequente manier. Jullie willen
‘kulinarisches Kino’? De toeschouwer wordt overstroomd door de kulinarische golf
van La grande bouffe; hij wordt verplicht de consequenties te trekken in zijn eigen
bestaan. Hoe hij dat doet, is zijn zaak, zegt Ferreri, terwijl Bertolucci en Kubrick er
‘heilig’ van overtuigd waren dat het hun taak was, dat voor de toeschouwer moreel
uit te stippelen. Verwacht dus niet van mij, recensent, dat ik de rol die Ferreri niet
heeft willen spelen, op mij zal nemen (de verleiding is groot, maar ik ben uiteindelijk
meer toeschouwer dan recensent). De uiteindelijke betekenis van La grande bouffe
ligt bij de toeschouwer zelf: of hij iets met deze uitdaging zal weten aan te vangen?
Ik heb het woord reeds eerder laten vallen: voor mij heeft La grande bouffe iets
door en door obsceens. Maar dan obsceen zoals sommige beelden van het menselijk
lijden iets obsceens kunnen hebben. Zoals de beelden van Hiroshima en Dachau
onverdraaglijke beelden zijn van de realiteit; die mij totaal overrompelen wanneer
ze onverwachts op mij af komen. Ik zou
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ze eigenlijk liever niet onder ogen willen zien; en als het dan toch moet, dan met een
soort mentale voorbereiding. Zoals men bijvoorbeeld een bezoek kan brengen aan
Hiroshima of Dachau. Anders, wanneer ze onaangekondigd op mij afkomen, heb ik
het gevoel ‘verkracht’ te worden: totaal ontdaan, met het besef dat van hier af opnieuw
zal moeten begonnen worden. Met La grande bouffe heb ik iets van diezelfde
gewaarwordingen gehad: ik had dat (niettegenstaande de intensieve communicatie
en informatie) niet verwacht. Had ik het geweten, ik zou het - bij manier van spreken
- liever niet hebben meegemaakt. Je hebt moed nodig om deze aspecten van ons
bestaan onder ogen te zien, er zo cru en meedogenloos mee geconfronteerd te worden,
om je erdoor te laten verplichten, opnieuw en anders verder te leven.
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Malawi na de wittebroodsjaren
J.M. Danen van Meer
Op één februari 1973 was het tien jaar geleden, dat Malawi - toen nog Nyassaland
geheten - zelfbestuur kreeg. Dr. H. Kamuzu Banda - de tegenwoordige President werd eerste minister. Volgens de woorden van Louis Baeck zijn de wittebroodsjaren1
dus wel voorbij. En men kan zich afvragen of de hooggespannen verwachtingen van
de onafhankelijkheidsroes enigermate in vervulling zijn gegaan. In een korte
situatieschets willen we dat proberen.

Land en ligging
Economisch ligt Malawi er maar armzalig bij. Het grenst niet aan zee en is
aangewezen op vreemde havenplaatsen. Het ligt ingeklemd tussen Mozambique,
Tanzania en Zambia. Het heeft maar heel weinig natuurlijke rijkdommen: wat grafiet
in de buurt van Lilongwe-Dowa-Salima, wat steenkool die van geringe kwaliteit
schijnt te zijn en heel hoge transportkosten zou vergen, en in het Mulanjedistrict is
bauxiet gevonden, die men wil gaan ontginnen.
Van heel groot belang voor het land kan in de toekomst het Malawimeer worden,
op twee na het grootste meer van Afrika: 355 mijl lang en 10 tot 50 mijl breed.
Bilharzia2 en krokodil komen in het heerlijke blauwe water vrijwel niet voor. Zo is
het meer met zijn honderden zandige strandjes een lustoord voor de
watersportliefhebbers. Daar komt nog bij, dat het tropisch klimaat beslist niet
onaangenaam is. De gemiddelde temperaturen liggen tussen de 18 en 25 graden
Celsius. De gemiddelde neerslag loopt van 600 mm. in het zuiden tot ongeveer 1500
mm. in het noorden.

1

2

Louis Baeck, De Wereld is ons dorp, Lannoo. Tielt - Utrecht, 1971, pp. 149-150. ‘De eerste
jaren na de onafhankelijkheid zijn de wittebroodsjaren voor de onafhankelijkheidsstrijders.
Het is de tijd van de glorierijke figuren... Na enkele jaren postkoloniale ontwikkeling voltrekt
zich allengs een kentering in dit hooggespannen politieke stramien’.
Bilharzia: een wat verouderde naam voor distomum haematobium, een parasiet; genoemd
naar de arts Th. Bilharz die deze soort in 1851 in Cairo ontdekte.
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Naar Afrikaanse verhoudingen is Malawi, hoewel vier keer zo groot als Nederland,
toch maar een klein land, 560 mijl van noord naar zuid, met een maximale breedte
van 100 mijl. Het langgerekte land heeft een oppervlakte van 45750 kwadraatmijl,
waarvan haast het vijfde deel in beslag genomen wordt door het kolossale
Malawimeer.

Dit kaartje is een fragment van een kaart, opgenomen in de Guide To Malawi, door P. Randall,
Johannesburg - Blantyre, 1971.
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Bevolking
Het kleine land is voor Afrikaanse begrippen dicht bevolkt: 37 inwoners per km23.
De totale bevolking van 4½ miljoen inwoners neemt jaarlijks nog met 2½% toe. In
het land wonen ook ongeveer 10.000 Europeanen en 15.000 Aziaten. Ruim tweederde
deel van de niet-Afrikaanse bevolking woont in het Zuiden, het dichtstbevolkte deel
van Malawi, met steden als Blantyre-Limbe, de grootste stad van Malawi, en Zomba,
de voormalige hoofdstad. Deze situatie dateert nog uit de koloniale tijd. De
regering-Banda vindt deze toestand onbillijk en inefficiënt, en streeft er naar het
gehele land tot ontwikkeling te brengen. In dat licht moet men het regeringsbesluit
zien dat het meer centraal gelegen Lilongwe tot hoofdstad van het land heeft
uitgeroepen. In januari 1972 was men met de uitvoering van dit besluit zo ver
gevorderd, dat het eerste departement van Zomba naar Lilongwe kon verhuizen,
spoedig gevolgd door nog twee departementen.
Hoewel de bevolking - die een erg vriendelijke en gastvrije indruk maakt - uit
verschillende stammen bestaat, is toch de taal van één stam, de Chewa's, tot landstaal
geworden, het zogenaamde Chichewa. Het Engels is de verkeerstaal.

Inzicht van de President
Dr. H. Kamuzu Banda, President van Malawi sinds 20 mei 1966, leidt zijn land met
vaste hand4. Dat is niet alleen mogelijk door het feit dat het land maar één politieke
partij kent, de Malawi Congress Party. Dat is onmiskenbaar ook te danken aan de
bekwaamheid en de vasthoudendheid van de President. ‘Our business is now to build
our country. Let us build it by hard work, co-operation and understanding among all
people’, zei hij in 1966 en in 1972 herhaalde hij het veel eenvoudiger: het is vooral
ons eigen land en ons eigen volk, dat Malawi tot ontwikkeling zal brengen. Uitgaande
van die stelling kent de regering van Malawi hoge prioriteit toe aan landbouw,
wegenbouw, onderwijs en gezondheidszorg. Het is ook met die stelling als
uitgangspunt dat de regering Afrikanisering óm de Afrikanisering

3
4

Cijfers ontleend aan U.N. Stat. Yearbook, 1971, New-York, 1972. In oudere opgaven leest
men nog vaak het cijfer 24.1.
Ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda werd in 1902 geboren. Heeft in Edinburgh en in de U.S.A.
gestudeerd. Sinds 1941 doctor geneeskunde. Had een goed lopende dokterspraktijk in
Engeland tot 1953. Toen vestigde hij zich in Kumasi in Ghana, tot hem op 6 juli 1958 de
leiding over de Malawi Congress Party werd toevertrouwd. Van 3 maart 1959 tot 1 april
1960 in hechtenis. Als Malawi in 1963 zelfbestuur krijgt, wordt hij eerste minister; 6 juli
1964, precies zes jaar na zijn terugkeer in Malawi, wordt Malawi onafhankelijk. Dr. Banda
wordt op 20 mei 1966 President voor het leven.
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van de hand wijst. 1972 heeft de President dat ook weer openlijk gezegd: ‘Ik heb me
altijd verzet tegen Afrikanisering ten koste van de efficiency. Dat is ook de reden
waarom het bij ons misschien wat langzamer gaat dan in andere Afrikaanse landen’.
Toch is de vooruitgang in sommige opzichten opzienbarend. Maar de regering
blijft daarbij realistisch genoeg om te beseffen dat men nog lange jaren de financiële
steun van het buitenland nodig zal hebben om alle ontwikkelingsplannen te kunnen
realiseren.

Handel en industrie
Sinds de onafhankelijkheidsverklaring op 6 juli 1964 is de buitenlandse handel enorm
toegenomen. De export werd van Kwacha 25 miljoen op Kw. 49 miljoen gebracht
(een Kwacha = f 3,40) en de import steeg van Kw. 29 miljoen tot Kw. 71 miljoen5.
In diezelfde periode was het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van het bruto
nationaal produkt 10. In 1971 beliep het bruto nationaal produkt een waarde van Kw.
320 miljoen tegen lopende marktprijzen.
Tekorten op de betalingsbalans werden aangevuld door toevloeiing van buitenlands
kapitaal, vooral verkregen uit openbare leningen op lange termijn van de International
Development Association, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en landen als Engeland,
Zuid-Afrika en West-Duitsland. De belangrijkste handelspartners voor Malawi zijn
het Verenigd Koninkrijk, Rhodesië, Zuid-Afrika, Japan, de Verenigde Staten en
West-Duitsland. Vanzelfsprekend staat Malawi nog wat gereserveerd tegenover
Engelands toetreding tot de EEG. Die zou voor Malawi moeilijkheden mee kunnen
brengen. Vandaar dat de regering overweegt tot een of andere vorm van associatie
met de Europese Gemeenschap te komen.
Activiteiten van buitenlandse investeerders en particuliere ondernemingen worden
zo min mogelijk beperkt. Dat zal natuurlijk gunstig werken op de industrie, die nog
zeer jong is. Tot 1948 was er van industrie nog maar nauwelijks sprake. Bij gebrek
aan ontginbare delfstoffen was er geen mijnindustrie ontstaan en een eerste verwerking
van ruwe produkten werd pas na 1948 van betekenis. Thans legt de industrie zich
toe op de vervaardiging van cement, bouwmaterialen, zeep, plantaardige oliën, textiel,
radio's, verf, kaarsen, landbouwwerktuigen, bier, kunstmest, verpakkingsmateriaal
etc. Van groot belang voor de export zijn natuurlijk de tabaks- en thee-fabrieken.
Importvervangende industrieën zijn al opgezet en in de nabije toekomst wil men tot
een verwerkings- en conserveringsindustrie komen voor de overvloedige produkten
van de landbouw en de visvangst.

5

Cijfers ontleend aan New Commonwealth, 1972, 1.
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Een van de zwaarste problemen waarmee Malawi te kampen heeft, is dat van de
werkgelegenheid. In 1972 werkten ongeveer 300.000 Malawiërs als gastarbeiders
(vooral in de mijnen) in Zuid-Afrika. Maar ook in Rhodesië en Mozambique werken
er veel. Nauwkeurige cijfers daarover zijn niet bekend. Vanzelfsprekend verplicht
deze situatie Malawi tot een vriendschappelijke politiek met de betrokken landen.

Landbouw
Omdat de regering ervan uitgaat dat Malawi primair door eigen land en eigen volk
tot ontwikkeling moet worden gebracht, zal het duidelijk zijn dat er een actieve
landbouwpolitiek wordt gevoerd, juist ook omdat Malawi een overwegend agrarisch
land is. De voormalige Farmer's Marketing Board is in 1971 door de regering omgezet
in de Agricultural Development and Marketing Corporation. De naamsverandering
geeft duidelijk aan, dat de regering van deze organisatie verwacht dat ze ook een
positieve rol zal spelen in de ontwikkeling van de landbouw. Die ontwikkeling
veronderstelt een grote inzet van de agrarische bevolking en wil komen tot aanpassing
aan verbeterde landbouwmethoden. In het onderwijs wordt sinds het in oktober 1969
gelanceerde Agriculture Education Programme steeds meer aandacht aan de landbouw
besteed.
Thee, tabak, aardnoten, katoen en mais zijn de voornaamste exportprodukten. De
Malawi-thee is van goede, gemiddelde kwaliteit; de Malawi-tabak is internationaal
bekend en neemt in meer dan vijftig landen een eigen plaats in de melange in. De
handelswaarde van de landbouwprodukten is sinds 1964 verdubbeld, waarbij
aangetekend moet worden dat 1970 door slechte weersomstandigheden een grote
terugslag te zien gaf. Om tot groter verscheidenheid in de landbouwproduktie te
komen wordt al sinds 1965 de suikerteelt gepropageerd. Men hoopt dat ook de suiker
in de toekomst een belangrijk exportartikel kan worden.

Transport
Een goed wegennet en goede transportmogelijkheden zijn onontbeerlijk voor een
land als Malawi, dat zo zeer van de landbouw en de buitenlandse handel afhankelijk
is. In 1964 moest er eigenlijk nog begonnen worden met de wegenaanleg. Bij de
onafhankelijkheidsverklaring in juli 1964 kreeg het land de beschikking over nog
niet voluit 200 km geasfalteerde weg en welgeteld één spoorwegverbinding, met de
havenstad Beira. Die spoorlijn verkeerde nog in slechte staat en was met schulden
belast. De regering gaf aan het ministerie van Transport and Communications de
hoogste prioriteit. In 1966 werden de Malawi-Railways staatseigendom en de lijn
naar Beira

Streven. Jaargang 27

62
werd verbeterd. En om het land een tweede uitweg te verzekeren werd over een
lengte van 62½ mijl de Nacala-spoorlijn aangelegd, die 4 juli 1970 in gebruik
genomen werd. Zo kan vertraging van transporten vanuit Malawi, veroorzaakt door
overbelasting van de haven van Beira, voorkomen worden. Goederen- en
personenvervoer steeg in 1970 tot voor Malawi ongekende hoogte: er werden 840.600
passagiers vervoerd en ruim 1 miljoen ton goederen.
Ook over het uitgestrekte Malawimeer vindt goederen- en personenvervoer plaats.
Men wil geleidelijk tot uitbreiding en verbetering van de bootdiensten (Lake-Service)
komen, die in 1970 al zorgden voor het transport van 109.000 personen en 25.000
ton goederen. Ondanks alle verbeteringen die al aan het wegennet zijn aangebracht
en ondanks de uitbreiding die het al ondergaan heeft, zullen de wegen voorlopig toch
nog heel veel geld en zorg blijven eisen. Er is 'n goede geasfalteerde weg van Blantyre
naar Lilongwe. Het werk aan de Lake-Shoreroad is in het hele land begonnen. De
weg van Balaka naar Salima, met een zijweg van Mua naar Monkey-Bay, moet in
1973 klaar komen. Volgens het U.N. Statistical Yearbook waren er in 1971 in Malawi
9800 personenauto's en 7700 vrachtauto's in gebruik.
Ook de groei van het luchtverkeer is aan Malawi niet voorbijgegaan. Werden er
in 1966 door de eigen luchtvaartmaatschappij, Air Malawi, 68.000 passagiers op de
nationale en internationale lijnen vervoerd, in 1970 waren dat er al 160.000. Er zijn
geregelde diensten op plaatsen als Lusaka. Nairobi, Johannesburg, Salesbury e.a..
De maatschappij heeft op het ogenblik 4 Malawiaanse piloten in dienst die een
volledige opleiding hebben voltooid den zowel op de binnen- als buitenlandse routes
van Air Malawi zijn ingezet.

Toerisme
Met rechtmatige trots mag Malawi van zichzelf zeggen, dat het één van de mooiste
en vriendelijkste vakantielanden van heel het Afrikaanse continent is. In folders en
geschriften wordt het beurtelings als een ‘new tourist Mecca’ en een ‘holiday paradise’
geprezen. Vanaf 1967 zien we een duidelijke en snelle stijging van het aantal toeristen,
die voornamelijk uit Zuid-Afrika, Zambia en Rhodesië komen. Ter bevordering van
het toerisme heeft de regering de laatste jaren enkele hotels met goede accomodatie
gebouwd, zoals b.v. het Mount Sochehotel in Blantyre, met 193 bedden, geheel
airconditioned, en het Nkopola-Lodgehotel met 52 bedden. Ook particuliere
ondernemingen zien toekomst in hotel- en toeristenaccomodatie, zoals b.v. de goed
ingerichte Club Makokola aan het meer bij Mangochi.
Het eerder genoemde Malawimeer is zeker de grootste aantrekkelijkheid voor
toeristen, maar beslist niet de enige. Ook de zeer fraaie bergpartijen
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trekken veel vakantiegangers: in het noorden Nyika- en Vipyaplateau, in het centrale
deel de 7000 voet hoge Dedza, en in het zuiden op een afstand van 40 mijl van
Blantyre het zeer mooie Zombaplateau. Op ongeveer dezelfde afstand van Blantyre,
maar dan in zuidoostelijke richting, ligt de hoogste berg van Centraal-Afrika, de
Mount Mulanje, 10.000 voet hoog, omringd door groene theeplantages. Het
Zombaplateau is al via goed berijdbare en verharde wegen te bereiken, maar de
Mulanjeberg is voorlopig alleen nog maar voor trekkers bereikbaar.
Beroemd zijn ook de nationale parken. Het Nyikapark in het noorden met zijn
kudden zebra's en elanden; het Kasungupark in het centrale gedeelte heeft een heel
rijke fauna - olifant, rhinoceros, luipaard, koedoe en sabeldieren; de samango-aap is
een van de zeldzame dieren die men in het nationale park van Lengwe in het zuiden
kan aantreffen.

Onderwijs
Het onderwijs heeft zich sinds 1964 in heel Malawi bijzonder snel en gunstig
ontwikkeld. Het aantal gediplomeerde onderwijzers voor basisscholen nam toe van
5064 tot 6966. Het middelbaar onderwijs werd uitgebreid en verbeterd. Met behulp
van een lening van de International Development Agency konden er op 12 middelbare
scholen voorzieningen getroffen worden voor hout- en metaalbewerking, technisch
tekenen en huishoudkunde. Leidden de scholen aanvankelijk op voor het bekende
Cambridge Overseas Certificate, nu is het einddoel het zogenaamde Malawi Certificate
of Education.
Met de opening van de Malawi-universiteit in 1965 ging een droom van President
Banda - zelf doctor in de geneeskunde - in vervulling. Naar men zegt, heeft hij al
tijdens zijn gevangenschap plannen gemaakt. In de universiteit zijn o.a. de
polytechnische school, het Bunda-agriculturalcollege en het Soche-Hillcollege
(lerarenopleiding) geïncorporeerd.
Opleiding van onderwijzers voor de basisscholen vindt plaats op 13 teacher
trainingscolleges, waarvan de grootste - in de nieuwe hoofdstad Lilongwe - plaats
heeft voor 540 interne studenten. Maar wat vooral belangrijk is: het onderwijs heeft
zich ook inhoudelijk gewijzigd. In het onderwijs wordt terdege rekening gehouden
met de socio-culturele situatie van het land. Juist in verband met de ontwikkeling
van het land wordt er veel aandacht geschonken aan het landbouwonderwijs, waarvoor
in oktober 1969 het Agricultural Education Programme werd gelanceerd. Belangrijk
is ook, dat de wijzigingen die in leerplannen en exameneisen nodig waren geworden
door de invoering van het Malawi Certificate of Education, tot stand kwamen door
samenwerking van departementsambtenaren en universiteitsprofessoren met
onderwijzers en leraren uit de schoolpraktijk.
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Gaat de snelle verruiming van onderwijsvoorzieningen vaak gepaard met vervlakking
van het onderwijs zelf en verlaging van de exameneisen, in Malawi heeft men dit
gevaar in ieder geval goed en tijdig onderkend. En bijvoorbeeld maatregelen genomen
die de kwaliteit van het onderwijs in de Engelse taal ten goede moeten komen: voor
de basisscholen werd een achtjarige cursus Engels voorgeschreven, waarvan de
invoering gepaard ging met bijscholingscursussen voor het onderwijzend personeel.
Opmerkelijk moet ook de zorg genoemd worden die Malawi besteedt aan het
onderwijs aan gehandicapte kinderen. Het initiatief daartoe is wel uitgegaan van de
Royal Commonwealth Society die, in overleg met de regering, het doven- en
blindenonderwijs toevertrouwde aan de in Malawi werkzame broeders van Maastricht.
En dat het de regering ernst is met dit onderwijs kan blijken uit de volgende feiten.
In 1967 stond op de begroting een post van Kw. 4000 voor het blindenonderwijs; in
1972 was dat bedrag gestegen tot Kw. 14.000. En toen het centrum voor het dovenen blinden-onderwijs op 20 november 1971 officieel door de President geopend
werd, stelde hij uit speciale fondsen een bedrag van Kw. 5000 voor het
doven-onderwijs beschikbaar. Voor het naar identiteit zoekende jonge Malawi is dit
onderwijs ook hierom aantrekkelijk, dat het aan het land op het Afrikaanse continent
een internationale faam verschaft om de opleiding van onderwijzend personeel voor
doven en blinden.

Godsdienst
Men neemt algemeen aan dat ongeveer de helft van de bevolking nog vasthoudt aan
de traditionele Afrikaanse godsdienst. Ongeveer één miljoen mensen zijn christen;
ook ongeveer één miljoen bekent zich tot de Islam. Aan het doordringen van het
christendom in Malawi is de naam van de ontdekkingsreiziger Livingstone
onverbrekelijk verbonden. Hij doorkruiste Malawi van 1859 tot 1862 en vond een
door de slavenhandel vereenzaamd en doods geworden land. Na Livingstones dood,
1873, vestigde H. Henderson in Blantyre de missie van de Church of Scotland, in
1876. De plaats werd toen Blantyre genoemd, naar de geboorteplaats van Livingstone,
Blantyre in Lanarkshire in Schotland.
De katholieke kerk6 begon het missiewerk in Malawi in 1889 met een post van de
Witte Paters, in 1901 gevolgd door de Paters Montfortanen7. Na de

6

7

Het is niet de bedoeling hier een situatieschets van de katholieke kerk in Malawi te geven.
‘Een fragmentarische konfrontatie met de katholieke kerk in Malawi’ gaf L. Olivers in
Tijdschrift voor Theologie en Pastoraat, 1971, 1. We geven hier andere, meestal nieuwere
feiten, waarvan er enkele aanzetten tot een andere ontwikkeling kunnen zijn.
Deze post werd na enkele maanden opgeheven; in 1902 begonnen de Witte Paters opnieuw.
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tweede wereldoorlog - op aandringen van b.v. de toenmalige Aartsbisschop van
Blantyre, Mgr. J.B. Theunissen, - vestigden zich ook de zusters van Amersfoort en
de broeders van Maastricht in Malawi. Er werken momenteel ongeveer zestig
Nederlandse Paters Montfortanen en ruim dertig broeders van Maastricht; vervolgens
de al genoemde zusters van Amersfoort en medische missiezusters uit Imstenrade.
Momenteel zijn er ongeveer 700.000 katholieken in Malawi. Er is vrijheid van
godsdienst8 en het missiegebied van vóór de onafhankelijkheidsverklaring is een
eigen kerkprovincie geworden onder leiding van de Afrikaanse Aartsbisschop van
Blantyre, Mgr. J. Ciona. De overige bisschoppen van het nu grotendeels Malawiaanse
college zijn: J.L. Jobidon in Mzuzu, M. Chimole in Zomba, E.J.F. Vroemen in
Chikwawa, A. Assolati in Mangochie, A. Chitsulo in Dedza, P.A. Kalilombe in
Lilongwe, de nieuwe hoofdstad. Laatstgenoemde bisschop is ook de laatstbenoemde.
Zondag 27 augustus 1972 ontving hij de bisschopswijding; de plechtigheid werd
bijgewoond door President Banda. De wijdeling zette de feestdag onder het motto:
‘I've come to be your servant, and not to be served’. Het ziet er naar uit, dat de nieuwe
bisschop ernst wil maken met deze woorden. Vrij kort na zijn wijding - in november
1972 - publiceerde hij onder de titel ‘Let's do it together’ een pastoraal plan voor zijn
diocees. Daarin stelde hij voor tot Pasen 1973 gezamenlijk overleg te plegen over
belangrijke zaken, zoals b.v. stadszielzorg, zielzorg op het platteland, lekenapostolaat,
roepingenpastoraal, financiën, liturgie en muziek, de plaats van de bisschop in het
diocees. De bisschop hoopte en vertrouwde dat vooral ook de leken aan het
gezamenlijk overleg in de groepen zullen deelnemen. In de paasweek van 1973 hoopt
hij dan met de gekozen vertegenwoordigers tot een soort van diocesane synode te
komen.
Verheugend is ook dat de katholieke kerk meer aandacht gaat krijgen voor de
50.000 katholieken onder de 300.000 arbeiders die buiten de grenzen van Malawi
werken. Tot nu toe werd er weinig of niets gedaan voor deze in werkelijk moeilijke
omstandigheden verkerende mensen; dit in tegenstelling tot de Hervormde kerk, die
serieus probeert een regelmatige zielzorg onder de arbeiders gaande te houden. Aan
katholieke zijde is men nu zo ver, dat Pater Lescour een rapport over de problemen
heeft uitgebracht dat op hoog niveau de aandacht heeft getrokken.
In het op gang gekomen ontwikkelingsproces van Malawi spelen de kerken een
belangrijke rol. Dat werd duidelijk uit het in april 1972 in het diocees Chikwawa op
gang gekomen overleg tussen de diocesane ontwikkelings-commissie en de
gouvernementele commissie tot ontwikkeling van het ka-

8

Maar 9-6-'69 werden de getuigen van Jehovah ‘onwettig’ verklaard.
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toenproject. Het blijkt ook heel duidelijk in het onderwijs, maar misschien nog wel
het duidelijkste op de terreinen van gezondheidszorg en lectuur-voorziening, voor
welke laatste terreinen de regering uiteraard niet altijd de benodigde fondsen ter
beschikking heeft. Door gebrek aan middelen heeft de regering lang niet alle plannen
op het gebied van de gezondheidszorg kunnen realiseren. Waar het maar enigszins
mogelijk was, heeft de Kerk ook op dit terrein het begonnen werk voortgezet. Zo
kwam in november 1972 b.v. de St.-Jozef-kliniek in Mitengo klaar.
Al jarenlang geeft Montfortpress9 van de broeders van Maastricht het magazine
Moni uit, en sinds 1 september 1972 ook Moyo Wathu; Likuni-Press van de witte
Paters verspreidt instructieve brochuurtjes. En vanaf 1 januari 1973 is Malamulo
Publishing House opgehouden met de verzorging van commercieel drukwerk om in
dienst van de Seventh Day Adventist Church boeken, brochuurtjes en magazines te
gaan uitgeven.

Politiek
Natuurlijk is de momentele politieke situatie in Malawi niet gemakkelijk. Nu de
wittebroodsjaren voorbij zijn, ontdekt de bevolking geleidelijk, dat - bij alle
vooruitgang - de ontwikkeling toch langzamer en moeizamer verloopt dan men
gehoopt had. De gewone man wordt ontevreden over de rijkdom van de nieuwe elite.
Het één-partijsysteem - overigens in Afrika niet ongewoon - heeft zeker in het
voordeel van de ontwikkeling gewerkt, maar het blijkt onenigheid niet uit te sluiten,
zoals ook in de maand maart van dit jaar weer duidelijk werd uit het ontslag van de
populaire en bekwame minister Aleke Banda.
Het ontbreekt de bevolking niet aan arbeidskracht, de regering niet aan realiteitszin,
maar de onmiskenbare bekwaamheden van de President kunnen noch de
kwetsbaarheid, noch de ligging van het land veranderen. Door een tekort aan
arbeidsplaatsen zijn nog steeds duizenden Malawiërs gedwongen in het buitenland
te gaan werken. Het land blijft aangewezen op buitenlandse aan- en afvoerwegen en
op vreemde havens. Die omstandigheden dwingen de regering tot een
vriendschappelijke politiek ten opzichte van de buurlanden. Maar juist die buurlanden
blijven geïsoleerd van de rest van Afrika, zodat Malawi noodgedwongen in het
isolement moet delen. Als handelspartners kan Malawi echter die landen van de
Organisatie van de Afrikaanse Eenheid niet missen. Of Malawi ooit al deze
tegengestelde belangen zal kunnen dienen, zullen de na-wittebroodsjaren moeten
leren.

9

Met Montfortpress begon Pater V. Grippa, die opgevolgd werd door de bekende Nederlandse
‘radiopater’ W. Loop s.m.m.. Het was ook Pater Loop die in 1964 met het magazine Moni
is begonnen. Het magazine, dat na het vertrek van Pater Loop werd voortgezet door de brs.
Munnich, Brouwers, Kleinpenning en Van Leeuwen, groeide van een oplage van 4.500 ex.
in 1964 tot een oplage van 18.000 in 1972.
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Politiek Overzicht de maanden juli en augustus
● Internationale samenwerking
Europese Veiligheidsconferentie
Op 3 juli werd in Helsinki de Europese Veiligheidsconferentie geopend, waaraan
de Ministers van Buitenlandse Zaken van 35 landen deelnamen. Monaco kwam er
op het laatste ogenblik nog bij; Albanië bleef verstek laten gaan.
Niet allen die aan de conferentie deelnamen, stond hetzelfde doel voor ogen. De
Sovjet-Unie, en met haar de landen van het Oostblok, streefden naar drie dingen.
Ten eerste een stabilisatie van de na-oorlogse verhoudingen, met name door de
erkenning van de beide Duitslanden. Ten tweede het scheppen van een vorm van
economische samenwerking, die een minder vernederend karakter draagt dan de
‘financiële bijstand’ van kapitalistische aan communistische landen. Ten derde het
tot stand komen van een orgaan van Europese samenwerking, dat én de EEG én de
NATO zou kunnen overkoepelen en de Sovjet-Unie - of het Oostblok zo men wil enige medezeggenschap in West-Europa verzekert. De Westeuropese landen van
hun kant zijn bereid de bittere pil van het verdeelde Duitsland te slikken en hopen
daardoor, gebruik makend van de gunstige stemming van Rusland, het ijzeren gordijn
wat verder op te halen. Sommigen willen daartoe een geforceerde poging doen;
anderen, waaronder Frankrijk, willen toch nog wel even de kat uit de boom kijken.
Veel meer dan een eindeloze herhaling van vriendelijkheden kwam er eigenlijk
niet uit de bus.
Waar het om ging, was vooral de eindverklaring. Rusland wilde een lange
verklaring, die nauwkeurig een aantal besluiten vastlegde en snel de weg zou banen
naar een topconferentie, die nog vóór het einde van het jaar deze besluiten zou
bekrachtigen. De Westerse landen echter voelden daar niets voor, ten eerste omdat
de conferentie in Helsinki dan aanzienlijk langer had moeten duren en ten tweede
omdat zij geen zin hadden om onvoorbereid min of meer gedetailleerde besluiten
vast te leggen. Het werd dus een korte beginselverklaring, die in betrekkelijk vage
termen inhield: de soevereine gelijkheid van de Staten, de toezegging dat de Staten
zich wederzijds zouden onthouden van dreigementen of geweld, de onschendbaarheid
van de bestaande grenzen, de terretoriale integriteit van de Staten, de bereidheid tot
vreedzame regeling van geschillen, de niet-inmenging in binnenlandse
aangelegenheden, de eerbiediging van de rechten van de mens en van de fundamentele
vrijheden, de gelijke rechten en het zelfbeschikkingsrecht van de volken, de onderlinge
samenwerking en het in goed vertrouwen nakomen van verplichtingen krachtens het
internationale recht.
Een nadere uitwerking van deze beginselen wordt nu door verschillende commissies
voorbereid. Daarbij komt ook het probleem van de vrije uitwisseling van personen
en ideeën aan de orde; een der moeilijkste van alle. Op 18 september komt de
Veiligheidsconferentie opnieuw bijeen in Genève. Tenslotte komt er dan nog een
derde (top-)conferentie, weer in Helsinki.
Dat zal wel volgend jaar worden.

Europese Gemeenschap
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Alle hooggestemde verwachtingen aan het begin van dit jaar ten spijt gaat het nog
steeds niet best met de Europese Gemeenschap.
Nog steeds worden marathon-zittingen gewijd aan allerlei landbouwpietluttigheden,
die opgeblazen worden tot kwesties van ‘levensbelang’ voor een of meerdere lidstaten,
zodat de Europese Raad van Ministers er alleen met eenstemmigheid over mag
beslissen en iedere staat dus alles kan tegenhouden.
Nog steeds houdt Frankrijk vast aan de opvatting dat de Gemeenschap een
economisch orgaan is en alles wat buiten
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het terrein van de economie valt, wel besproken kan worden tussen de negen landen
onderling, maar dan niet in Brussel of Luxemburg, waar de bestuursorganen van de
Gemeenschap zetelen. Een typische Franse spitsvondigheid, die er in juli toe leidde
dat dezelfde ministers, die 's middags in Brussel bijeen moesten komen om over
economische vraagstukken te praten, 's ochtends eerst naar Kopenhagen werden
gedirigeerd om daar te delibereren over politieke samenwerking.
Op het terrein van de economie echter stapelen zich de moeilijkheden op. Eind
juli kwam in Brussel een conferentie van de EEG met 41 ontwikkelingslanden bijeen.
De EEG hoopte daar tot afspraken te kunnen komen omtrent de uitwisseling van
gelijkwaardige concessies op het gebied van de invoerrechten. In ruil voor
tariefvoordelen, die de ontwikkelingslanden in de Europese Gemeenschap zouden
krijgen, zouden zij van hun kant gelijkwaardige voordelen aan de negen landen van
Europa verlenen. Unaniem echter wezen de ontwikkelingslanden iedere suggestie
in deze richting van de hand. Noch de Afrikaanse noch de Caraibische noch de
Oceanische landen waren bereid ook maar een duimbreed in deze richting toe te
geven. Ook op het terrein van de monetaire samenwerking is men niet veel verder
gekomen. Integendeel. De ingrijpende verschuivingen in de verhouding der valuta's,
ontstaan vooral doordat noch Italië noch Engeland erin konden slagen hun valuta op
peil te houden in vergelijking met andere deelgenoten in de EEG, met name Duitsland,
maakt het tot stand brengen van een monetaire eenheid moeilijker dan ooit.
Met diezelfde schommelingen in de valuta hangen moeilijkheden op het gebied van
de landbouwpolitiek samen. Die landbouwpolitiek is erop gericht één prijspeil voor
landbouwprodukten in heel Europa te handhaven. Dit zou betekenen dat Duitsland
door de opwaardering van zijn Mark zijn boeren minder zou mogen betalen, maar
Duitsland denkt daar niet over. Engeland heeft ook bezwaren tegen de
landbouwpolitiek; het moet er zwaar aan meebetalen zonder er enig voordeel van te
genieten. Alleen Frankrijk met zijn eeuwig gezeur over zijderupsen, broedeieren,
komkommers, sojabonen en al dies meer, houdt stokstijf aan die landbouwpolitiek
vast. Het wil kost wat kost stabiliseren wat het gewonnen heeft; van vooruitgang wil
het niet horen. En vindt daarbij Denemarken aan zijn kant.
Ook van meer verantwoording tegenover het Europese parlement komt zo goed
als niets terecht. Opnieuw dreigt de EEG in de blubber van de Franse politiek te
zakken.

Het Britse Gemenebest
Begin augustus kwamen in Ottawa de regeringshoofden van 33 landen bijeen, die
samen het Britse Gemenebest vormen. Sedert dit Gemenebest in 1926 werd
gegrondvest op de zogenaamde Balfour-verklaring, is dit de negentiende maal dat
een dergelijke bijeenkomst plaats vond. In de loop der jaren zijn de nodige
verschuivingen opgetreden in de samenstelling van het Gemenebest. Ierland trad er
in 1949 uit, Zuid-Afrika in 1961 en Pakistan in 1972; anderen zijn er inmiddels bij
gekomen zodra zij politieke onafhankelijkheid verwierven. Maar het karakter van
het Gemenebest is hetzelfde gebleven. Het is géén federatie of confederatie; het is
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geen militair, politiek of economisch bondgenootschap; het is alleen maar een
diplomatieke club van landen die allemaal enige familiebinding met Engeland en
daardoor met elkaar hebben. Engeland mocht aanvankelijk misschien hebben gehoopt
op sterkere bindingen, in de zestiger jaren is het definitief van dergelijke
verwachtingen afgestapt en heeft het de landen van het Gemenebest duidelijk te
verstaan gegeven dat het de banden met hen bepaald niet meer liet prevaleren boven
banden met andere landen, met name die met Europa. Niettemin is de Commonwealth
in stand gebleven.
Hetgeen niet betekent, dat alle conferenties in pais en vree zijn verlopen. Engeland
heeft het er vaak genoeg op moeten ontgelden. Om zijn Europese aspiraties, zijn
Rhodesië-politiek en zijn leveranties aan Zuid-Afrika.
Dank zij vooral het taktisch optreden van de gastheer, premier Trudeau van Canada,
die de aanwezige regeringsleiders ruimschoots de gelegenheid bood om in een
ontspannen sfeer onder vier ogen stoom af te blazen, werd de sfeer ditmaal niet
verstoord. Men bleek nog allerminst eensgezind - behalve op het punt der verwerping
van kernproeven - en men heeft de problemen die tussen de Gemenebest-leden
bestonden,
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ook niet opgelost, maar de ‘club’ is intact gebleven. Met nieuwe problemen in het
verschiet, omdat verschillende rijke broeders duidelijk te kennen hebben gegeven,
dat zij hun ontwikkelingshulp in geld en in natura niet meer zonder zekere
tegenprestaties kunnen blijven leveren.

Samensmelting van Egypte en Lybië
Verleden jaar september werd bekend gemaakt, dat Egypte en Libië hadden besloten
samen één Staat te zullen gaan vormen. Dit besluit is echter nog niet uitgevoerd. De
Libische leider, kolonel Khadafi, wil wel en heeft zelfs haast. Zoveel haast, dat hij
- achter de schermen overigens - in de tweede helft van juli een demonstratievee
tocht van enkele tienduizenden Libiërs naar Cairo, waar zij voor samensmelting van
de twee Staten zouden betogen, aanmoedigde. President Sadat van Egypte echter
toonde zich daarmee dermate ongelukkig, dat hij de demonstranten bij de grens de
pas liet afsnijden en zelfs de weg naar Cairo liet opblazen om hun de doorgang te
beletten. Wat Khadafi voor ogen staat is de vorming van één groot staatsverband,
dat met de macht van zijn olierijkdommen Israël aan kan. Egypte is weliswaar arm
en zou de olierijkdommen van Libië best kunnen gebruiken, maar voelt niet zo veel
voor een staatkundige aaneensluiting zolang de staatkundige organisatie van beide
landen zó sterk uiteenloopt als thans nog het geval is. Egypte is min of meer modern
georganiseerd; Libië is, naar moderne maatstaven, alleen maar een achterlijke
anarchie, bijeengehouden door het geweld waarmee Khadafi de Mohammedaanse
wet in al zijn gestrengheid toepast. Overhaaste samensmelting zou de staatkundige
organisatie van Egypte volkomen kunnen ontwrichten.
Khadafi echter dramt door. Eind augustus bereikte hij een compromis. De
samensmelting zal in etappes geschieden. Per 1 september gaat een commissie,
bestaande uit 50 Egyptenaren en 50 Libiërs, aan het werk voor de samenstelling van
een Grondwet. En eer die commissie klaar is, ach dan zijn wij alweer een hele tijd
verder.

● Internationale conflicten
Zuid-Oost Azië
Zowel in Vietnam als in Cambodja gaat de strijd, die nu door het terugtrekken van
de Amerikanen volledig het karakter heeft gekregen van een burgeroorlog,
onverminderd voort.

Het nabije Oosten
Er hangt nog steeds gevaar in de lucht. Palestijnse kapers sloegen enkele malen hun
slag en moordden ditmaal op het vliegveld van Athene. Er zijn echter tekenen die
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erop wijzen dat dit terrorisme niet meer de zegen heeft van de leiding der Palestijnen,
die maar al te goed schijnt te beseffen, dat de Palestijnse zaak met dit terrorisme de
weerstand van de hele wereld aan het oproepen is. De indruk wordt nu gewekt, dat
de geweldacties in de lucht en elders nog slechts het werk zijn van verbitterde en
verbeten eenlingen. - Israël heeft nu ook zijn vuist in de lucht geheven door een
Arabisch vliegtuig boven de Libanon tot landen te dwingen, zulks onder het motief
dat een der grote Palestijnse guerilla-leiders aan boord zou zijn. Deze bleek echter
een ander vliegtuig te hebben genomen. Deze actie van Israël, bevolen door Dayan
persoonlijk, heeft verontwaardiging opgeroepen vooral in de Verenigde Naties, die
Israël deswege heeft veroordeeld. Israël heeft echter te kennen gegeven van deze
veroordeling niet onder de indruk te zijn geraakt en in de toekomst iedere gelegenheid
te zullen aangrijpen om op soortgelijke wijze te werk te gaan wanneer het daarmee
de kans ziet om belangrijke Palestijnse terroristen in handen te krijgen.

De Franse kernproeven
Zonder zich iets aan te trekken van de uitspraken van het Internationale Hof van
Justitie en van de felle protesten uit heel de wereld is Frankrijk met zijn kernproeven
in de Stille Oceaan begonnen, zulks onder het motief, dat Frank-
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rijk zonder de Bom in de wereld geen invloed meer heeft. De wereld moet dus die
Franse invloed maar belangrijker achten dan de veiligheid! Leve Pompidou!

Portugal en zijn koloniën
Onthullingen van missionarissen over het optreden van de Portugese troepen in
Mozambique en elders hebben overal ter wereld een storm van verontwaardiging
ontketend. Premier Heath van Engeland mocht daar dan geen aanleiding in vinden
om het bezoek van de Portugese premier Caetano aan Londen af te lassen, het is toch
wel duidelijk, dat Portugal door deze publikaties steeds meer geïsoleerd komt te
staan. In hoeverre dit tot breuken of conflicten kan leiden is nog niet duidelijk.
Portugal weigert een internationale commissie van onderzoek in zijn koloniën toe te
laten.

● Nationale politiek
Nederland
- Het Kabinet Den Uyl. De maanden juli en augustus zijn in de regel windstille
maanden in de Nederlandse politiek. Iedereen is met vakantie. Ook Den Uyl zelf, de
eerste Nederlandse minister die zijn vakantie ging doorbrengen achter het ijzeren
gordijn. Nederlandse militairen is dat weliswaar ten strengste verboden, maar ja, Jan
Soldaat kan belangrijke staatsgeheimen verklappen; een minister-president blijkbaar
niet.
Geruchten over de plannen van het kabinet hebben er natuurlijk wel genoeg
gelopen; geruchten die zowat allemaal neerkwamen op belastingverzwaring. Maar
hoeveel waarheid al die geruchten bevatten, zal pas in september worden geopenbaard.
In de Troonrede en de Miljoenennota. Het heeft dan ook weinig zin al die geruchten
aan de vergetelheid te onttrekken; de klap komt in september vroeg genoeg! Den
Uyl zelf vond, voordat hij op vakantie ging, dat hij, alle moeilijkheden in het
vooroverleg ten spijt, een ‘heel fijne begroting’ had samengesteld. Of de Nederlandse
belastingbetalers, vooral in de hogere inkomenssfeer, dat met hem eens zullen zijn,
moet nog worden afgewacht. Een van zijn kornuiten, minister Gruyters, heeft er
blijkbaar moeite mee om niet op één speciale groep ‘kapitalisten’ los te stormen: de
bezitters van een eigen woning. Eerst zou hij er een stokje voor gaan steken dat deze
mensen hun hypotheekrente op hun belastbaar inkomen in mindering mochten
brengen. Toen het tot hem doordrong, dat dit in strijd zou zijn met de algemene
beginseleen van de belastingwetgeving, liet hij dit plannetje schieten. Eind augustus
echter maakte hij bekend, dat hij die verdomde eigenaren tóch wel zou krijgen. Zij
zouden extra-zware belasting over hun huis moeten gaan betalen. Daarmee verkorf
hij het echter bij zijn eigen fractie in de Tweede Kamer, die niet inziet waarom
mensen die vaak met pijn en moeite bezitters van een eigen woning zijn geworden,
nu eensklaps door hun partijgenoot in de kraag moeten worden gegrepen. D'66 meent,
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dat het bezit van een eigen woning juist moet worden bevorderd inplaats van
ontmoedigd. Bovendien: waar wil Gruyters het geld voor gebruiken? Hij wil zoveel
woningen bouwen, dat de woningreserve wordt vergroot. Maar waarom in
hemelsnaam? D'66 acht de woningreserve zoals die nu wordt nagestreefd groot
genoeg. Laat Gruyters maar liever de bestaande woningen helpen opknappen en
moderniseren.
Den Uyl zelf komt overigens ook met zijn partij in moeilijkheden. Voor het congres,
dat in september wordt gehouden, is al officieel gesteld, dat het program van de
‘progressieve drie’, ‘Keerpunt’ geheten, de basis van het kabinet moet vormen en
dat de bijdragen van de confessionele partners niet meer mogen zijn dan enkele
aanvullingen, die vooral niet met Keerpunt in strijd mogen zijn. In wat voor bochten
Den Uyl zich nu weer moet gaan wringen om de progressieve kool en de confessionele
geit te sparen op dat congres - ook dat is afwachten.
- Defensie-perikelen. Leger en marine moeten het wel ontgelden onder het kabinet
Den Uyl. Minister Vredeling vindt het veel belangrijker om in een goed blaadje te
komen bij de Vereniging van
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Dienstplichtige Militairen, die van de groetplicht af willen - zij zijn er nu van af! dan met de legerleiding. Opnieuw heeft een generaal ontslag genomen, de
opperofficier-personeel van de landmacht, generaal Berghuys, die, evenals generaal
Van Rijn een maand eerder, bezwaren koesterde tegen de stelselmatige afbraak van
de defensie. Vredeling liet ze rustig gaan en hervormde en passant de interne
organisatie van zijn departement in dier voege dat niet langer meer de militairen doch
de burgers daarin de dienst uitmaken. Hup generaals!
De defensie moet kost wat kost naar de achtergerond worden gedrongen. Bij het
regeringsjubileum van Koningin Juliana, dat begin september wordt gevierd, mogen
leger en marine nauwelijks meedoen. Een ‘heel bescheiden eerbetoon’, meer niet.
Intussen bezocht mijnheer Vredeling Amerika en inspecteerde hij daar als fier socialist
een erewacht van het leger, groter, dan hij Hare Majesteit de Koningin heeft
toegedacht. Maar hij is dan ook Vredeling!
Ook de marine kreeg een lik uit de pan. Een vlooteenheid van de NAVO mocht
vooral geen bezoek brengen aan Amsterdam en moest maar in Den Helder afmeren,
want er was een Portugees oorlogsschip bij. Mag niet van mijnheer Vredeling.
- Buitenlandse politiek. Er is in de maanden juli en augustus weer eens vlijtig
geliefhebberd in de buitenlandse politiek.
Eerst naar aanleiding van de afschuwelijke berichten over het optreden van de
Portugezen in Mozambique, waar de Portugezen in het gebied waar zij oorlog voeren
tegen de Frelimo, hele dorpen hebben uitgemoord. Deze berichten, bevestigd ook
door Nederlandse missionarissen, hebben een golf van verontwaardiging over de
hele wereld losgeslagen. Twee Nederlandse kamerleden echter vonden het nodig
zichzelf daar eens op de hoogte te gaan stellen.
Berichten uit Mozambique en andere Portugese koloniën bevestigen echter telkens
weer, dat er een terreur heerst in die omstreden gebieden. Niet alleen van de kant der
Portugezen, maar ook van de kant van de Frelimo. Aan beide kanten wordt gemoord
en gebrandschat. Of het nu op de weg ligt van de Nederlandse regering om de Frelimo
te gaan steunen, daarover zullen niet alleen de beide, binnen veertien dagen
‘deskundig’ gemaakte kamerleden, maar waarschijnlijk ook een aantal andere
parlementariers bij de komende begrotingsbehandeling nog wel eens ernstig van
gedachten willen wisselen met de betrokken minister.
Een parlementaire delegatie is ook naar China getrokken en daar ontvangen door
Tsjoe En Lai zelf. Tsjoe En Lai, die in Frankrijk studeerde, wilde met deze beschaafde
Europeanen een gesprek in het Frans aangaan, maar kamervoorzitter Vondeling
moest hem duidelijk maken, dat niet alle heren deze taal machtig waren en liever
Engels spraken. Tsjoe En Lai sprak toen maar Chinees en bediende zich van een
tolk. Onder de Nederlandse parlementariërs was er klaarblijkelijk niet één, die als
tolk in het Frans kon optreden. Tsjoe En Lai had gelijk. De Chinezen van Europa
waren bij hem!
Overigens is de ‘deskundigheid’ der Mozambique-bezoekers op zijn minst
geevenaard door de heer Vondeling, die na zijn bezoek aan China wel de indruk had
dat hij zo ongeveer wist, hoe het daar in elkaar zat!
Wat Tsjoe En Lai zei was overigens wel duidelijk. De Nederlanders moesten
Europa maar goed duidelijk maken, dat het verstandig deed zijn bewapening op peil
te houden. De ontspanningspolitiek tussen Oost en West beviel hem helemaal niet.
Europa mocht noch Amerika noch Rusland vertrouwen. Van Mierlo lokte een
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woedende uitval van Tsjoe En Lai uit door een ongelukkig geformuleerde opmerking,
die erop scheen te wijzen dat hij de eerste minister van China verdacht van
eigenbelang bij het verlenen van dit advies. Door zich militair sterk te maken immers
zouden Russische legers aan de westelijke grenzen van Rusland worden gebonden.
Boos informeerde Tsjoe En Lai welke partij de heer van Mierlo vertegenwoordigde.
D'66! Nou dat weten ze dan nu in China.
- Sociaal-economische verhoudingen. Er is in de Nederlandse vakbeweging een
proces gaande, dat zich nog moeilijk laat analyseren. En waarvan het ook moeilijk
is te voorspellen waar het op uitloopt.
Het leek na de oorlog allemaal zo mooi: aan de top zaten de vakcentrales samen met
de werkgevers in één overlegorgaan, de Sociaal Economische Raad; aan de voet
lagen de ondernemingsraden, waarin de arbeiders medezeggenschap en
mede-verantwoordelijkheid in het bedrijf
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zouden krijgen. Zo bleef Nederland lange tijd een eiland van sociale rust.
Onder de oppervlakte echter broeide een zekere onrust. De vakverenigingen,
geboren uit het idee van de klassenstrijd, hielden niet veel meer te strijden over. Zij
traden wel ieder jaar in onderhandeling over nieuwe verbeteringen in de collectieve
arbeidsovereenkomsten maar die onderhandelingen speelden zich af achter gesloten
deuren. Daar mocht wel eens met de vuist op tafel worden geslagen, doch daar had
de buitenwacht nauwelijks weet van; in ieder geval had zij er nauwelijks deel aan.
Als gevolg van die onderhandelingen verbeterden de arbeidsvoorwaarden ook van
jaar tot jaar. De lonen werden praktisch waardevast en vaak ook welvaartsvast in die
zin dat zij niet alleen aan inflatiecorrectie, maar ook aan reële inkomensstijging
werden onderworpen. Langzaam maar zeker kregen de arbeiders het beter. Zij kregen
hun portie van de welvaart. In absolute cijfers tenminste. Of zij relatief in dezelfde
mate van de welvaart profiteerden als de trekkers van hogere inkomens, of de toename
van de bedrijfswinsten wel in gelijke mate werd verdeeld tussen arbeiders en
werkgevers bijvoorbeeld, is een andere vraag. Maar ook bij een ontkennend antwoord
op die vraag moesten de vakverenigingen zich realiseren, dat zij als strijdbare
organisaties in de ogen van hun aanhang begonnen af te zwakken. De arbeiders zagen
de vakbondsleiders langzamerhand meer als hun zaakwaarnemers dan als de
voorvechters die voor hen de barricaden op gingen.
Dit nu zint een aantal leiders van de vakbeweging niet. Deels omdat zij overtuigd
zijn dat de arbeiders recht hebben op een groter deel van de groeiende welvaartskoek
dan zij, alle onderhandelingen en alle daarbij behaalde successen ten spijt, thans
daarvan krijgen. Deels omdat zij hun strijdbaarheid niet alleen aan de
onderhandelingstafel willen bewijzen, maar ook voor hun aanhang meer zichtbaar
willen ten toon spreiden. Hun aanhang moet weer in strijdbaar gelid gaan lopen,
anders verliezen zij de vingers waarmee zij aan de conferentietafel een vuist trachten
te maken.
Die vingers zijn echter niet zo soepel meer als vroeger toen de arbeiders niets te
verliezen hadden. Dat heeft de stakingsactie van een half jaar geleden bewezen. De
werkgevers hielden het been stijf en de stakingskassen moesten zodanig worden
aangesproken, dat er gauw een eind moest komen aan het staken, wilden die kassen
niet helemaal uitgeput raken.
Dat men niettemin wil voortgaan op de weg van spectaculaire acties, tonen de
ontwikkelingen van de maanden juli en augustus. Begin augustus liep het NVV boos
weg uit de Sociaal Economische Raad, omdat deze een rapport over de economische
toestand had samengesteld waar de heren van het NVV het niet mee eens waren.
Daar werd wel luid over gejeremieerd, vooral op de voorpagina's van de kranten,
maar veel meer dan een slag in de lucht was het niet. De heren gaven duidelijk te
kennen dat zij zich niet helemaal aan de werkzaamheden van de Raad wilden
onttrekken. Het oude liedje van ‘zij dronken een glas...’. Maar spectaculair was het
wel. Evenals de weigering van de Industriebond NKV, die aan het eind van de maand
weigerde een collectieve arbeidsovereenkomst te tekenen en daarbij duidelijk liet
uitkomen, dat dit een heldendaad was omdat zij daarmee een dik miljoen verspeelde,
die de werkgevers krachtens deze arbeidsovereenkomst aan de vakorganisaties zouden
uitbetalen. De bond heeft echter eveneens laten doorschemeren dat zij wellicht over
een paar maanden tóch wel zal tekenen en dan krijgt zij dat miljoen tóch uitgekeerd.

Streven. Jaargang 27

Met andere woorden: wat theatraal aan de voordeur wordt afgewezen, wordt straks
stilletjes aan de achterdeur weer binnengehaald. Ja, de bond zal daar gek zijn!
Intussen blijkt echter wel, dat de vakbeweging hoog spel speelt. Niet iedereen in
haar gelederen is even gelukkig met dit beleid. Met name in die bonden die de
klassenstrijd verwerpen en in de bonden van hoger personeel, dat zich bedreigd voelt
door de nivelleringspolitiek, rijst verzet. In hoeverre dit de eenheid van de
vakbeweging gaat ondermijnen, moet nog worden afgewacht.
- De Nederlandse Antillen. De verkiezingen in de Nederlandse Antillen hebben een
onverwacht resultaat opgeleverd. De heer Ciro Kroon, die als ridder uit de oude garde
van de Democratische Partij op Curaçao in zijn eentje ten strijde trok tegen het verraad
dat deze partij aan de oude beginselen pleegde - voor zover men op deze eilanden
tenminste van politieke beginselen mag spreken! - heeft in het zand moeten bijten.
Hij heeft geen enkele ze-
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tel gehaald. De bestaande verhoudingen zijn op Curaçao niet veranderd. Op Aruba
echter wél. Een nieuwe partij, de MEP, die fervent vecht voor een afzonderlijke
status voor dit eiland - afscheiding dus van de Nederlandse Antillen en als
staatkundige eenheid - heeft daar vijf van de acht zetels gewonnen. Een teken aan
de wand voor de komende Ronde Tafel Conferentie.

Verenigde Staten van Amerika
- Watergate. Gedurende de hele maand juli en nog een eind in de maand augustus
zijn de senaatsverhoren over de Watergate affaire doorgegaan. De werkelijk
belangrijke getuigen zijn nu op de proppen gekomen. Onder degenen die zich schuldig
verklaarden, stonden vooral Dean en Mitchell lijnrecht tegenover elkaar in zoverre
dat de een het vertikte om als zondebok te dienen en de President ervan beschuldigde
de hand in de hele zaak te hebben gehad, terwijl de ander gewillig de rol van zondebok
speelde en de President van iedere medeplichtigheid vrij pleitte. Wie had gelijk? Uit
het verhoor van een lagere employé van het Witte Huis kwam eensklaps de
verrassende onthulling voor de dag dat President Nixon overal in zijn ambtswoning
en in zijn buitenverblijven elektronische apparatuur had laten aanbrengen, waarmee
alles wat in zijn werkkamers werd gezegd en alle telefoongesprekken die hij voerde,
op bandjes werd vastgelegd zonder dat degenen die aan de gesprekken deelnamen
of de President belden, daarvoor werden gewaarschuwd. Dit betekende dat Deans
getuigenis dat hij op een bepaalde datum de President had ingelicht en dat de President
hem had aangemoedigd voort te gaan, bewijsbaar werden - of het bewijs kon worden
geleverd dat zijn getuigenis vals was. De bewijzen lagen in het Witte Huis. Prompt
eiste de senaatscommissie de bandjes op. Nixon echter weigerde met de meeste
stelligheid ze af te staan. Daarmee raakte hij uiteraard in een kwaad daglicht. Als hij
zo onschuldig as als hij zei, waarom weigerde hij dan de bewijzen voor zijn onschuld
over te leggen die hij voor het grijpen had? Zijn argumenten waren tweeërlei. Ten
eerste: er staat op die bandjes een heleboel dat niets met de Watergate affaire te
maken heeft en dat ik de Senaat niet aan de neus hoef te hangen. Ten tweede: de
President heeft het recht vertrouwelijk met zijn adviseurs en anderen te spreken
zonder dat deze het risico lopen dat hun opmerkingen vroeg of laat ter ore komen
van buitenstaanders. Noch de Senaatscommissie noch de speciaal tot het onderzoek
van de Watergate affaire aangewezen officier van justitie, Cox, legde zich bij Nixons
weigering neer. Zij brachten de zaak voor de rechter. Eind augustus besliste deze
inderdaad, dat de President de bandjes aan hem persoonlijk ter beschikking moest
stellen, dan zou hij ze afluisteren en zien of ze voor het onderzoek van voldoende
belang waren. Nixon echter bleef weigeren en ging in beroep. Het Opperste
Gerechtshof zal nu uiteindelijk uitspraak moeten doen.
Intussen was de vraag of de President al dan niet schuld trof van minder belang
geworden. Een andere vraag kwam op de voorgrond. De vraag wat voor mentaliteit
er eigenlijk heerste in het Witte Huis. Eenvoudig verbijsterend waren op dit punt de
onthullingen van een van Nixons topmedewerkers, Ehrlichman. Deze hield weliswaar
bij hoog en laag vol dat de President van niets wist en hijzelf ook niet zo best op de
hoogte was van wat er allemaal rondom hem heen gebeurde, maar probeerde daarnaast
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ook al het afluister- en spionagewerk dat vanuit het Witte Huis was georganiseerd,
te verdedigen met een beroep op de ‘nationale veiligheid’. Zelfs moord zonderde hij
niet expressis verbis uit. Of de President die middelen gebruikte om al degenen die
hij als politieke rivalen of critici beschouwde, te bespioneren en schandaaltjes op te
sporen, waarmee hij hen zou kunnen chanteren, daar had Ehrlichman geen boodschap
aan. Wat deze kerel preekte was het puurste nazisme. Hij legde de eed dan ook af
als een Hitler-soldaat. Nixons tweede topmedewerker, Haldeman, was voorzichtiger,
maar maakte dan ook een vrij armzalige indruk voor iemand die in feite besliste over
de vraag wie al dan niet tot de President werd toegelaten.
- Agnew. Intussen is ook de Vice-President, Agnew, in opspraak gekomen. Als
Gouverneur van de Staat Maryland en later als Vice-President zou hij steekpenningen
uit het bouwbedrijf hebben aangenomen. Een gerechtelijk onderzoek daarnaar is
gaande. Agnew zelf speelde natuurlijk de vermoorde onschuld, maar uit de berichten
in de Amerikaanse pers moet men afleiden, dat hem de grond
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onder de voeten toch wel heet begint te worden. Tegen het eind van de maand gingen
er geruchten dat hij aftreden zou overwegen.
- Geheime bombardementen. Aan het licht is gekomen, dat tijdens de oorlog die
officieel door Amerika in Vietnam werd gevoerd, ook reeds geruime tijd in het diepste
geheim bombardementen werden uitgevoerd op het officieel als neutraal erkende
Cambodja. Nixon heeft de verontwaardiging die over deze onthulling rees, trachten
te bezweren door toe te geven dat hij inderdaad opdracht tot die bombardementen
had gegeven, doch dat daarvoor ernstige redenen bestonden, die niet onthuld konden
worden. Het Congres heeft weliswaar krachtens de Amerikaanse grondwet de
beslissing over oorlog en vrede, maar ja, de ‘nationale veiligheid’... zie Ehrlichman.
Kissinger. Henry Kissinger, die als kind met zijn Joodse ouders uit Duitsland naar
Amerika vluchtte om aan de Nazi-vervolging te ontsnappen en die een wereldcarrière
maakte als speciale adviseur van President Nixon, werd eind augustus officieel tot
minister van Buitenlandse Zaken benoemd.

Chili
President Allende raakte in de loop van de maanden juli en augustus steeds dieper
in de moeilijkheden. Stakingen op grote schaaal vooral in de transportbedrijven
verlammen de economie van zijn land. Pogingen om met de Christen-Democraten
te praten zijn op niets uitgelopen. De legerleiders, die aanvankelijk wel bereid schenen
zitting te nemen in zijn kabinet, trokken zich een voor een terug, omdat Allende niet
van zijn streven naar een radicaal links bewind af te brengen was. De toestand werd
eind augustus hoe langer hoe meer kritiek. Het kwam nu tot openlijke opstanden en
tot arrestaties. Met een steeds onbuigzamer oppositie, die vastbesloten is Allende uit
het zadel te wippen. Hoe de President zich uit deze benarde situatie kan redden, laat
zich nog niet overzien.

Argentinië
Op 25 mei werd de nieuw-gekozen President van Argentinië, Hector José Campora,
geïnstalleerd; nog geen twee maanden later, op 13 juli, trad deze schertsfiguur weer
af om het veld te ruimen voor zijn ‘baas’, de oud-President Juan Perón, die zich
bereid heeft verklaard 45 dagen later kandidaat te zijn voor het presidentschap.
Tijdelijk nam een andere schertsfiguur, Raul Lastri, het hoogste staatsambt op zich.
Die periode van 45 dagen is intussen verlengd. De nieuwe verkiezingen zullen op
23 september plaats vinden. Peron is de kandidaat - en heeft de keus van zijn partner
voor de kandidatuur van het vicepresidentschap laten vallen op zijn vrouw Isabel.
Een soort Evita rediviva. Eind augustus bestond er nog geen twijfel aan de uitslag
van de verkiezingen.

Griekenland
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Het referendum van 29 juli is uitgemond in een overwinning voor Papadopoulos'
voorstellen tot wijziging van de Griekse grondwet in dier voege, dat Griekenland
voortaan een Republiek zal zijn met voorlopig Papadopoulos als President. De
oppositie bleek wel iets sterker dan gewoonlijk het geval is onder dictatoriale regimes,
maar aan een indrukwekkende steun kwam zij nog niet toe. Zowel haar leiders als
Koning Constantijn, die nog steeds als balling in Rome leeft, hebben het referendum
als een farce bestempeld, die niets met democratie te maken had. Op 19 augustus
werd Papadopoulos als President beëdigd in de Grieks-Orthodoxe kathedraal van
Athene. Bij die gelegenheid kondigde hij tot veler verbazing een massale amnestie
af. Deze amnestie zou voor 300 politieke gevangenen gelden. Inderdaad werden de
eersten daarvan 's anderendaags vrijgelaten. Tot de vrijgelatenen behoren ettelijke
tot levenslang veroordeelden en mensen die gevangenisstraffen van acht tot 25 jaar
kregen. De amnestie geldt niet voor officieren en voor degenen die ‘misdrijven’ in
het buitenland hebben gepleegd. Tegelijk met de verlening van de amnestie werd de
staat van beleg, die zes jaar geleden werd ingesteld, opgeheven. Er heerst twijfel
over de vraag of deze maatregelen beschouwd mogen worden als de eerste zwaluwen
van een democratische lente.

Noord-Ierland
De nieuwe assemblee is gekozen, maar de onrust blijft. Aan terreur nog steeds geen
gebrek. Eind augustus kreeg ook Engeland zelf zijn portie door bombrieven, die in
Londen en andere plaatsen
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deels ontploften en deels tijdig werden ontdekt.

Bahama's
In het Caraïbische gebied is een nieuwe Staat tot stand gekomen. Engeland heeft de
Bahama's na een referendum volledige onafhankelijkheid verleend. Een staat van
185.000 inwoners. De vijfde Engels-sprekende nu in het Caraïbisch gebied.

België
Christelijk en Vlaams?
In Vlaanderen zit de verzuildheid met diepe fundamenten tot in de kleinste gemeenten
en tot in de meest plaatselijke culturele en sociale verenigingen. Politieke partijen,
sociale organisaaties, culturele verenigingen en kerkelijke parochiekringen zijn zovele
vertakkingen van de gevestigde macht, die de bestaande ordening waarborgt en de
volgzaamheid van de leden, de vrienden of de beminde gelovigen in de gaten houdt.
Dat dit niet zo gemakkelijk meer loopt in een tijdperk van openheid en zucht naar
inspraak en participatie is reeds lang duidelijk geworden. Dat de bestaande orde zich
bedreigd ziet door zelfstandig denkende burgers die hun kritiek niet sparen en die
eigengereid informatie, autonomie en medebestuur opeisen, ligt voor de hand.
Het hoeft dus niemand te verwonderen dat de afweermechanismen waarover de
machtigste groep beschikt brutaler worden. Hier geldt evenzeer wat H.J.A. Hofland
in zijn merkwaardig boek Tegels lichten over het Nederlandse bedrijfsleven schreef:
daar ‘heeft de laatste autoriteit, en tot nader order ieder van hem afgeleid gezag, de
macht om volkomen binnen de wet iemand desnoods dodelijk te beledigen, zonder
zijn medeweten zijn beloning en toekomst te bepalen, hem via de gevestigde trucages
te ontslaan, een stille of openlijke terreur tegen hem te voeren, hem te straffen voor
inbreuken op een of ander goddelijk inzicht en zijn eventuele toewijding of loyaliteit
tot voorbeeld van velen aan zijn laars te lappen’.
Dit alles wijst er op dat men onderkent dat er gevaar dreigt voor de bestaande
machten wanneer autonoom denkende mensen zelf oordelen over eigen en andermans
gedrag aan de hand van nieuwe normen van welzijn.
Een dergelijke stroming kunnen wij naspeuren in het vormingswerk en zij is er
niet meer uit weg te denken. De evolutie die de vormingsbeweging naar inhoud en
methode de laatste tiental jaren heeft doorgemaakt leidt naar politisering van de
burger. Het is mede deze werking die effect ressorteert in de vraag naar het doorbreken
van de verzuildheid, naar radicalisering van de politiek, verdeling van de macht en
vernieuwing van de ethische en culturele waarden.
Met lede ogen zag men zich gedwongen toe te geven aan deze onstuitbare stroming,
doch enkel tot op een bepaald breekpunt. Waar de breuk tussen de
middelpuntzoekende macht en de middelpuntvliedende vernieuwers volledig is,
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kan men naar gelang de omstandigheden twee verschillende ingrepen waarnemen.
Ofwel worden de vernieuwers uitgestoten en wordt de orde bij de getrouwe
volgelingen hersteld, ofwel worden de vernieuwers door schijntoegevingen
geneutraliseerd, hetzij door ze totaal te ontkrachten - waar geruisloze afval op volgt
- hetzij door ze op te slorpen.
Het eerste is deze zomer in het Davidsfonds gebeurd, het tweede zag men gebeuren
in de Christelijke Volkspartij. Wij gaan even in op de gebeurtenissen op deze twee
plaatsen, maar nog in vele andere partijen, verenigingen, jeugdorganisaties e.d. kan
men dezelfde tactiek observeren.

Het Davidsfonds
Deze zomer heeft het christelijk en Vlaamse Davidsfonds zijn Augiasstal opgekuist.
De Jongerenbeweging die zich té autonoom en té politiserend had opgesteld werd
opgeheven. Vier personeelsleden van het secretariaat van Jong-Davidsfonds en van
het DF zelf werden ongemotiveerd van de ene dag op de andere uit hun functie
ontslagen. Onder de drogredenen dat financiële besparingen dit noodzakelijk maakten
(de rekeningen wijzen andere verliesposten aan), werden deze mensen buiten gezet
omdat zij al te zeer bindmiddel waren voor de actieve minderheid die vernieuwing,
verjonging en kritische zin in de vereniging had binnengebracht.
Het politiserend werken in het vormingsproces, het zoeken naar een meer linkse
koers, het voorzichtig verschuiven van de normen, de gemengde jeugdwerking en
de pluralistische openheid waren onbegrijpelijk voor de traditioneel-denkende leiding
en dus een doorn in het waakzame oog. Een totaal onvermogen om democratisch
deze vernieuwingstendens een kans te geven, leidde fataal tot de breuk.
De jongeren, die na dertien jaar werken binnen het DF geloven in de noodzaak
van een kritische opstelling, hebben beslist de moedervereniging de rug toe te keren
om definitief als vormingsbeweging hun eigen weg te gaan. De groep die hen binnen
de volwassenenbeweging de hand boven het hoofd hield en die bij de jongste evolutie
schaakmat werd gezet, heeft evenmin willen kapituleren voor het overwicht van de
behoudsgezinde strekking. Zij heeft een Alternatieve Nationale Werkgroep
Davidsfonds opgericht en stelt zich tot doel bij te dragen tot meer democratie in het
Vlaams cultureel verenigingsleven. Achtergehouden informatie zal zij opsporen en
naar buiten brengen. Dat zij deze informatie blijkbaar toch in handen krijgt, duidt
erop dat er een band van solidariteit bestaat met een kleine zwijgende minderheid
die de nieuwe richting meer genegen is dan de gezag-en-orde-agenten die nu de
bovenhand haalden. Volgens deze linkervleugel, die voorheen vooral in het cultureel
vormingswerk met de afdelingen actief was, zou de succesvolle machtsgreep van de
behoudsgezinden te wijten zijn aan het feit dat deze groep de informatiemogelijkheid
heden in handen heeft. Door stelselmatig gedurende drie jaar onrust te wekken bij
de in het Davidsfonds geïnteresseerde katholieke middengroep zou de leiding er in
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geslaagd zijn een aantal progressieven tot verdachte ‘valse lieden’ te brandmerken
en kon zij de vernieuwende tendens afschilderen als ‘louter en uiterst linkse
maatschappijkritiek’.
Het nationaal bestuur werd in de loop van dit jaar zo samengesteld, dat het naar
de pijpen danst van de machtige raad van beheer die waakt over de lijn van de
beweging: (traditioneel) christelijk en Vlaams, d.w.z. in de lijn van de kerkelijke
overheid en binnen de invloed van het Vlaams establishment. Dit werd vooral bereikt
door steun van de pers, de trouwe waakhond van de gevestigde belangen. Eenzijdige
voorlichtingsvergaderingen, een harde perscampagne, gewijzigde
verkiezingsmethoden, afdreiging o.m. via de katholieke onderwijsinspectie, broodroof,
waren zovele middelen die de leiding brutaal en zonder scrupules hanteerde in haar
strijd om het behoud van de macht.
Wellicht kan men deze evolutie vergelijken met wat zich drie-vier jaar geleden
afgespeeld heeft in de Universiteitsgroep, waar het tot een breuk kwam tussen de
generaties. Ook daar werd de studentengeneratie afgestoten omdat zij de normen had
verlegd (en o.m. een ‘seksnummer’ uitgaf), maar het conflict was veel algemener
dan de aanleiding die de deur dicht deed. Uit deze studentengeneratie vormde zich
de redactie van Omtrend, een progressief georiënteerd studentenweekblad. De meer
links geëngageerde volwassenengroep heeft naderhand de redactie van het met
Universitas verwante tijdschrift De Maand omgevormd tot De Nieuwe Maand, op
pluralistische basis en met een vooruitstrevend links engagement.
In nog meerdere organisaties is een conflict tussen de jongerenorganisatie en de
machtige volwassenengroep die haar patroneert en subsidieert aan te wijzen. Ook
daar werden mensen aan de deur gezet.

De C.V.P.
In even moeilijke schoentjes stond de C.V.P. tegenover een groeiende tegenstroming
die zich vroeger en ook nu wel eens agressief tegenover de partij uitlaat. Zij heeft
een andere tactiek toegepast.
Overrompeld door een enthousiaste jongerenploeg werden haar resoluties van het
programmacongres te Kortrijk (december 1970) duidelijk in een meer linkse richting
gestuwd. De interne discussies werden handig onder de tafel gepraat door W. Martens,
toen voorzitter van C.V.P.-Jongeren, nu voorzitter van de C.V.P.. Maar het bleef een
populair gezegde onder de jongeren dat ‘hun jas aan de kapstok hing’ waarmee zij
bedoelden dat zij voor de uittocht paraat bleven. Het was maar al te duidelijk dat de
dagelijkse politiek van de partij maar weinig liet naspeuren van de progressieve
programma's.
Martens werd tot voorzitter gekozen en de Jongerenorganisatie is de wind uit de
zeilen gehaald. Nu koketteert de partij opnieuw met een ‘progressistische vleugel’:
enkele vedetten met een links cachet die in de partijdiscipline en onder het
doorwegend gezag van het traditionele machtsblok van de oude top, het
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katholiek onderwijs en de sociale organisaties totaal machteloos of zelfs
ongeloofwaardig zijn geworden.
Een typische tactische zet voorspelt ons het partijcongres van 27-28 oktober e.k.
te Hasselt over het buitenlands beleid. Gealarmeerd door de invloed van de
C.V.P.-Jongeren op het resolutiecongres te Kortrijk, werd de resolutie over de
buitenlandse solidariteit destijds ingehouden, verschoven naar een volgend congres
in het voorjaar en vergeten. Nu acht men de tijd gunstig om weer uit te pakken met
de rode lap over buitenlandse politiek. Er worden gedurfde alternatieven ter keuze
gesteld waaronder: steun aan de bevrijdingsbewegingen in Mozambique, Ombouw
van de Nato tot vredesorgaan, frontvorming met Nederland voor een politiek in dienst
van de vrede en de ontwikkelingssamenwerking, reductie van het leger enz....
Doch wie in Vlaanderen hecht nu nog geloof aan linkse woorden komende van
een partij die in het verleden toonde dat behoudsgezind gedrag zo gemakkelijk met
vooruitstrevende programma's verzoend kan worden?
Ondertussen is er een geruisloze afval waar te nemen bij de aanhang van deze
partij en wellicht is het niet te vermetel een parallel te trekken met het stilletjes
wegblijven uit de kerk van velen die na de belofte van dialoog en inspraak, die niet
resulteerden in een deelname aan de besluitvorming, noch in een open confrontatie
tussen de verschillende strekkingen bij het gelovige volk, de zin niet meer zagen van
hun traditionele kerkelijkheid.
Het doorbreken van de verzuildheid, het loskomen van een paternalistisch en
dominerend gezag, het links engagement komt hier moeilijk op gang. Het gaat gepaard
met schokken en met scheuren. Wij zijn nog erg ver verwijderd van een democratisch
en breeddenkend Vlaanderen en de breuk tussen de twee stromingen lijkt op een
diepe kloof. Uit wat vooraf gaat kan voorzien worden dat het conflict zich nog
scherper en veralgemeend zal stellen. Terwijl in Nederland de polarisatie tussen de
partijen onderling op gang komt zal de grotere verzuildheid en de machtsconcentratie
hier dit in een eerste fase althans niet mogelijk maken. Veeleer zal de afgestoten
groep die zich niet meer herkent in de bestaande structuren gedreven worden om
zich te bundelen in een sterker front wil zij iets overhouden van wat zij oprecht wil
realiseren. Zo valt te voorzien dat de polarisatie eerst tussen buiten en binnen zal
plaats vinden. En hoelang zal het duren eer de buitenwacht zal staan trappelen om
ook in staat te zijn om een politieke vuist te maken?
8-9-'73
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosnians
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Forum
Frankrijk en de Russisch-Amerikaanse entente
Het bezoek dat Leonid Brezjnev op weg naar huis aan Parijs bracht van 25 tot en
met 27 juni 1973, was volgens G. Gasteyger meer dan alleen maar een
beleefdheidsbezoek om het Franse gevoel van eigenwaarde te strelen. Brezjnevs
bezoek werd een succes voor President Pompidou genoemd, van wie het initiatief
voor de uitnodiging was uitgegaan, maar die ongetwijfeld niet had verwacht, dat die
zo gemakkelijk zou worden aanvaard. De Franse president bevestigde op deze manier
zijn positie van bevoorrechte gesprekspartner van de Sovjet-Unie in Europa. Hij had
het privilege het snelst geïnformeerd te worden over de resultaten van de
topontmoeting Nixon - Brezjnev1.
Voor wat de motieven van Brezjnev betreft, kan worden vastgesteld dat gedurende
de zomermaanden een van de voornaamste zorgen van de Russische diplomatie is
geweest te tonen, zij het niet altijd op even overtuigende wijze, dat de toenadering
tussen Moskou en Washington niet ten koste zou gaan van de verhouding tot
West-Europa1.
Over het hoofdpunt van de topconferentie tussen Brezjnev en Pompidou, de
veiligheid van Europa, bestond een fundamenteel verschil van inzicht over de rol
die Europa wordt toebedeeld in een wereld, zoals die er na de afspraken tussen
Brezjnev en Nixon kon gaan uitzien. De Russen zagen deze rol voornamelijk als een
economische. De Kremlinleiders moesten in ieder geval niets hebben van een eigen
Westeuropese kernstrijdmacht, die nu juist door de erfvijanden van Moskou, de
Chinezen, wel weer als een wezenlijk doelwit wordt gezien. Frankrijk betoogt dat
Europa alleen dan zich aan een satellietstatus van de twee supermogendheden kan
onttrekken, wanneer Europa zich geleidelijk met een eigen atoomkracht uitrust. De
Franse en Britse kernstrijdmachten zouden de kern moeten vormen van zo'n Europese
nucleaire macht, die eerst wellicht in samenwerking met de Amerikaanse
atoomparaplu moet functioneren, maar die als einddoel een volkomen onafhankelijke
status zou moeten krijgen.
De rede, op 19 juni 1973 door minister Jobert van buitenlandse zaken in de
Nationale Vergadering gehouden, bevestigde dat de defensie-aangelegenheden
‘beslissend zijn en zullen zijn’ voor de herwaardering van de betrekkingen tussen
de Verenigde Staten en West-Europa. Dat het probleem aldus gesteld werd, bewijst
hoe weinig illusies men zich in Parijs maakte over de houding van Washington. Zelfs
indien de monetaire, economische en militaire onderhandelingen in verschillende
conclaven gevoerd zouden worden, zullen de Verenigde Staten, aldus Jobert,
verlangen dat concessies op militair gebied gecompenseerd worden op economisch
en monetair terrein. Het kardinale punt waarom het gaat is dat van de veiligheid,
nauwkeuriger gezegd van de afhankelijkheid van het oude continent van de
Amerikaanse ‘atoomparaplu’.
Bovendien zijn Frankrijks partners ondanks het Russisch-Amerikaanse nucleaire
niet-aanvalsverdrag bereid om, al was het maar ten dele, afstand te doen van de
Amerikaanse bescherming, ter1
1

In dat licht moet ook gezien worden Brezjnevs bezoek aan de Bondsrepubliek.
In dat licht moet ook gezien worden Brezjnevs bezoek aan de Bondsrepubliek.
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wijl de bijzondere status van de Bondsrepubliek, die dit land elke toegang tot de
kernbewapening ontzegt, een nieuwe dimensie aan het probleem toevoegt.
De Kremlinleiders tenslotte zouden de vorming van een Europese Defensie
Gemeenschap heel slecht opnemen, hetgeen een gevaar voor de ontspanning in
Europa zou inhouden.
Als eerste motief voor de Franse afkeer van de op 30 oktober 1973 beginnende
onderhandelingen over troepenreducties noemde minister Jobert de vrees dat in
Centraal-Europa een nieuwe zone met een speciale status zou ontstaan, een nieuwe
hinderpaal voor de verdediging van West-Europa. Het is praktisch onmogelijk om
te verhinderen dat deze onderhandelingen geopend worden, evenals de
onderhandelingen die de Amerikanen vragen voor de reorganisatie van de NATO.
Voorlopig heerst de meest denkbare verwarring met betrekking tot het gesprek over
‘het nieuwe Atlantische charter’. Zoals tijdens de Frans-Duitse topconferentie van
21 en 22 juni 1973 bleek, aanvaardde Frankrijk slechts bilaterale gesprekken en
consultaties binnen de bestaande internationale organisaties, met name de NATO,
terwijl Brandt verder ging en aandrong op grote solidariteitsdemonstraties ter
gelegenheid van Nixons komende bezoek aan West-Europa. Brandt wilde Nixon
laten deelnemen aan een topconferentie van de Atlantische Raad en vergadering van
de Europese Commissie en van de Europese Raad van Ministers. Pompidou was van
oordeel dat zulke manifestaties als enig effect hebben dat de Amerikaanse president
verheven wordt tot de souverein van Europa, en voelde er niets voor. Als uiterste
concessie zouden de Fransen, die eigenlijk de voorkeur geven aan bilaterale contacten
met Nixon, toe willen laten dat de President in Brussel óf wel de voorzitter van de
Europese Commissie, Ortoli, ontmoet, ofwel de voorzitter van de ministerraad.
Al deze Frans-Duitse meningsverschillen werden in Parijs overigens van secundair
belang geacht, gezien de ingrijpende veranderingen die zich in de internationale
positie van de Bondsrepubliek hadden voltrokken.
Dat Brandt tijdens zijn bezoek in mei 1973 aan Washington een bijna Gaulliaanse
toon tegenover de Amerikanen aansloeg, was in Parijs uiteraard met applaus begroet.
Maar anders stond het met de ‘Ostpolitik’, wat hierover dan ook officieel mocht
worden gezegd. Het op 20 juni 1973 tussen de Bondsrepubliek en Tsjechoslowakije
gesloten normaliseringsverdrag vormde een nieuwe mijlpaal in de ‘Ostpolitik’, die
in Parijs achter de schermen met het nodige wantrouwen werd bezien. Het oude
Rapallo-spook leek weer in Parijs te zijn opgedoemd. Niet openlijk uitgesproken
leefde bij de Fransen de vrees dat Bonn zich te zeer in het Russische vaarwater zou
wagen, met als gevolg dat de Westduitsers zich van de Europese Gemeenschap
konden gaan distantiëren.
Maar ondanks deze bedenkingen en de bestaande Frans-Duitse tegenstellingen
had Pompidou reden om zijn ontmoeting met Brandt als een mijlpaal te typeren. De
Franse vrees voor een ongunstige uitwerking van de Westduitse relaties met Amerika
en de Sovjet-Unie op de bondgenootschappelijke verhoudingen tussen Parijs en Bonn
werd niet bewaarheid. Pompidou's positie in West-Europa werd ook versterkt door
het feit dat Brezjnev onmiddellijk na zijn bezoek aan Nixon naar Parijs reisde.
De fundamenteel van elkaar afwijkende inzichten over de rol van Europa waren
er de oorzaak van, dat Fransen en Russen op het kasteel van Rambouillet over de
belangrijkste agendapunten van mening verschilden. Zo stonden de Fransen
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gereserveerd tegenover het door Brezjnev ontvouwde denkbeeld van een
topconferentie tussen Oost en West, die in december 1973 te Parijs zou moeten
worden gehouden. Volgens Parijs wilde de Sovjet-Unie met deze pan-Europese
conferentie te snel van start gaan.
Inzake de voor eind oktober 1973 in Wenen geplande conferentie over wederzijdse
troepenreductie lagen de Franse en Russische standpunten nog verder uit
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elkaar dan al in Minsk op 11 en 12 januari 1973 het geval was.
De gesprekken begonnen met een verslag door Brezjnev van zijn besprekingen
met Nixon. De secretaris-generaal van de CPSU verzekerde Pompidou. dat deze
‘zeer belangrijke etappe’ in de ontwikkeling van de wereldpolitiek er niet toe zou
leiden dat de twee grote mogendheden beslissingen voor hun bondgenoten of derde
landen zouden nemen. Pompidou liet zich met voldoening uit over de stap in de
richting van ontspanning en vrede, die de Russisch-Amerikaanse toenadering vormde,
maar hij liet weten op geen enkele wijze gebonden te zijn door de in Washington
bereikte akkoorden. De Russisch-Amerikaanse toenadering mocht in geen geval
leiden tot enige controle op de Franse militaire middelen die, volgens Pompidou,
‘ten dienste staan van de vrede’.
Vervolgens werd over Europese zaken gesproken. Met betrekking tot de
Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking bleken beide partijen het
geheel eens te zijn. De conferentie moest zo effectief en concreet mogelijk zijn. Er
werd geen overeenstemming bereikt over de mogelijkheid de CEVS af te sluiten met
een algemene topontmoeting. zoals in het Russisch-Amerikaanse slotcommuniqué
was gesuggereerd. Ten aanzien van de wederzijdse ontwapening zette elke partij zijn
standpunt in den brede uiteen. Toenadering bleek hier niet mogelijk, omdat Frankrijk
weigert deel te nemen aan blok tot blok onderhandelingen over de vermindering van
de strijdkrachten in Europa.
Frankrijk vreesde dat de op 30 oktober in Wenen beginnende onderhandelingen
over wederzijdse troepenreductie tot een gevaarlijke verstoring van het
machtsevenwicht in Europa kunnen leiden. Deze weigering om aan de
MBFR-conferentie deel te nemen, mag echter niet worden opgevat als een aanwijzing
dat Parijs vijandig tegenover ontspanning en de pogingen tot ontwapening zou staan.
Dat alles betekende overigens geenszins dat Brezjnevs bezoek aan Parijs een
mislukking was geworden. Zo werd overeengekomen dat Pompidou begin 1974 op
Brezjnevs uitnodiging een nieuw bezoek aan de Sovjet-Unie zal brengen. De twee
staatslieden spraken af elkaar te zullen ontmoeten op elk moment en waar dan ook
als de gebeurtenissen dit nodig maken. Zoiets was een nieuwe aanwijzing dat Brezjnev
en Pompidou behoren tot dat exclusieve clubje van staatslieden die elkaar in een
opeenvolging van bezoeken steeds beter hebben leren kermen2.
In het licht van de besprekingen die Pompidou achtereenvolgens met Nixon, Brandt
en Brezjnev had gevoerd, kan de Franse buitenlandse politiek een bepaalde
standvastigheid niet worden ontzegd. Terwijl Amerikanen en Russen elkaar steeds
meer vonden, zeiden de Fransen vastbesloten te zijn hun beleid van nationale
onafhankelijkheid te zullen voortzetten. Dat bracht Parijs niet alleen in moeilijkheden
met Washington en Moskou, maar ook met de partnerlanden in de E.E.G.. Een
interessante ontwikkeling in de Franse politiek was dat Parijs tijdens de
zomermaanden proefballonnetjes losliet over de mogelijkheden tot uiteindelijke
vorming van een Europese kernstrijdmacht. Vooral het betoog dat minister Jobert
op 19 juni 1973 voor de Nationale Vergadering hield, vormde in dit opzicht een
aanwijzing. Jobert verklaarde immers dat Europa zich met zijn eigen defensie moest
gaan bezighouden. als het tenminste niet blijvend onderworpen wilde blijven. Er
waren aanwijzingen dat de Franse regering na het vertrek van de supergaullistische
minister van defensie, Michel Debré, minder vijandig was komen te staan tegenover
2

Andere leden van deze ‘club’ zijn: Nixon, Brandt en Heath.
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het denkbeeld van de samensmelting van de Franse en Britse atoomstrijdkrachten
als fundament voor een West-Europese nucleaire macht, waaraan dan tenslotte ook
de Bondsrepubliek deel zou moeten nemen.
L.L.S Bartalits
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Het proces van een R.K. profeet1
Twintig jaar na zijn dood is Teilhard de Chardin meer dan een naam. De hausse in
de uitgave van zijn geschriften mag dan voorbij zijn, regelmatig verschijnt secundair
werk van zijn hand dat ons helpt om de mens Teilhard en daarmee de perspectieven
van zijn leer beter te leren kennen. Zo beschikken wij sinds kort over de
correspondentie met zijn vrienden Auguste Valensin, Bruno de Solages en Henri de
Lubac1. Ook zijn retraite-aantekeningen rollen zojuist van de pers3. Boeiend laten
deze boeken zien hoe Teilhard reageert op de moeilijkheden rond de publikatie van
zijn visie. Wonderlijk hoe deze geleerde vanaf 1919, wanneer hij aan de Sorbonne
zijn proefschrift voorbereidt, tot aan zijn dood in 1955 zichzelf gelijk blijft. Rousselot,
Action Francaise en Humani Generis kunnen etappe-plaatsen heten van een pijnlijk
proces, een halve eeuw kerkelijk tasten, strijden en lijden, waar elke start en elke
sprint een herhaling van de vorige leek. Pierre Teilhard de Chardin heeft dat avontuur
actief en zelfs lijfelijk meevoltrokken.
Zijn visie blijkt van meet af aan niet te passen in de Romeinse theologie. Dat
bezorgt hem moeilijkheden. Reeds in 1920 voelt hij ze aankomen. Hij wordt schichtig
en kijkt voorzichtig om zich heen naar wapens. Maar hij blijft loyaal. Kerkzijn is
voor hem immers staan in de waarheid, een tegenstelling tussen kerkelijkheid en
geweten is onbestaanbaar. Teilhard is principieel kerkelijk en blijft dat tot het laatste
toe.
Wanneer dan ook de eerste, reeds beslissende slag valt (in 1925: verbod om te
doceren aan het Institut Catholique van Parijs), schrijft hij de volgende brief aan zijn
vriend Valensin:
‘Tussen ons gezegd en gezwegen, ik heb gisteren Costa, onze Provinciaal,
gesproken. Het is gebeurd, ik word uit Parijs verplaatst en het beste wat ik hoop is
dat ze me hier nog een half jaar het werk waar ik mee bezig ben laten afmaken en
mij weer naar China laten vertrekken het volgend jaar Pasen, met mijn vriend Licent.
- Beste vriend, help mij een beetje. Ik heb me goed gehouden: maar van binnen is
het iets wat lijkt op doodstrijd of storm. - Ik meen in te zien dat ik, als ik zou weggaan
of het hoe dan ook zou vertikken (menselijk gezien zou dat zo eenvoudig en zo voor
de hand liggend zijn), ontrouw zou zijn aan mijn geloof in het feit dat alle
gebeurtenissen door O.L.H, worden bezield, en aan Zijn waarde, welke die van alle
dingen dezer Wereld te boven gaat. Ik zou bovendien in de ogen van de Onzen (zijn
medebroeders) (en van de anderen) de religieuze waarde van mijn ideeën
compromitteren. Verwijdering van de Kerk, trots of wat dan ook zou er uit worden
gelezen. Het is van wezenlijk belang dat ik door mijn voorbeeld Iaat zien dat mijn
ideeën, ofschoon ze vernieuwend lijken, mij net zo trouw maken aan de traditie als
ieder ander. - Zo meen ik het te zien. Maar hier liggen juist de schaduwen. Welke
van mijn twee roepingen is de heiligste? - die welke ik als jongetje van achttien jaar
heb gevolgd? - of die welke als de ware bruid naar voren is gekomen in de rijpheid
van mijn mannenleeftijd? - Ik denk dat er geen tegenstelling is, d.w.z. dat ik door
zonder tegenstand het gebouw van mijn onderzoekingen te laten afbreken nog altijd
1
1
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R. d'Ouince, Un prophète en procès, Aubier - Montaigne, Paris, 1970, 2 dln..
P. Teilhard de Chardin, Lettres intimes, introd. et notes par H. de Lubac, Aubier - Montaigne,
Paris, 1972.
J. Laberge, P. Teilhard de Chardin et Ignace de Loyola, Desclée, Paris, 1973.
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werk aan de prediking van het Evangelie van het Onderzoek. Maar ben ik niet juist
het slacht-offer van hetgeen ik steeds heb proberen te bestrijden: het formalisme, het valse automatisme van de geest? - gehoorzaam ik niet aan die afgoderij waar-door
de afzonderlijke bevelen van de Kerk een absoluut karakter aannemen en de trouw
aan haar leiding tot het eerste van de geboden Gods wordt?... - Beste vriend, zeg mij
dat ik, als ik gehoorzaam, niet ontrouw ben aan mijn ideaal...
Ik zal je nog eens schrijven. - Maar wil jij me een briefje schrijven’.
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Teilhard maakt het zich niet gemakkelijk. Zijn leven verloopt in strijd en angst.
Beurtelings rustig en ongeduldig, opstandig en berustend, idealistisch en cynisch,
een beetje bitter of meer berekenend, energiek en moedeloos zien wij hem nog dertig
jaar strijden met de Engel. Het sleutelwoord, dat vele malen in zijn brieven valt, is:
‘étouffant’, verstikkend. Vanuit Tientsin, Peking, Parijs, New York spreken 118
brieven van zijn onzekerheid, zijn aarzelingen, zijn opstand, en zijn vrede.
Ja, ook van vrede. Zijn fundamentele zekerheid. Teilhard weet, ‘gelooft’ dat hij
binnen de Kerk is. En die Kerk, waaraan hij à tort et à travers trouw wil blijven, is
geen vaag christelijk extract van kerkgenootschappen, maar de heel concrete
katholieke Kerk van Rome.
Daarmee zijn de elementen van het gewetensconflict gegeven: de jezuiet die intens
lijdt door de Kerk, gelooft even intens in diezelfde Kerk. Trouw doet hij jaarlijks de
Geestelijke Oefeningen van Ignatius, de acht dagen en het schema. In die retraites
keert telkens het thema van het ‘sentire cum Ecclesia’ terug.
Maar wat belangrijker is, ook principieel heeft de R.K. Kerk een plaats in zijn
gedachte: ‘Ik geloof in de Kerk omdat zij zich voordoet als “phyletisch”4 en in de
mate waarin zij dat is’ ('33); en vanuit Rome schrijft hij in 1948: ‘Hierdoorheen gaat
de verticale as van de menswording; zonder Rome zou het monotheïsme uit de
noösfeer verdwijnen; de katholieke Kerk is de spil waaromheen alle dingen
samenkomen en de spits waar de vonk overspringt tussen de Wereld en het punt
Omega’.
Teilhard heeft zijn kritiek op die Kerk. Zij is statisch; zij neemt de wereld niet
serieus, wij zouden de wereld moeten kunnen beminnen dank zij. en niet ondanks
de Kerk; haar kader werkt te politiek; haar theologen zijn eeuwen achter.
Tijdens zijn leven heeft Teilhards theologisch werk nooit de censuur gehaald;
belangrijke posten mocht hij niet bekleden; het spreken over niet-antropologische
onderwerpen werd hem herhaaldelijk ontraden.
Hoe komt het dat deze Teilhard geen gefrustreerd mannetje is geworden, niet uit
de Orde of de Kerk is getreden - ook niet mentaal -, geen stemming heeft gemaakt,
geen brave sectariër werd, de vrede heeft gevonden en aan anderen gegeven?
Aan de meest voor de hand liggende oplossing heeft ook Teilhard natuurlijk
gedacht: maak een onderscheid tussen christendom en officiële Kerk. Dat onderscheid,
meestal gehanteerd als tegenstelling, is weinig origineel. Al twintig eeuwen lang
wordt het Evangelie opgevoerd als bestrijder van concrete groepen mensen die zich
er op beroepen. Maar de ketters zoeken hun letters en de strijd eindigt altijd in een
remise. Verwijzing van de problemen naar theologen, gezagsdragers of welke curie
ook lost niets op; ten slotte krijgt elke gemeenschap de leiders die zij verdient.
Dikwijls maakt ook Teilhard een distinctie tussen de waarheid en haar vormgeving,
tussen het geloof en de theologen, de Romeinse curie of de jezuietenorde, maar het
heil verwacht hij er niet van. Veel sterker, ja dominant is zijn voortdurende poging
om tot helderheid te komen. Juist daarom roept hij de hulp in van vrienden, legt
contacten, schrijft brieven, houdt gesprekken, bidt. Blijft zijn houding merkwaardig
4

Met ‘phyletisch’ (afgeleid van ‘phylum’ stam) bedoelt Teilhard dat volgens hem de kerk de
opgaande evolutie van het mensdom vertegenwoordigt, terwijl de ‘zij-takken’ van de
stamboom (naar analogie met vele doodlopende evolutierichtingen uit het biologisch verleden)
tot een impasse van de menselijke evolutie leiden, omdat zij een te bekrompen visie over de
mens en zijn toekomst vertegenwoordigen.
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constant in de dertig jaar strijd, zijn motieven lijken steeds zuiverder te worden. Bijna
onmerkbaar gaan drie nuancen in elkaar over:
- Christelijk leven betekent voortgaan in liefde. Men moet niet teveel nadruk leggen
op passieve deugden of de Acht Zaligheden, maar de hand aan de ploeg slaan ('33).
Moeilijkheden zijn er om overwonnen, verschillen om besproken te worden.
Respectvol ten aanzien van
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hints moet men zijn werk voortzetten, in het vertrouwen dat het Gods werk is. Wie
in de marge blijft, is laf ('26); ook de Kerk zelf zou die moed moeten bezitten: ‘Ik
droom steeds meer van een Kerk die - om ons te verleiden om te “sentire, et
praesentire cum ipsa” - zich in staat zou kunnen tonen om te “sentire, et praesentire
cum Mundo”. Het wil er bij mij niet in dat de sfeer van beslotenheid en bangheid
die thans in de Kerk heerst, die van het Evangelie is’ ('28). De geest en de waarheid
moeten gered worden.
- Wie eerlijk blijft, zowel intellectueel als spiritueel, gaat beseffen dat activiteit
op zich onvoldoende is: zij weet zich opgenomen in een veel grotere beweging Er
ontstaat vrede, een gevoel van bevrijding, besef van verantwoordelijkheid (37), en
vooral de behoefte om het contact met God niet te verliezen: ‘Ik heb steeds meer de
indruk in volle zee te varen, zonder ander kompas dan de liefde van een God, die
mij voortdurend groter toeschijnt dan alle voorstellingen van onze moraal en onze
theologie’ (38). Daarom bestaat ook ‘le mal romain’ hierin dat men een scheppingsfeit
aanziet voor een menselijke gril en een ‘drempel’ in de geschiedenis voor een ‘mode’
('48). De activiteit laat zich opnemen in een voortdurend pogen om de
heilsgeschiedenis te onderkennen, zij wordt Godzoeken.
- Dan groeit het vertrouwen dat alles convergeert. Binnen het menselijk initiatief
en de onderkenning van Gods wegen rijpt het begrip voor anderdenken. Op 8 augustus
1950, veertien dagen voor de encycliek Humani Generis, schrijft Teilhard:
‘... Er bestaat duidelijk een radicaal conflict tussen mijn visie van het Goddelijke en
die van het officieel gezag. Maar ik heb nog altijd het vertrouwen dat wij ergens
samenkomen. Ik ben steeds vuriger er van overtuigd dat het Menselijke nergens
uitkomt dan als voortzetting van de christelijke God. Alleen in de wijze waarop de
betrekkingen tussen Christus en de Wereld worden opgevat, komt de tegenstelling
naar voren. Welnu, ze zullen mij niet uit mijn hoofd of uit mijn hart praten dat “vanuit
mijn standpunt” Christus en de Wereld tegelijk groot worden. Heel mijn pogen is er
op gericht om de Christus even wijd en organisch te laten blijven als het Heelal: is
dat niet juist de definitie van de orthodoxie?
De bron van alle ellende is op dit moment dat de theologen de Wereld en de Mens
niet zien zoals zij zich voortaan aan ons voordoen. Zij brengen ons een God voor
een eindige (of eindigende) Wereld, terwijl wij alleen nog maar kunnen aanbidden
een God voor een “beginnende” Wereld. Ik ben er steeds meer zeker van: daarin ligt
de hele moeilijkheid en de hele grootheid van het moderne religieuze probleem.
Ik heb helemaal geen zin of idee om weg te gaan! Maar ik weet ook dat niets,
helemaal niets, mij zou kunnen afwenden van een visie waarbuiten ik voel dat heel
mijn geloof in elkaar zou storten; omdat zij juist is voortgekomen uit mijn trouw om
te leven en te denken wat mij sedert altijd is geleerd.
Eigenlijk ben ik innerlijk nooit zo in vrede geweest en in bewondering voor de
buitengewone eenvoud en rijkdom van een “Heelal dat kosmisch en tegelijk christelijk
convergeert”.
Wees gerust. Ik zal nooit een grote beslissing nemen zonder het jou te zeggen.
Dank voor je trouwe, kostbare vriendschap’.
Teilhard heeft het conflict gekend omdat de evidentie van zijn Kerkbesef en die van
zijn persoonlijke visie gedeeltelijk met elkaar in strijd waren. Zij hebben aan zijn
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leven een zeldzame spanning kunnen geven omdat beide tot steeds groter helderheid
kwamen en het peil bereikten van een ‘sympathie de fond’ (retraite '42). Wanneer
Teilhard ergens schrijft dat de Kerk de plaats is waar bij uitstek bemind en aanbeden
wordt. wagen wij het daarom zijn proces bij uitstek ‘kerkelijk’ te noemen.
Het strafproces dat hem door mensen en machten werd aangedaan, is een
rijpingsproces geworden. Op het niveau van de spiritualiteit blijkt dit mogelijk.
Frans Kurris S.J.
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Sociale Wetenschappen
Aghina, M.J., en G.M.J. Tielens - Verplegen verplicht. Verslag van een enquête.
- Wereldvenster, Baarn, Werkgroep 2000, 1973, 84 pp..
Brucker, Herben - Communication is power. - Oxford University Press, London,
1973, 385 pp., £ 4,25.
Busch, Dirk W. - Berufliche Wertorientierung und berufliche Mobilitat. - Enke,
Stuttgart, 1973, 184 pp., DM. 24,-.
Cameron, Rondo - Banking and Economie Development. - Oxford University
Press, London, 1972, 267 pp., £ 4,25.
Crouzet, François - Capital Formation and the Industrial Revolution. - Methuen
& Co., London, 1972, 261 pp., £ 1,60.
Cuijle, Jan - Zigeuners in Vlaanderen. - Ecclesiola, Antwerpen, 1973, 91 pp.,
BF. 95.
Dijk, Jan van, e.a. - China: een haalbare kaart. - (Eurosboekje) Tjeenk Willink,
Groningen, 1973/1 - 2, 126 pp., f 8,50.
Labonté, Christine - Industriearbeiter und Weiterbildung. - Enke, Stuttgart,
1973, 155 pp., DM. 27,-.
Sizer, John - Kosteninformatie in het bedrijfsbeleid. - (Marka) Spectrum, Utrecht
/ Antwerpen, 350 pp., f 9,50, BF. 155.
Tjaden-Steinhauer, Margarete - Klassenverhaltnisse im Spätkapitalismus. Enke, Stuttgart, 1973, 294 pp., DM. 39,-.
De Vakbeweging in Nederland. - (Dicmap) De Horstink, Amersfoort, 1973, 219
pp., f 17,50.
Willems, Drs. Jaap - Meningen van milieudeskundigen. - (K 4) J.H. Gottmer,
Haarlem, 1973, 80 pp..

H.A. Halbertsma
Arbeiders te Gast
(Prisma - Feiten achter de Feiten), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973, 126 pp., f
3,-, BF. 49.
Deze instructieve pocket behandelt een aantal belangrijke problemen rond het
fenomeen gastarbeider. Terecht wijst Halbertsma op de dubbele bodem in het begrip
‘gastarbeider’, dubbele in de zin van gastvrijheid en arbeidskracht die vaak wordt
aangetrokken voor het ongeschoolde, minderwaardig geachte werk. In een aantal
helder geschreven hoofdstukken wordt een overzicht gegeven van de landen van
herkomst, de wijze van opvang, en de positie die de buitenlandse werknemers binnen
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ons produktieproces innemen. Bijzonder belangrijk is een korte samenvatting van
een studie uitgebracht door de Nederlandse afdeling van ‘Amnesty International’
over de rechtspositie van een buitenlander in ons land.
F. Nieuwenhof

Vorming
Kernvraag nr. 35, Geest, verzorging krijgsmacht, Den Haag, 1973, 67 pp., gratis.
Deze publikatie bevat zeer lezenswaardige artikelen over aspecten van het
vormingswerk.
De bijdrage van Dr. Mr. A.W. Kist ‘Een Socio-Theologisch licht op vorming’
vormt wel een der origineelste bijdragen.
Kist beschouwt vorming als een proces in de persoon zelve, waarbij deze komt
tot een beter verstaan van zichzelf en zijn situatie, tot een kritische waardering daarvan
en tot een bewuste en gerichte hantering van de mogelijkheden in zijn
samenlevingssituatie. Genoemde omschrijving vertoont volgens Kist een zeer sterke
gelijkenis met een bijbelse antropologie, zodat je bijna kunt spreken van een
‘gekerstende agologie’.
Deze opmerking is belangrijk, omdat het expliciet benadrukken van de
waardengebondenheid nogmaals de band bevestigt tussen de wetenschap en de cultuur
waarbinnen deze functioneert.
F. Nieuwenhof
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Dr. J.M.G. Kleinpenning
Brazilië
Romen, Roermond, 1973, 188 pp., krt. en ill., f 14,90.
Dit boek over Brazilië maakt deel uit van de serie ‘Panorama van de wereld’,
waarin reeds eerder, als grote paperbacks, boeken over China, de Arabische wereld
en Scandinavië verschenen. Dr. J.M.G. Kleinpenning is lector in de sociale geografie
aan de Universiteit van Nijmegen, met - zoals dat heet - ‘bijzondere aandacht voor
de Spaans en Portugees sprekende gebieden’. In dit boek is dan ook een bijzonder
ter zake kundig geograaf aan het woord, die van zijn kennis van Brazilië ook reeds
in vroegere publikaties heeft blijk gegeven.
Kleinpenning beschrijft Brazilië als een onderontwikkeld land. Om te doen
uitkomen dat de onderontwikkeling van gebied tot gebied verschilt, wordt Brazilië
verdeeld in drie regio's, namelijk het meer ontwikkelde Zuidoosten, het Noordoosten
- Brazilië's grootste probleemgebied - en het binnenland, dat weer wordt verdeeld in
Amazonia en West-Brazilië. Deze gebieden worden vooral economisch-geografisch
beschreven, met speciale aandacht voor de kenmerken en oorzaken van de
onderontwikkeling. Als inleiding op deze regionale behandeling van Brazilië dient
hoofdstuk twee, waarin een overzicht wordt gegeven van de sociaal-economische
geschiedenis.
Kleinpenning verschaft de lezer bijzonder veel informatie. De tekst is exact - er
worden veel getallen en percentages genoemd - en wordt ondersteund door 16 kaartjes,
34 foto's en enkele tabellen. De schrijver doet weinig concessies aan zijn lezers. Ook
daar waar het zeker mogelijk was - zoals bijv. bij de snelle ontwikkeling van Manaos,
de tragedie van de rubbercultuur, de schrijnende toestanden in de krottenwijken van
de grote steden, de positie van de Indianen en de situatie van de Nederlandse boeren
- wat meer ‘journalistiek’ te werk te gaan, blijft Kleinpenning de ietwat koele,
registrerende betoogtrant handhaven.
De lezer die van een boek over Brazilië verwacht te worden ingelicht over de
sociale, politieke en godsdienstige aspecten van de hedendaagse samenleving zal
door dit boek oznder meer worden teleurgesteld. Geen uitvoerige uiteenzetting over
de sociale structuur en de in vergelijking met de V.S. zo bijzondere relaties tussen
de verschillende bevolkingsgroepen. Geen bijzondere aandacht voor het Braziliaanse
gedragspatroon, het dictatoriale optreden van de Braziliaanse regering, de politieke
gevangenen, de strijd van Helder Camara en de positie van de Rooms Katholieke
Kerk. Het niet uitvoerig ter sprake brengen van deze onderwerpen geschiedt bij
Kleinpenning zeer bewust. In één van zijn vroegere publikaties (Geografie van de
landbouw, Aula 373) heeft hij uiteengezet het object van de sociale geografie te zien
in ‘de beschrijving en verklaring van de bestaansvormen der menselijke groeperingen
- of facetten ervan - zoals die door het wisselend samenspel van tal van factoren
gestalte hebben gekregen en zich ook voortdurend weer wijzigen’ alsmede in ‘die
verschijnselen die voortvloeien uit de aard van het bestaan of de daarin optredende
dynamiek’. Primair staat in deze opvatting dus de bestaanswijze, terwijl bij de
verklaring hiervan aandacht kan worden besteed aan sociale, politieke en
godsdienstige factoren. Tevens behoren onderwerpen als nederzettingsvormen en
migratiebewegingen volgens deze opvatting tot de sociale geografie. In de wereld
van de Nederlandse geografen is de één het roerend eens met dit uitgangspunt, terwijl
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de ander in deze vorm van geografiebeoefening meer economische dan sociale
geografie ziet. In ieder geval is Kleinpenning in dit boek over Brazilië zijn genoemde
beginselverklaring trouw gebleven en heeft een bijzonder goed overzicht gegeven
van de ruimtelijke verbreiding en verscheidenheid van de verschillende
bestaansvormen in Brazilië, alsmede van de gevolgverschijnselen (zoals bijv. o.a. in
paragrafen over de steden Sao Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia).
Persoonijlk ben ik van mening dat in een boek over Brazilië - mede gezien de titel
van het boek en de opzet van de serie, die toch bestemd is voor een groot publiek uitvoeriger had moeten worden ingegaan op de niet-economische aspecten van de
samenleving. Ook binnen de genoemde opvatting van Kleinpenning en binnen de
vermelde probleemstelling was dit zeker in sterkere mate mogelijk geweest dan nu
het geval is. Het Braziliaanse gedragspatroon heeft - om een voorbeeld te noemen toch zeker te maken met het probleem van onderontwikkeling en dus met de
bestaanswijze.
Dit alles neemt niet weg dat dit het eerste boek is in het Nederlandse taalgebied
dat op zeer deskundige wijze op genoemde aspecten van de Braziliaanse samenleving
ingaat. En als zodanig zal het zeker z'n weg vinden.
H. Hack
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Gedragswetenschappen
Berger, Willem - De laatste levensfase 3. Pastorale begeleiding. - Ambo,
Bilthoven, 1973, 67 pp., f 7,50.
Carp, E.A.D.E. - Het werkelijke gesprek. - Acco, Leuven, 1973, 97 pp., BF. 95.
Hiller, Gotthilf Gerhard - Konstruktive Didaktik. - Schwann, Düsseldorf, 1973,
255 pp., DM. 20,-.
Langewellpott - Erziehungswissenschaft und pädagogische Praxis in der DDR.
- Schwann, Düsseldorf, 1973, 247 pp., DM. 28,-.
Patterson, G. - Opvoedingsproblemen in het gezin. - Van Gorcum, Assen, 1973,
100 pp., f 12,90.
Rhetorik, Ästhetik, Ideologie. Aspekte einer kritischen Kulturwissenschaft. Metzler, Stuttgart, 1973, 328 pp., DM. 28,-.

Ronald D. Laing
Toestanden
Boom en zoon, Meppel, 1972, 91 pp., f 7,-. De bekende Engelse psychiater, die
onontwarbare knopen in het menselijk verkeer weet te onderkennen en op
karakteristieke patronen ontrafelt, heeft hier de ‘mallen’ van zijn gedachtenkronkels
in bijna mathematische formules bij elkaar gezegd. Het geheel van deze verzameling
uitspraken, gedachteninvallen en schetsen van verkronkelde relatiepatronen vertoont
een teveel aan spitsvondige formuleerkracht. De bewondering voor de vertaler neemt
erbij toe. Het nadeel is dat meer aandacht gericht wordt op Laings Toestanden dan
op de relatieknopen die hij tegenkomt.
Tot slot, om met een citaat van de laatste twee volle bladzijden (90/91), deze
toestanden te karakteriseren: ‘Wat een interessante vinger / laat me erop zuigen
Het is geen interessante vinger / doe hem weg
De uitspraak wijst op niets / De vinger zegt niets'.
G. Wilkens

J. Piaget / B. Inhelder
De psychologie van het kind
Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout, 1972, 157 pp., f 15,90.
Reeds sinds decennia is Piaget een begrip voor de fundamentele
ontwikkelingspsychologie en voor de studie van het ontstaan van de denkstructuren.
Onlangs vond ook buiten het psychologische vakterrein het werk van de auteur
erkenning door de toekenning van de Erasmusprijs 1972.
Ook al zullen de inzichten van Piaget bij nogal wat auteurs van naam, terecht, op
ernstige bezwaren stuiten, het is in elk geval goed dat er een Nederlandse vertaling
van het in 1966 verschenen ‘Psychologie de l'Enfant’ voorhanden is, waarin de
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grondgedachten van Piaget met betrekking tot het groeiproces van het kind, beknopt
en eenvoudig, aan een breder lezerspubliek worden aangeboden.
Afgezien van het feit dat het kind zelf voor ons van het grootste belang kan zijn,
is de bestudering van het kinderlijk gedrag in zijn ontwikkeling belangrijk, zo niet
belangrijker, voor het inzicht in de volwassene, dan het bestuderen van de volwassenen
ons inzicht brengt in het bedrag van het kind. Uitgeverij Lemniscaat deed er goed
aan in haar uitgavenstrategie deze studie van Piaget op te nemen naast de recente
belangrijke uitgaven en vertalingen van psychologie-auteurs van naam.
G. Wilkens

Dr. A.J.H. Thiadens en dr. L.A.R. Bakker
Doodgaan is nog geen sterven
(Anatomie van de toekomst), Het Wereldvenster, Baarn, 1972, 146 pp., f 14,75.
Wie Thiadens kent als ziekenhuisspecialist, zou een handleiding
stervensbegeleiding verwachten. Dit is echter beperkt tot enkele bladzijden in het
laatste hoofdstuk. Thiadens is hier meer aan het woord als paterbioloog, samen met
Bakker, professor in de theologie. Het boek is een nadere uitwerking van het eerste
deel van Het sterven dat ons toekomt door dezelfde schrijvers gepubliceerd in de
Katernen 2000, 1972. De denktrant is wat ouderwets, met een verbaal radicalisme
van ‘ek-sistentieel’ type en een gemakkelijke omgang met logische regels. Tevreden
constateren de schrijvers: ‘Het oude ideaal van de pure objectiviteit heeft afgedaan’
(p. 55).
Berusting in de zich aankondigende eigen dood is volgens de schrijvers het vierde
stadium van de verwerking van die dood naar Kübler Ross. Als mogelijk vijfde
stadium noemen de schrijvers een positieve, actieve aanvaarding van de dood, een
actief sterven. Dat zou dan mystiek aandoende belevingen kunnen geven, zoals G.C.
Jung be-
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schrijft (p. 22) en zoals David Snell ervaren heeft (p. 39). Vervolgens leggen de
schrijvers verband tussen dergelijke belevingen van mensen, die bijna dood waren
en geloof, ook in herrijzenis. Zij uiten kritiek op h.i. oneigenlijke stervensbegeleiding
(de niet-pastorale) en op diverse vluchtmechanismen, die de mens hanteert tegenover
de dood; daarbij hebben ze uiteraard niet hun eigen mechanisme op het oog. Hun
ideeën, zoals ‘Leven en sterven zijn in diepste zin synoniem’ kennen zij een
apologetische functie toe.
Van sociaal engagement met wat dan ook, van kennis van zaken van iets meer
dan theologie en stukken biologie blijkt weinig. Het gaat vooral om het individu en
diens aanvaarding van de dood volgens de formule van de schrijvers. Het gaat niet
om diens ‘eigen dood’ zoals de christelijke psychiater Rümke behandeld heeft. Niet
alleen de dood is autoritair, zoals de schrijvers stellen, maar ook deze schrijvers zelf.
Dat er van sterven soms meer te maken is in positieve zin, kunnen we met de
schrijvers wel eens zijn. Dat daarvoor lustpremies, zoals verheviging van de
communicatie, in het vooruitzicht gesteld wordt, lijkt wat kinderlijk. Het verband
van ‘eeuwig leven, reeds hier in de transformatie van doodgaan naar sterven’ (p.
131) blijft een vreemde paradox.
We zijn verkocht aan de dood. Nu moet de dood weer aan ons verkocht worden in koppelverkoop met ‘geloof’.
J.H. van Meurs

Gusti Gebhardt
Mit jungen Menschen im Gespräch
Knecht, Frankfurt, 1972, 218 pp., DM. 14,80.
De schrijfster Dr. G. Gebhardt is consulente van een adviesbureau voor jonge
mensen in de grootstad. In een soort dagboekvorm neemt de lezer kennis van grote
en kleine vragen waarvoor de jeugd een antwoord zoekt: al of niet verderstuderen
na de middelbare school, hoe contact leggen met anderen, vriendschap en seks,
vreugdeloos beroep, recht op zelfstandigheid en eigen mening. Vaak treedt onder
hetzelfde dak een conflictsituatie op in verband met kleding, eetgewoonten,
uitgangsdag, bezoek, eigen kamer, geld en godsdienst. Na een soort portrettengalerij
in het eerste deel worden in het tweede gedeelte oriëntatielijnen gegeven met
betrekking tot vooral drie problemen: drugs, seksualiteit en religie. Een boek dat van
veel ervaring getuigt. Menigeen zal er tips in vinden om jonge mensen weer frisse
levensmoed bij te brengen.
S. De Smet
Robert Gloton, Claude Clero L'activité créatrice chez l'enfant Casterman,
Tournai, 1971, 212 pp., BF. 90.
René La Borderie Les images dans la société et l'éducation Casterman, Tournai,
1972, 160 pp., BF. 90.
Henri Houlmann Les langues vivantes Casterman, Tournai, 1972, 100 pp., BF.
90.
André Dehant et Arthur Gille Votre enfant apprend à lire Casterman, Tournai,
1972, 144 pp., BF. 90.
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Jean Hassenforder L'innovation dans l'enseignement Casterman, Tournai, 1972,
144 pp., BF. 90.
Pierre Leenhardt L'enfant et l'expression dramatique Casterman, Tournai, 1973,
144 pp., BF. 90.
Ouders en opvoeders zullen ongetwijfeld sterk geboeid zijn door deze livre de poche
editie E 3 van de firma Casterman. Deze beginletter komt telkens van de woorden
Enfance, Education, Enseignement, het onderwerp van deze handzame boekjes.
Robert Gloton is van oordeel dat de huidige maatschappij en gevolgelijk de school
de creatieve activiteit van het kind alsmaar zoekt in te perken. In zijn hoedanigheid
van president van de ‘Groupe français d'Education nouvelle’ te Parijs wil hij de
creativiteit van het kind tot een functionele imperatief van de school maken.
René La Borderie, chef van het pedagogisch documentatiecentrum te Bordeaux,
lanceerde in zijn land T.V.-onderwijs. In het 19e deeltje zette hij op klare wijze uiteen
welke invloed het beeld heeft op volwassenen en kinderen, alsook hoe l'image zich
gelden laat in de literatuur en de consumptie. Dat voor jeugdigen in dezen een
geleidelijke opvoeding nodig is zal wel niemand aanvechten.
Twee- of meertaligheid is een probleem geworden voor velen in het Europa der
negen. De Zwitserse taalleraar H. Houlmann licht in deel 20 van deze serie de
psychopedagogische grondslagen toe van het modern taalonderricht. Hij hangt een
beeld op van de bemoeiingen welke in diverse landen thans aangewend worden om
het lin-
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guistisch onderwijs fundamenteel te vernieuwen.
Jean Hassenforder, schrijver van een merkwaardig proefschrift over de bibliotheek
als educatieve instelling, is vooral begaan met vergelijkende opvoedingsleer en de
sociologische kant daarvan. Hij laat in dl. 24 zijn gedachten gaan over een eventueel
onderricht zonder school.
Arthur Gille, docent aan de Franstalige Universiteit te Leuven, behandelt technisch
en omstandig het probleem van het leren lezen bij het kind. Met belangstelling zal
ook de volwassene kennis nemen van het vrij summier slotkapittel van deel 23 over
zijn wijze van lezen vooral over het snellezen waarin mensen zoals J.F. Kenncdy en
een André Maurois topprestaties wisten te leveren.
Pierre Leenhardt, zelf actief in het kindertheater, biedt in deel 26 een inzicht in de
mogelijkheden welke voor het kind gelegen zijn in de dramatische expressie. Deze
mogelijkheden dienen allerminst om van elk kind een acteur te maken, wel om het
tot zijn volle ontplooiing te laten komen.
S. De Smet

Marc Oraison
Berufsfindung und Berufung. Soziale und psychologische Grundlagen
Knecht, Frankfurt, 1972, 129 pp., DM. 13,80.
Het kiezen voor één van de ontelbare mogelijkheden van mens-zijn (normaal
spreken we van een beroep, soms ook van roeping) is voorzeker een topevenement
in het leven van elk van ons. De Franse priester Marc Oraison, medicus, psycholoog
en theoloog, onderwerpt dit proces aan een heldere analyse. Vanaf de eerste
kinderjaren worden een aantal pre-beslissingen genomen, zo meent hij, die de
toekomst van de volwassene ingrijpend zullen bepalen. De relatie moeder - kind op
het psychologisch vlak, de jeugddromen en op sociaal terrein de contacten met lieden
die een beroep uitoefenen, oefenen onmiskenbare invloed uit op de levenskeuze.
Niet alleen de dadendrang van het subject zelf, maar ook de rol van de ander lijkt
hier maatgevend. Aan de hand van de roeping tot het priesterschap toont Oraison in
zijn laatste hoofdstuk aan hoe veelvuldig de factoren zijn die tot voormelde keuze
leiden. Dat de vinnige Fransman hiermee achterhaalde gedachte-constructies doet
kraken door ze te confronteren met zijn rijke klinische ervaring zal de gewaarschuwde
lezer allicht vooruit al vermoed hebben. Een lezenswaardig boek.
S. De Smet
Michel Lacour Sexualité du jeune adülte 1971, 140 pp., BF. 90.
Roger-Henn Guerrand La libre maternité 1971, 168 pp., BF.90.
Jean Ormezzano Couples jeunes, jeunes couples 1972, 160 pp., BF.90.
Dr. Bernard Muldworf Le métier de Père 1972, 172 pp., BF. 90.
Dr. Jacqueline Drevfus-Moreau L'impuissance sexuelle 1972, 156 pp., BF.90.
Cathérine Valabrègue L'éducation sexuelle à l'étranger 1972, 152 pp., BF.90.
De uitgeverij Casterman is met een collecte in pocket formaat gestart die handelt
over het thema ‘Vie affective et sexuelle’. De redactionele leiding ervan berust bij
Cathérine Valabrègue, vice-presidente van het Mouvement français pour le planning
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familial. De serie die nu een twintigtal nummers telt, is van goed vulgariserend
gehalte. Er wordt nagedacht over het affectieve en seksuele leven met behulp van
de laatste gegevens die de moderne wetenschap heeft weten te winnen. Uiteraard
richt deze equipe van voortreffelijke deskundigen zich tot een breed publiek van
jongeren in de eerste plaats, maar ook tot hun ouders en alwie met jeugdvorming te
maken heeft. De waarde van de onderscheiden deeltjes is nogal uiteenlopend. Alle
hebben echter dit gemeen dat zij de hoogste verwachtingen koesteren voor de
eigentijdse jeugd, op voorwaarde nochtans dat de adulten in de maatschappij van nu
ophouden materialistisch en zelfzuchtig te zijn. Het impact van het geloofsleven op
de affectieve gedragingen komt o.i. maar weinig aan Tenslotte moet vermeld, dat
met uitzondering van Bernard Muldworf's essay deze werkjes in bondigheid iets
hebben van een lessenschema van onderwerpen die geschikt zijn voor het zogenaamd
vormingswerk. Wellicht ligt hier dan ook hun grootste verdienste.
J. Hofkruit
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Geschiedenis
Böckenförde, Ernst-Wolfgang - Moderne deutsche Verfassungsgeschichte
(1815-1918). - (Geschichte) Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1972, 502 pp.,
DM.38,-, brosch. DM. 28,-.
Brugmans, Prof. Dr. H. - Geschiedenis van Amsterdam. 5. Stilstaand getij.
1795-1848. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973, 268 pp., f 17,50, paperback
f 12,50.
Brugmans, Prof. Dr. H. - Geschiedenis van Amsterdam. 6. Opgaand Getij.
1848-1925. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973, 330 pp., f 17,50, paperback
f 12,50.
Geschichte der deutschen Arbeiterjugendbewegung 1904-1945. - Verlag Neues
Leben, Berlin, 1973, 632 pp., M. 10,80.
Knopf, Jan - Geschichten zur Geschichte. - Metzier, Stuttgart, 1973, 346 pp.,
DM. 38,-.
Palmer, Alan - Rusland in oorlog en vrede. - Fibula-Van Dishoeck, Bussum,
1972, 224 pp., ill., f 39,50.
Zaal, Wim - De Nederlandse Fascisten. - Wetenschappelijke Uitgeverij,
Amsterdam, 1973, 228 pp., f 22,50.

Adam Wienand, Hrsg.
Der Johanniter-Orden. Der Malteser-Orden. Der ritterliche Orden des hl.
Johannes vom Spital zu Jerusalem. Seine Aufgaben, seine Geschichte
Herausgegeben von Adam Wienand in Verbindung mit Carl Wolfgang Graf von
Ballestrem und Christoph Freiherr von Imhoff.
Wienand-Verlag, Köln, 1970, 661 pp., ill., krtn., DM. 48,-.
Wie denkt dat het bij de Malthezer- en Johanniterorde alleen maar gaat om wijde
mantels en adelskwartieren, kan heel wat nieuwe en andere informatie opdoen in dit
wel zeer omvangrijke werk. Uitvoerig wordt de geschiedenis van deze ridderorde
beschreven, die in samenhang met de kruistochtenen latere vormen van
Turkenbestrijding niet weg te denken valt uit de Europese ontwikkeling. Naar
verhouding zeer veel aandacht krijgen de afdelingen in het Duitse taalgebied. Het is
niet een geschiedschrijving van de beste soort: meer feiten dan achtergronden worden
geboden; over problemen en vragen die opkomen wordt nogal vlug heengelopen.
De vraag is namelijk of het door de orde gebruikte geweld in het verleden
verontschuldigd kan worden met een beroep op ‘de toenmalige tijdsomstandigheden’.
Bij dit alles wil ik het nut van de grote hoeveelheid aangevoerd materiaal, die het
mogelijk maakt ook langs deze weg een doorsnee van de Europese geschiedenis te
maken, niet ontkennen.
Wat wel niemand zou verwachten: de oorlog in Vietnam komt in dit boek ter
sprake. De orde blijkt namelijk een bloeiende hulpdienst in sommige landen te
‘bezitten’. In dat kader hebben (alleen?) Duitse Maltezerridders meegeholpen wonden
te genezen en striemen te verzachten, ook in Vietnam. Op deze wijze rechtvaardigt
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de orde zijn bestaan in deze tijd. Het ‘noblesse oblige’ wordt hier vertaald in een
daadwerkelijke hulp voor de underdog. Enige informatie (niet al te helder overigens)
vindt men ook nog over het merkwaardige statuut van de Maltezerorde. Enerzijds
souverein (met 28 staten worden diplomatieke betrekkingen onderhouden!), anderzijds
een aan de Heilige Stoel verbonden religieuze orde stelt zij het juridische denken
voor problemen. Roger Peyrefitte heeft er een hele roman aan gewijd; maar die wordt
in dit boek niet genoemd. Naar mijn gevoel is dat een gemis.
Marcel Chappin

H. Brugmans
Geschiedenis van Amsterdam.
Tweede, herziene en bijgewerkte druk door I.J. Brugmans.
1: Middeleeuwen 1100/1544
2: 80-jarige Oorlog 1544/1621
3: Bloeitijd: 1621/1697
4: Afgaande getij 1697/1795
5: Stilstaand getij 1795/1848
6: Opgaand getij 1848/1925
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972-1973, 318, 263, 378 en 304 pp., ill., per deel f
17,50, paperback f 12,50.
Wie de geschiedenis van Amsterdam door de eeuwen heen wil schrijven, zal een
enorme studie moeten maken en een geweldige eruditie moeten verwerven. Hij zal
om over het ontstaan van de stad te kunnen schrijven (wat een jonge stad is
Amsterdam eigenlijk: nog geen zeven eeuwen oud!) op de hoogte moeten zijn van
de Middeleeuwse geschiedenis, in het bijzonder van de grafelijkheid van Holland.
Maar niet alleen de institutionele geschiedenis moet hem eigen zijn, ook de
economische, kerkelijke en sociale ontwikkelingen zal hij in de Middeleeuwen - en
alle eeuwen erna - moeten kunnen overzien. Een gedegen kennis van de hele
vaderlandse geschiedenis vraagt in
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het bijzonder de episode over Amsterdam in de Tachtigjarige Oorlog; maar voor de
jaren van vrede en oorlog erna is dat niet minder vereist. Meer dan ooit geldt dan:
over Amsterdam schrijven is schrijven over Holland; over Holland schrijven is
schrijven over de Republiek; de Republiek zelf hoort een tijdlang tot de grote
mogendheden in Europa. Wie zou er eigenlijk nog aan durven beginnen om alleen
zo'n geschiedenis te schrijven? Meer nog: wie zal in staat zijn zo'n werk tot een goed
einde te brengen? Dat H. Brugmans in de twintiger jaren dit werk heeft geschreven
blijft een prestatie van de eerste orde. Leest men b.v. het hoofdstuk over het ontstaan
van de stad en volgt men de zorgvuldige afweging van mogelijkheden en
moeilijkheden, dan weet men weer wat historisch handwerk is.
Dit werk is nu opnieuw uitgegeven in zes delen. Het zijn bijgewerkte delen, maar
een vluchtige vergelijking met de eerdere uitgave maakt als snel duidelijk dat I.J.
Brugmans, zoon van de auteur, alleen maar het echt noodzakelijke heeft gewijzigd.
Wijzigingen op grond van nieuwere onderzoekingen (de brand in 1963 bij C. & A.
op het Damrak gaf de mogelijkheid tot onderzoek van de bodem; de Nieuwe Zijde
blijkt dan even oud als de Oude Zijde) en nieuwe literatuur waren natuurlijk nodig.
Maar de opzet is onveranderd gebleven; zelfs de eindgrens - 1925 - is niet
overschreden. Het is goed dat op deze wijze het werk opnieuw onder de aandacht
van velen kan komen (een goedkopere paperbackeditie maakt 't werk bovendien zeer
bereikbaar); Amsterdam heeft inderdaad een historie die aandacht verdient. Maar
door de opzet niet te veranderen blijft het werk wel erg gedateerd. In de
geschiedschrijving is het nodige veranderd; er zijn nieuwe vraagstellingen opgekomen;
traditionele wijzen van beschrijving zijn aangevochten. Bovendien heeft Amsterdam
zich ondertussen opmerkelijk verder ontwikkeld. En nu spreken we niet eens over
de veranderende waardering van de stad van de mens. Evenwel: Wie zou eraan durven
beginnen een dergelijk nieuw werk te schrijven en wie zal in staat zijn het tot een
goed einde te brengen.
Marcel Chappin

Willy Real (Hrsg.)
Der hannoversche Verfassungskonflikt von 1837/1839
(Historische Texte / Neuzeit) Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1972, 99 pp.,
DM. 10,-.
Wanneer in 1837 Ernst August, hertog van Cumberland, zijn broer Willem IV van
Groot-Brittannië opvolgt als Koning van Hannover (de Britse kroon gaat naar hun
beider nicht Victoria) kan hij zijn autokratische neigingen niet beheersen. In Engeland
had hij zich vergeefs verzet tegen de invoering van constitutionele hervormingen
(Reform Bill van 1832), in Hannover schaft hij met één pennestreek de grondwet
van 1833 af. Zeer bruusk en ontactisch is zijn verdere optreden, o.a. jegens de zeven
professoren te Göttingen die - o zo eerbiedig - een geluid van protest laten horen.
De Duitse Bond steunt met 9 tegen 7 stemmen de door de koning gevolgde lijn.
De gepubliceerde teksten in dit boekje lichten ons in over argumenten voor en
tegen en over de wijze van optreden van iemand die de klok terug wil zetten.
Marcel Chappin
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M.M. Postan
Fact and relevance. Essays on historical method
Cambridge University Press, London, 1971, 182 pp., £ 2,60.
De bundel bevat een aantal belangrijke artikelen, die tot nu toe verspreid over een
groot aantal vakbladen gepubliceerd waren. Postan heeft grote verdiensten voor de
integratie van geschiedenis en sociale wetenschappen, met name de economie. Een
van de belangrijkste bijdragen is ongetwijfeld een herdruk van het artikel ‘Function
and dialectic in economie history’ uit de Economie history review (1962), naast een
beschouwing over de theoretische relevantie van feiten in de geschiedenis.
F. Nieuwenhof

R. Dudley Edwards
A new history of Ireland
Gill and Macmillan, Dublin, 1972, 272 pp., £3.
Het zijn tragische omstandigheden die in onze jaren een mens doen grijpen naar
een boek over de geschiedenis van Ierland. Voor een kort overzicht van die
geschiedenis kan dit nieuwe boek dienen. Maar men diene dan te weten dat het vooral
een politieke geschiedenis is, of misschien nog beter gezegd: een geschiedenis van
regeerders en regeringsvormen. En dat doet te mager aan in een tijd waarin we eens
te meer geconfronteerd worden met de tragiek van een heel volk. Wat men bij dit
boek werkelijk mist, is één of meer kaarten om de in de tekst genoemde plaatsen en
streken op terug te vinden.
Marcel Chappin
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Politiek
Agenor, Brussel - Links laat Europa rechts liggen - Hoe lang nog? - Katernen
2000, Tjeenk Willink, Groningen, 1973, 23 pp., f 3 -.
Arnold, Jürgen - Die nationalen Gebietseinheiten der Sowjetunion. Wissenschaft und Politik, Köln, 1973, 176 pp., DM. 28,-.
Bakunin, Michael - Frühschriften. - Hegner, Bücherei, Köln, 1973, 221 pp.,
DM. 17,80.
Coeurderoy, Ernest - Pour la révolution. - Champ libre, Paris, 1972, 335 pp..
De andere agenda, 1973/1974. - Van Gennep, Amsterdam, f 3,75.
Duverger, Maurice - Demokratie im technischen Zeitalter. - (Texte und Studien
zur Politicologie) Piper, München, 1973, 274 pp..
End, Heinrich - Zweimal deutsche Aussenpolitik. - Wissenschaft und Politik,
Köln, 1973, 224 pp., DM. 28,-.
Engels, Friedrich - De rol van het geweld in de geschiedenis. - Pegasus,
Amsterdam, 1973, 160 pp., f 6,75.
Engels, Friedrich - Revolutie en contrarevolutie in Duitsland. - Pegasus,
Amsterdam, 1973, 181 pp., f 7,25.
Friedmann, K. - 800.000.000 Spijkers op laag water (Getuigenissen van de
eenvoudige rijstboer hao-woe-se). - Fontein, De Bilt, 1973, 147 pp., f 9,75.
Guggenheim, Willy - 30 mal Israel. - Piper & Co., München, 1973, 404 pp.,
DM. 30,-.
Hauser, Oswald - England und das Dritte Reich. - Seewald Verlag, Stuttgart,
1972, 317 pp., DM. 38,-.
Idenburg, P.J.A. en P.J. Geelkerken - Het konflikt in het Midden-Oosten. Combo, Baarn, 1973, 127 pp., f 8,90.
Jacobsen, Hans-Adolf - Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Wissenschaft und Politik, Köln, 1973, 480 pp., DM. 48,-.
Kremp, Herbert - Am Ufer des Rubikon (Eine politische Anthropologie). Seewald Verlag, Stuttgart, 1973, 226 pp., DM. 25,-.
La bande à Baader. - Champ libre, Paris, 1972, 218 pp..
Oltmans, William L. - Grenzen aan de groei. - Bruna, Borgerhout, 1973, 480
pp., BF. 395.
Prinz, Friedrich - Wenzel Jaksch - Edvard Benes. Briefe und Dokumente aus
der Londoner Exil. - Wissenschaft und Politik, Köln, 1973, 160 pp., DM. 18,-.
Schneider, Hubert - Das sowjetische Aussenhandelsmonopol 1920-1925. Wissenschaft und Politik, Köln, 1973, 216 pp., DM. 35,-.
Semidei, Manuele - Les contestataires aux Etats-Unis. - Casterman, Tournai,
1973, 208 pp., BF. 250.
Stol, Albert - Golda Meir. - Interland, Aalten / Denis, Borgerhout, 1973, 148
pp., BF. 155.
Vis, J.J. - Kabinetsformatie 1973. De slag om het Catshuis. - (Feiten achter de
feiten), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973, 112 pp., f 3,-, BF. 49.
Vrede en Veiligheid. - (Dic.-map) De Horstink, Amersfoort, 1973, 80 + 19 pp.,
f 8,90.
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De Noord-Ierse kwestie
D.I.C., Amersfoort, 1973, 107 pp., f 11,75. Deze verzameling van documenten, die
een toelichting geven op het probleem Noord-Ierland, werd samengesteld in antwoord
op een verzoek van de Raad van Kerken in Nederland.
Uit deze goed en overzichtelijk geselecteerde documenten blijkt onder meer dat
een verenigd Ierland slechts dan denkbaar zou worden voor de meerderheid in het
Noorden, indien de volgende veranderingen door de regering in Dublin geaccepteerd
zouden worden:
1. De economische kloof tussen noord en zuid moet worden overbrugd.
2. Er moet een volledige inzet zijn voor religieuze gelijkheid. De grondwet van
een verenigd Ierland moet vermijden een bijzondere plaats toe te kennen aan
enige kerk. De wet betreffende echtscheiding, gemengde huwelijken etc. moet
gewijzigd worden. Het onderwijssysteem moet gebaseerd zijn op principes die
voor alle delen van de bevolking aanvaardbaar zijn.
3. Het feit moet onder ogen worden gezien, dat een verenigd Ierland een
pluralistische samenleving zou moeten zijn, waarbij plaats is zowel voor
katholicisme als ook protestantisme. De staatsinstellingen zouden zodanig
gestructureerd moeten worden dat zij hiermede rekening houden. Voorts zou
één of andere symbolische erkenning van het Britse karakter van een deel van
de inwoners van het eiland vereist zijn. Indien een hertoetreding tot de
Commonwealth niet aanvaardbaar zou zijn, dan zou men een andere oplossing
moeten zoeken zoals het recht een Brits paspoort te houden of het afsluiten van
een culturele overeenkomst tussen Engeland en Ierland. Tenslotte zou de staat,
terwijl iedere Ierse traditie de vrijheid zou hebben haar eigen
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helden te vereren, neutraal tussen deze tradities in moeten staan.
Een verenigd Ierland zou niet op een antiengelse basis kunnen worden
opgebouwd.
4. Er moet een ondubbelzinnig einde gemaakt worden aan de verering van het
geweld.
5. De bestuurlijke problemen moeten onder ogen worden gezien. Dit zal ofwel
betekenen een autonoom bestuur in liet noorden ofwel het incorporeren van
heel Ierland in één staat.
Tenslotte kan worden vastgesteld dat in welke richting er ook een besluit
genomen zal worden, er altijd nadelen aan verbonden zullen zijn.
L.L.S. Bartalits

Dom Helder Camara
Opvoeding tot vrijheid. Marsorders voor de Abrahmitische minderheden
Orion, Brugge, 1972, 141 pp..
‘Zes jaar lang heb ik gedroomd van een grote beweging voor morele
bevrijdingspressie... Ik heb beroep gedaan op de instellingen... vergeefs! Tegelijk
ontdekte ik overal minderheidsgroepen die me een kracht voor de gerechtigheid en
de liefde lijken te vormen die te vergelijken is met de kracht van de kernenergie die
miljoenen jaren in het binnenste van de atomen verborgen is gebleven in afwachting
van het uur dat ze ontdekt worden’.
Abrahmitische minderheden verenigt u, schrijft de moedige profeet van
Latijns-Amerika in de Kerk, documenteer U, maak bekend en weet dat wat U,
weinigen, aanzet dit te doen, uiteindelijk van God komt van wie alleen de gelovige
die deed wat hij kon, mag zeggen, dat zijn vertrouwen niet werd beschaamd. Prachtige
essays afgewisseld met pakkende aforismen en hartverheffende gebeden voor deze
tijd.
S. De Smet

Martin van Amerongen! Igor Cornelissen
Tegen de revolutie: Het Evangelie! Het Kerkvolk in de Nederlandse Politiek
of: Het Einde van een Christelijke Natie
Paris /Manteau, Amsterdam / Brussel, 1972, 192 pp., f 9,50.
Volgens de tekst op de omslag zijn beide auteurs ‘twee ongelovigen met een warme
belangstelling voor de godvruchtige medemens’. Na lezing van hun boekje lijkt mij
hun interesse eerder scherpzinnig en grimmig dan ‘warm’. Met een zeker verholen
genoegen analyseren zij het verval en de ontbinding - m.n. op het politieke vlak der christelijke instituten, die na hardnekkig verzet tenslotte onontkoombaar zichzelf
ontmaskerden als verdedigers der bestaande orde. Inderdaad, in knap gekozen citaten
uit kranten, vlugschriften, studies treden de christenen naar voren als lauwe lafaards,
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wier behoefte meer met remmen dan met stuwen bevredigd schijnt. Voor de ideale
maatschappij is het christendom, aldus de auteurs, geen bondgenoot maar een
tegenstander. Voorzover de christenen zich in systemen organiseren en zeker in de
aanhalingen ligt het gelijk aan de kant van de schrijvers. Waarachtige ‘warme
belangstelling’ zou echter tot genuanceerder oordeel hebben geleid, en inderdaad de
‘vooroordelen’ tot die ‘van politieke aard’ beperkt hebben gehouden.
Dit boek is een bundeling van in ‘Vrij Nederland’ verschenen artikelen, zij het
aangevuld, omgewerkt en geannoteerd. Het naamregister is onvolledig.
P. Begheyn

Jean Baechler
Vormen van revolutie
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 256 pp., f 7,50, BF. 123.
Hoewel de poging tot introductie van een nieuwe wetenschap van revolutionaire
verschijnselen onder de naam staseologie wat gekunsteld lijkt, vooral omdat dit
probleemgebied evenzeer kan worden ondergebracht bij de politieke wetenschap, is
deze publikatie toch belangrijk.
De waarde van ‘Les phénomènes révolutionaires’ (1970) ligt in de poging tot
Massificatie op grond van politieke, economische, sociale en ethische variabelen.
Baechlers hypothese, dat er een relatie kan bestaan tussen monopolisme in het
politieke regime en de ‘hoeveelheid’ verzet, is zeker de moeite van onderzoek en
nadere studie waard.
F. Nieuwenhof

Walter Limp
Anatomie de l'Apartheid
Casterman, Tournai - Paris, 1972, 176 pp., BF. 90.
W.L. is journalist en specialist in Afrikaanse kwesties. Met een haast koele
nauwgezetheid, zonder zelf positie in te nemen, beschrijft hij hier het rassenprobleem
gelijk het zich volgens hem in Zuid-Afrika stelt. Het is een soort les in de anatomie
geworden, opgebouwd met uittreksels van officiele verslagen die soms veel weg
hebben van onvrijwillige confidenties waarmee men de bedoelingen van de bouwers
der apartheid zoekt bloot te leggen.
S. De Smet
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Wijsbegeerte
Crespo, Angel - Aspectos estructurales de El Moro exposito del Duque de Rivas.
- Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1973, 257 pp..
Habermas, Jürgen - Erkenntnis und Interesse. - Suhrkamp, Frankfurt/M., 1973,
420 pp., DM. 8,-.
Kracauer, Siegfried - Geschichte. Vor den letzten Dingen. - Suhrkamp,
Frankfurt/M., 1973, 322 pp., DM. 8,-.
Ridderbos, Dr. S.J. - Geluk door techniek. - Kok, Kampen, 1973, 45 pp., f 4,95.

Dr. W. Luijpen
Ethiek in de politiek
Wereldvenster, Baarn, 1973, 66 pp., f 8,50.
Karl Marx verweet de filosofen dat zij de geschiedenis probeerden te verklaren,
maar zij hadden moeten proberen de geschiedenis te veranderen. Dit proberen ziet
Luijpen momenteel allerwegen ‘aan het werk’. Maar, nog steeds volgens de auteur,
wordt evenzeer geprobeerd dit werk te frustreren. En letterlijk iedereen beroept zich
steeds op de ethiek.
In onze actuele geschiedenis voltrekt zich een worsteling om gemeenschappelijke
vrijheid. Iedereen is wel bereid te vechten voor zijn eigen vrijheid, maar het
exclusivisme daarvan voert tot spanningen tussen politieke groeperingen. Bij deze
spanningssituatie staat de ethiek buiten spel. De worsteling om gemeenschappelijke
vrijheid kan het echter niet zonder ethiek stellen. Gemeenschappelijke vrijheid kan
niet bestaan zonder de erkenning van subjectieve gebondenheid aan normen, dus
zonder het aanvaarden van een ‘norm die verplicht’. Deze worden van bijzondere
betekenis, zodra zij geconfronteerd worden met politieke vraagstukken. Want zodra
politieke antwoorden op politieke vraagstukken daden worden, beslissen deze over
de concrete inhoud en feitelijke speelruimte van de vrijheid in het kader van het
maatschappelijke leven. Dan betekent een grotere vrijheid voor de één en een
geringere speelruimte voor de vrijheid van de ander.
De vraag wat de vrijheid is, krijgt een dramatische betekenis op het moment dat
politieke daden revolutionaire daden worden. Want dan fungeert het gebruik van
geweld als middel om een ethisch doel te verwerkelijken. Maar geen enkele
revolutionair, merkt de auteur zeer terecht op, zal aanvaarden dat hij zo maar geweld
gebruikt. Hij zal zich beroepen op de door de revolutie geschapen vrijheid. Deze en
andere actuele problemen bracht de schrijver in dit, zeer goed geschreven, boek ter
sprake.
L. Bartalits

G.J. Whitrow
What is Time?
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Thames and Hudson, London, 1972, 191 pp., £200.
Dit boek van G.J. Whitrow, professor in de Geschiedenis en Toepassingen van de
Wiskunde aan de Universiteit van Londen (Imperial College of Science and
Technology), is een vermeerderde bewerking van vier voordrachten van de auteur
voor de B.B.C, in 1969 en als dusdanig gepubliceerd in The Listener van januari
1970. Het is geen traktaat bestemd voor vaklui, natuurkundigen, biologen of filosofen.
Het is bedoeld om aan een ruimer publiek een beknopt overzicht te geven van de
opvattingen, doorheen de geschiedenis van de grote wereldculturen, over het begrip
van tijd. De tekst leest vlot en is hier en daar toegelicht door schetsen en diagrammen.
Vele interessante gegevens uit de filosofie en vele domeinen van de positieve
wetenschap en de techniek vergemakkelijken de lezing die toch een zekere vorming
veronderstellen. De acht hoofdstukken behandelen: The Origin of our Idea of Time,
Time and Ourselves, Biological Clocks, The Measurement of Time, Time and
Relativity, Time Gravitation and the Universe, The Origin and Arrow of Time, The
Significane of Time. Een korte appendix handelt over tijdsorde volgens de Speciale
Relativiteitstheorie. De conclusie van de auteur is: hoewel onze perceptie van de tijd
subjectief en sociologisch gebonden is, is zij toch gebaseerd op een objectieve factor,
namelijk de fysische tijd. Deze is niet iets wat in zichzelf bestaat, maar wel een aspect
van de waargenomen natuurverschijnselen en zijn essentie is zijn transitoire natoire.
Het consulteren van het werk wordt vergemakkelijkt door een index, maar exacte
referenties zijn schaars. Een korte bibliografie van de voornaamste werken over de
tijd zou zonder twijfel gewaardeerd zijn door de lezers voor wie het boek bestemd
is.
O. Van de Vyver
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Theologie
Berger, Peter L. - Zur Dialektik vort Religion und Gesellschaft. - (Conditio
humana) Fischer Verlag, Frankfurt, 1973, 195 pp., DM. 24,-.
Die Psalmen. - Katholische Bibelanstalt, Stuttgart/Württembergische
Bibelanstalt, Stuttgart, 146 pp., DM. 3,60.
Dietrich, Walter - Prophetie und Geschichte. - Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen, 1972, 158 pp., DM. 36,-, brosch. DM. 32,-.
Ebert, Klaus - Theologie und politisches Handeln. - Kohlhammer, Stuttgart,
1973, 120 pp., DM. 10,-.
Lehmann, Karl, und Karl Rahner, Hrsg. - Marsch ins Getto? - Kösel Verlag,
München, 1973, 143 pp., DM. 12,-.
Paus, Ansgar, Hrsg. - Die Frage nach Jesus. - Styria, Grasz/Wien/Köln, 1973,
379 pp., DM. 35.-, ÖS. 250.
Reicke, Bo - Die Zehn Worte in Geschichte und Gegenwart. - Mohr (Paul
Siebeck) Thübingen, 1973, 73 pp., DM. 19,50.
Reik, Theodor - Dogma und Zwangsidee. - Kohlhammer, Stuttgart, 1973, 152
pp., DM. 10,-.
Schmidkonz, Theo - Maria - Gestalt des Glaubens. - Rex Verlag,
München/Luzern, 1973, 116 pp., DM. 13,50.
Schwager, Raymund - Jesus-Nachfolge. - Herder, Freiburg / Basel / Wien, 1973,
202 pp..
Spaemann, Heinrich (Hrsg.) - Wer ist Jesus von Nazareth - für mich? - Kösel
Verlag, München, 1973, 127 pp., DM. 9,-.

A.A. van Ruler
Theologisch Werk. Deel VI
Callenbach, Nijkerk, 1973, 192 pp., f 26,40, bij int. f 23,80.
Met nogmaals 12 opstellen of voordrachten wordt deze intussen imposant geworden
reeks boeken afgesloten. Zeven hiervan waren nog niet gepubliceerd, zij stammen
uit de jaren 1957-1969. Hieronder springt vooruit ‘Hoofdlijnen van een
pneumatologie’ (32 pp.), waarover Van Ruler een boek had willen schrijven. Over
de betekenis van heel dit verzamelwerk uit de nalatenschap van de Utrechtse
hoogleraar met zijn aparte en vaak originele inbreng binnen de theologische
bedrijvigheid van ons land is in dit tijdschrift het nodige reeds gezegd vanaf Streven
23, juli 1970, p. 1081 enz.. Denkelijk zal er nu wel spoedig een academisch
proefschrift over de theologie van Van Ruler verschijnen. Zijn werk is zo'n studie
in elk geval overwaard.
J.F. Lescrauwaet

Jürgen Moltmann
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Der gekreuzigte Gott.
Das Kreuz als Grund und Kritik christlicher Theologie
Chr. Kaiser Verlag, München, 1972, 320 pp., DM. 32,-.
Moltmann zelf verbindt zijn nieuwe grote werk als volgt aan zijn Theologie der
Hoffnung: ‘Ging het toen om de herinnering aan Christus in de modus van hoop op
zijn toekomst, nu gaat het om hoop in de modus van herinnering aan zijn dood’ (p.
10). Men zou het ook zó kunnen formuleren: waar M. eerst zijn theologie van de
hoop baseerde op verrijzenis en verheerlijking van onze Heer bij God, daar verdiept
hij deze hoop nu nog sterker door erop te wijzen dat deze opstanding en aanvaarding
door God de gekruisigde, terechtgestelde ‘Godslasteraar’ geldt. In zijn verkondiging
en aards bestaan heeft Jezus zich uitdrukkelijk geïdentificeerd met de ‘armen’, de
uitgestotenen in zijn samenleving, met ‘zondaars en tollenaars’, zoals het in de
evangeliën heet; zijn kruisdood en verheerlijking bij God bevestigen deze identificatie
als door God gewild, ja, maken zichtbaar dat in Hem God zelf zich met ons zondaars
geïdentificeerd heeft. Juist daarom is er hoop voor ons allen en... wordt duidelijk met
wie vooral Christus’ Kerk zich te identificeren heeft. Hiermee is eigenlijk de
hoofdindeling van dit grootste boek al gegeven: eerst twee inleidende hoofdstukken
over de identiteitscrisis van de Kerk als geloofwaardigheidscrisis, en over onjuiste
opvattingen inzake kruistheologie; dan een uitvoerige christologie in drie
hoofdstukken, gevolgd door drie hoofdstukken over de consequenties daarvan voor
1) het Godsbegrip, 2) mensbegrip, 3) Kerk en wereld. Uitdrukkelijk sluit Moltmann
in deze ‘verdieping der theologie van de hoop’ aan bij de ‘kritisch-politieke
eschatologie van Johann Baptist Metz, die deze steeds sterker aan de “gevaarlijke
herinneringen” aan lijden en sterven van Christus verbindt’ (p. 11). Zo ontstaat hier
een volkomen actuele versie van de traditionele protestantse kruistheologie. Maar
juist omdat wij, katholieken, daarmee minder vertrouwd zijn, moet eerlijkheidshalve
gezegd worden, dat dit monumentale boek geenszins lichte lectuur is.
S. Trooster

Streven. Jaargang 27

96

Paul Josef Cordes
Sendung zum Dienst. Exegetisch-historische und systematische Studien zum
Konzilsdekre ‘Vom Dienst und Leben der Priester’.
(Frankfurter Theologische Studien), Verlag Josef Knecht, Frankfurt/M., 1972, 365
pp., DM. 42,-.
Aan de hand van het conciliedecreet ‘Presbyterorum Ordinis’ van het Tweede
Vaticaans Concilie wil de auteur, priester van het diocees Paderborn, in deze
handelseditie van zijn dissertatie onder leiding van prof. Lehmann, de vanuit de
Openbaring noodzakelijke elementen van het priesterambt naar voren brengen.
Uitvoerig doet hij dit, uitgaande allereerst van bovengenoemd conciliedecreet, maar
ook vanuit de ontwikkeling en de gedachtengang van de concilievaders, zoals die
naar voren kwam in de verschillende voorontwerpen en open aanmerkingen tijdens
de beraadslagingen. Daarnaast worden aan de hand van de H. Schrift, patristische
en liturgische teksten de achtergronden en samenhangen gegeven van verschillende
kernbegrippen als hiërarchie en gemeente met betrekking tot het priesterambt, zending
en wijding.
Belangrijk is de geleidelijke verschuiving in de aandacht van het concilie van de
oorspronkelijke benadering waarin het priesterschap wordt geschetst vanuit het
begrippenpaar ‘potestas iurisdictionis’ en ‘potestas ordinis’ naar het drievoudig ambt
van Christus, als priester, leraar en herder.
Met kennis van zaken, nauwkeurig en gedetailleerd wordt het conciliaire beeld
van de priester geschilderd; een beeld dat nog niet overal en op sommige plaatsen
niet meer wordt gehonoreerd naar de geest en de letter.
Ook al is de soms moeilijk leesbare tekst wat ondoorzichtig door het in elkaar over
gaan van tekstcommentaar en theologische systematiek, dat neemt het grote voordeel
niet weg dat men met het zoeken naar een nieuw priesterbeeld kan meedenken met
diegenen die het meeste gezag hebben. Dat kan bijdragen tot een dienst aan de zending
van de Kerk, die zo een en onverdeeld kan blijven. Andere opvattingen en
benaderingen kunnen zich dan toetsen aan de uitspraken van het Concilie en
geschilpunten komen dan daar te liggen ter beoordeling en toetsing waar ze behoren
te liggen.
G. Wilkens

Johannes Feiner und Lukas Vischer, Hrsg.
Neues Glaubensbuch. Der gemeinsame christliche Glaube
Verlag Herder, Freiburg/Basel/Wien - Theologischer Verlag, Zürich, 1973, 686 pp.,
DM. 34,60.
Minstens in één opzicht is deze korte samenvatting van christelijke geloofsleer
(dogmatiek), gedragsregels (ethiek) en vroomheid (spiritualiteit) - het beste naar
inhoud en vorm te vergelijken met onze eigen Nieuwe Katechismus,
geloofsverkondiging voor volwassenen - een unicum: het is tot stand gekomen in
samenwerking van rooms-katholieke en reformatorische theologen. Men is als volgt
tewerkgegaan: de verschillende hoofdstukken zijn respectievelijk door een
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rooms-katholiek of protestants auteur geschreven en daarna ter beoordeling aan een
theoloog van de andere confessie voorgelegd; uit een gesprek van beiden resulteerde
dan de definitieve tekst van meergenoemd hoofdstuk. Eenzelfde tweetal uiteindelijke
redacteuren heeft alle bijdragen tot een geheel gecomponeerd. Het gehele imposante
werk is in vijf delen ingedeeld: De vraag naar God, God in Jezus Christus, De nieuwe
mens, Geloof en wereld (hierin vooral de christelijke moraal verwerkt), Open vragen
tussen de Kerken. Vooral in dit laatste deel blijkt dat men de verschillen echt niet
heeft willen verdoezelen, ook waar men in dit boek vooral het gemeenschappelijk
geloven heeft uitgewerkt. Dat dit laatste over zo'n groot gebied mogelijk blijkt, lijkt
een alleszins verblijdend resultaat van de tot nu toe verrichte oecumenische
samenwerking. Juist daarin lijkt dit ‘Glaubensbuch’ een mijlpaal in de hedendaagse
oecumenische beweging, waarvoor wij niet dankbaar genoeg kunnen zijn. Omwille
van de voor zoveel mogelijk belangstellenden leesbaarheid is wetenschappelijk
apparaat achterwege gelaten. Een uitvoerig zaakregister, aan het einde van het boek,
maakt het tot een belangrijk naslagwerk.
S. Trooster

Ladislas Boros
A Nous l'avenir. Méditations sur l'espérance
Desclée, Tournai, 1971, 176 pp., BF. 140.
Dit is de uitstekende vertaling van het Duitse Wir sind Zukunft waarin de
voormalige redacteur van het Zwitserse Jezuietenblad Orientierung, een serie
ingrijpende overwegingen over het thema van de hoop heeft gebundeld. Zowel het
eerste hoofdstuk ‘Esquisse de l'espérance’, als het laatste ‘Avenir de l'espérance’
vragen van de lezer enige moed, waarvoor deze echter zich na volbrachte lectuur
ruim beloond zal achten. De hoofdstukken die daartussen liggen behandelen voorts
meer in het bijzonder ofwel een bepaalde stelling uit deze meer theoretische betogen,
of onderzoeken de consequenties van het ingenomen standpunt in de praktijk van
het geloofsleven.
S. De Smet
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Godsdienst
Beilner, Wolfgang - Der historische Jesus und der Christus der Evangelien. (Reihe X) Styria, Graz/Wien/Köln, 1971, 68 pp., ÖS. 28, DM. 4,-.
Berkovits, Eliezer - Faith after the Holocaust. - KTAV Publishing House, New
York, 1973, 180 pp..
Buber, Martin - Het geloof der profeten. - Servire, Wassenaar, 1972, 285 pp.,
f 12,90.
Bulckens, Jozef - Zet God niet naar je hand mens! - (Katechetische units) Patmos,
Antwerpen/Utrecht, 1972.
Coolens, Reinhilde - Je kunt niet zonder de anderen. - (Katechetische units)
Patmos, Antwerpen/Utrecht, 1972, 72 pp..
De Schepper, Jef, e.a. - Goed nieuws in oude boeken. - (Katechetische units)
Patmos, Antwerpen/Utrecht, 1971, 47 pp..
Dierick, Hugo - Jezus. - (Katechetische units) Patmos, Antwerpen/Utrecht,
1972, 70 pp..
Dockx, Ludo - Leren lezen in de bijbel. - (Katechetische units) Patmos,
Antwerpen/Utrecht, 1971, 52 pp..
Goos, Jos, en Ludo Van Bouwel - In het begin schiep God hemel en aarde. Patmos, Antwerpen/Utrecht, 1972, 30 pp..
Goos, Jos, en Ludo van Bouwel - Een mens leeft niet van brood alleen. - Patmos,
Antwerpen, 1969.
Heel de wereld (De Handelingen van de Apostelen). - Katholieke Bijbelstichting,
N.B.G., Boxtel, Haarlem, 1973, 31 pp., f 2,50.
Kohlbrugge, D.J., en J. van der Werf - De ware Jozef. - Callenbach, Nijkerk,
1973, 111 pp., f 12,90.
Lamote, J. - De bergrede. - (Katechetische units) Patmos, Antwerpen/Utrecht,
1972, 26 pp..
Missionair handelen. - (Handreiking 8) N.B.G. Amsterdam/Haarlem, 1973.
Nolf, Norbert - Farizeeën en Farizeeërs. - (Katechetische units) Patmos,
Antwerpen, 1971, 48 pp..
Overbeke, Herman van - Leven midden in de Reklame. - (Katechetische units)
Patmos, Antwerpen, 1971, 44 pp..
Priesterteam Wien-Machstrasse - Wie die Kinder in das Leben der Gemeinde
einbeziehen. - Styria, Graz/Wien/Köln, 1971, 99 pp., ÖS. 72, DM. 11,60.
Priesterteam Wien-Machstrasse - Wie die Erstkommunion in der Pfarre
vorbereiten? - Styria, Graz/Wien/Köln, 19722, 176 pp., ÖS. 72, DM. 11,80.
Ravelingien, Jef - Dat zou niet meer mogen gebeuren. - (Katechetische units)
Patmos, Antwerpen/Utrecht, 1972, 48 pp..
Stelzer, Karl - Unser Kind geht zur Erstkommunion. - Rex Verlag,
München/Luzern, 1973, 103 pp., DM. 11,80.
Ward, S.L.G., Sister Benedicta - The Prayers and Meditations of St. Anselm. Penguin Books, Harmondsworth, 1973, 287 pp., 60 p.
Weber, Hans-Rudi - Bijbelstudie-experimenten. - N.B.G., Haarlem, 1973, 39
pp., f 3,50.
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W.C. Verstoep
Genesis 2
(Bijbelwerkboekje nr 1), Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam-Haarlem, 1971,
32 pp., f 2,90.
De auteur stelt zich tot doel het tweede hoofdstuk van de Bijbel door een
nauwkeurige leesbegeleiding èn door eigen werkzaamheid nader te ontsluiten. Het
boekje is oorspronkelijk ontworpen voor gebruik in groepsverband, en dat is maar
goed ook. Voor individuele bijbelstudie lijkt het mij niet geschikt; de taal van het
werkje is nogal verheven, zweverig, soms zelfs cryptisch van aard (zoals voor mij
bv. hfdst. 6). Wanneer men dit geschriftje gaat gebruiken, dan het liefst in een groep,
zodat men elkaar bij het lezen kan helpen; de kern immers van Genesis 2 is veel te
belangrijk dan dat men die ongelezen zou mogen laten.
Panc Beentjes

Dr. H.P.M. Litjens
Critische Kerk en Critische Maatschappij
Ernst van Aelst, Maastricht, 1972, 74 pp..
In een beschrijving van de huidige stand van zaken in de kerk en maatschappij,
waarin kritiek een grote, zelfs beslissende rol lijkt te spelen in het zgn. conflictmodel,
wil de schrijver, priester van het bisdom Roermond en socioloog van professie, een
kritische bijdrage leveren, waarin ook zijn eigen engagement duidelijk naar voren
komt. Vanuit de eigen voorkeur, die uitgaat naar een synthese van bestaande
tegenstellingen, waarbij compromissen niet als onprincipieel moeten worden
afgewezen, wordt de ontwikkeling van de r.k. kerk en die van de maatschappij rond
het kernwoord democratisering beschreven en gewaardeerd. De schrijver bepleit in
eenvoudige taal, niet onredelijk, maar ook niet streng wetenschappelijk, het leren
van een conflictbeheersing als een aspect van het
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mens-zijn dat ‘zowel in het licht van het humanisme als van het christendom hoge
prioriteit verdient, in een samenleving die over zoveel mogelijkheden beschikt’, (p.
71).
G. Wilkens

C. Snelder
De dodelijke dosis?
J.H. Gottmer, Haarlem, 1973, 87 pp., f 7,50.
De schrijver vraagt het zich nog af, getuige het vraagteken in de titel, of de volgens
hem noodzakelijke dosis secularisatie, toegediend aan de r.k. kerk in Nederland,
alwaar hij priester is van het aartsbisdom Utrecht, niet een dodelijke hoeveelheid is
geweest, gezien het verloop van het ziekteproces vanaf de zestiger jaren. Voor de
schrijver een vraag, voor velen al een weet, in positieve of negatieve zin. Het
standpunt van de schrijver is, in zijn eigen woorden, ‘conservatief’. ‘Men mag het
(dit geschrift) wel conservatief noemen, als men ermee bedoelt een poging om
belangrijke, onvervangbare waarden te conserveren’ (p. 47). De schrijver geeft
herkenbare schilderingen en waarderingen van het kerkelijk gebeuren. Hij doet dit
niet verbitterd en met vrijwel volledig ontbreken van ‘retorische overkill’, terwijl de
punten die hij aanwijst, getuigen van een juist aanvoelingsvermogen en schatten van
de consequenties, die eenmaal ingenomen theologische standpunten met zich
meebrengen.
Voorlopig kan men niet zeggen dat van deze terzake zijnde, pastorale kritiek een
overdosis bestaat in de r.k. kerk van Nederland.
G. Wilkens

Albert Höfer
Handeln aus dem Glauben. Handbuch zum Religionsunterricht für die siebte
Schulstufe Otto Müller, Salzburg, 1971, 364 pp., ÖS. 168. Lebensfragen Glaubensfragen. Handbuch und Vorlesebuch für den Religionsunterricht
in der achten Schulstufe
Otto Müller, Salzburg, 1972, 2 Bde, 266 en 237 pp., ÖS. 280.
Al wie met het godsdienstonderricht van de jeugd begaan is, ouders, zielzorgers,
catechisten en, last but not least, de schooldirecties zelf, zullen met vrucht kennis
nemen van deze voortreffelijke handboekenserie uit Oostenrijk. In de eerste plaats
moet gewezen worden op de serieuze stellingname op pedagogisch en gelovig vlak
welke hierbij ingenomen zijn. De hoofdredacteur A.H. beklemtoont o.m. dat
godsdienstonderwijs in een school eerst dan te verrechtvaardigen is als de instelling
zelf godsdienst onontbeerlijk acht voor het doel door door haar beoogd. In het deel
voor de zevende klas zijn niet minder dan 220 bladzijden aan dit soort beschouwing
gewijd. Aldus vindt men er het verband toegelicht van deze bijzondere leeropdracht
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met de leerpsychologie, de situatie van de leerling, het groepsonderricht, het hoorspel,
de seksuele voorlichting en de Jezus-gelijkenissen.
Ook in de twee boekdelen, bedoeld voor de achtste klas, ontbreken dergelijke
richtinggevende essays niet. Zo wordt er toegelicht hoe men uitgaande van wat bij
de jonge mensen zelf leeft met behulp van dit dubbelgeleed handboek naar afwisseling
in de leerstof kan streven. Voorts zijn hier pertinente dingen geformuleerd met
betrekking tot het ontdekken van de subjectieve moraal bij de jonge mensen en het
verband daarvan met begrippen als verantwoordelijkheid en vrijheid, levensopdracht
en genade. Alleszins merkwaardig leek ons de indringende studie over het sprookje
en zijn vitale elementen. De beoordeling van de indeling der catechetische leerstof,
aansluitend op het Oostenrijks leerplan, ligt buiten het kader van een boekbespreking
als deze. De concrete vormgeving, het op authenticiteit berustend geloofskarakter
en de ongetwijfeld verantwoorde pedagogiek en didactiek waarvan deze handboeken
getuigen, verdienen de grootste aandacht van alle belangstellenden in ons taalgebied.
S. De Smet

Ladislas Boros
Der anwesende Gott. Jesus menschlich betrachtet
Herderbücherei, Freiburg, 1972, 190 pp., DM. 9,90.
Dikwijls hinderen van elders overgenomen denkgewoonten ons Gods
tegenwoordigheid in de gestalte van Jesus te herinneren. De schrijver probeert niet
met woorden het Godsbestaan te bewijzen. In tien kapittels toont hij het bevreemdende
aan in de menselijke verhoudingen van deze Jezus. Zo opent zich aan de rand van
het nog kunnen verstaan voor de moderne mens een nieuwe mogelijkheid God te
ontmoeten. Een onconventionele toegang tot de Schrift die toch als geheel eigentijds
wordt ervaren.
S. De Smet
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Pierre Brachin (ed)
Anthologie de la prose néerlandaise. Pays Bas. 1: Historiens et essayistes
Aubier, Paris, 1970, 338 pp..
De historici van wie een fragment gepubliceerd wordt met een Franse vertaling
ernaast horen tot de grootsten: Hooft, Groen van Prinsteren, Bakhuizen van den
Brink, Fruin, Huizinga, Geyl, Romein, Rogier. (In de vertaling valt het gewelfde van
de taal van Hooft helemaal weg). Zij vertegenwoordigen bovendien de richtingen in
de vaderlandse geschiedschrijving. Dat zou aardig duidelijk gemaakt kunnen zijn
door van ieder fragment te kiezen waaruit zijn beeld van Opstand en Tachtigjarige
Oorlog naar voren zou komen; van Romein had dan ‘Het vergruisde beeld’ opgenomen
kunnen worden. Op die wijze had niet alleen kennismaking met de belangrijkste
Nederlandse historici plaatsgevonden, maar ook met zowel de belangrijkste periode
als het belangrijkste probleem uit onze vaderlandse geschiedenis. Nu is gekozen voor
een keur van onderwerpen, waarin echter de inname van Den Briel niet ontbreekt en
waarbij de laatste zin van het laatste fragment gewijd is aan ‘de draagster der Kroon,
de waardige erfgename van de edelste Oranjetradities: Juliana, koningin der
Nederlanden’ (Rogier, p. 144). Storend is uiteraard een noot over Amsterdamse
schuilkerken, waarin verwezen wordt naar ‘O.L.V. op zolder’ (N.D. au grenier) (p.
126); O.L. Heer moge weten hoe men daaraan komt.

Streven. Jaargang 27

Marcel Chappin
Wat de essays betreft, kan men vaststellen dat ze als voorbeelden van het genre
goed gekozen zijn. Gezien echter de betekenis die de auteur terecht toekent aan de
beweging van Tachtig, zou men ook hier een wens kunnen uiten. Als informatie zou
het boek m.i. gewonnen hebben, als men zich beperkt had tot die essays die een
inzicht geven in een bepaalde periode of bepaalde kunstopvatting en er de korte
verhalen uitgelaten had, in casu dus de opgenomen stukken van Roland Holst, Vestdijk
en Van Duinkerken. Dit te meer, omdat de genoemde schrijvers ook zaken geschreven
hebben die in dezelfde lijn liggen als die van de andere opgenomen auteurs. Buiten
kijf is echter dat alle weergegeven essays van hoog gehalte zijn en tot de beste in de
Nederlandse letterkunde behoren.
G.J. Adriaansen

Drs. R.C. Musaph-Andriesse
Wat na de Tora kwam
Ten Have, Baarn, 1973, 96 pp., f 8,50.
Dit boekje is bestemd voor degenen die in de Bijbel geïnteresseerd zijn en graag
zouden weten wat er aan na-bijbelse literatuur in het joodse milieu is ontstaan. Het
werkje is bedoeld als een naslagwerk over de Rabbijnse literatuur; zij behandelt
derhalve de joodse literatuur vanaf het ontstaan van het Oude Testament tot aan de
Middeleeuwen. Mijns inziens is de schrijfster in haar opzet bijzonder goed geslaagd.
Voor buitenstaanders vrij moeilijke begrippen als Misjna, Talmoed, Midrasj, Kabbala
e.a. worden zeer eenvoudig (en daardoor zeer helder) uitgelegd. Waar dat mogelijk
is volgt een opgave van de inhoud van deze collecties. Een register en een bibliografie
completeren dit betrouwbaar naslagwerkje. Panc Beentjes
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144 pp., 23 afb., f 17,50.
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London, 1973, 774 pp., £ 4,95.
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Thomas Powers
Diana, terroriste voor een betere wereld
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1972, 172 pp., f 12,50.
Achter de enigszins ambivalent aandoende, maar karakteriserende titel gaat een
indrukwekkend boek schuil, dat zeer tot nadenken stemt.
Powers geeft op sobere, fascinerende wijze een levensbeschrijving van de jonge
Amerikaanse studente Diana Oughton, dochter van een vooraanstaand republikeins
afgevaardigde in het parlement van Illinois, die verzeild raakt in de extremistische
afdeling van de SDS (Students for a Democratie Society): de ‘Weatherman’, en die
op 6 maart 1970 bij een bomexplosie om het leven komt.
Diana's leven is symbolisch voor de ontwikkelingsgang van bevoorrechte jonge
mensen die totaal gedesillusioneerd raken ten opzichte van hun land. De wanhoop
van een generatie die het gevoel had dat ze voor een immorele en ongrondwettige
oorlog in Vietnam werd geronseld. Diana's leven geeft tevens een aangrijpend beeld
van het steeds radicaler wordende studentenverzet, waarvan zij een van de leidsters
werd, aan de Amerikaanse universiteiten, eind 1960 begin '70.
Het is onbegrijpelijk en tegelijk tragisch om een aantal jonge, veelbelovende
mensen op politiek en moreel gebied te zien degenereren tot een dogmatische,
anti-democratische, gewelddadige en wrede groepering, die de realiteit volkomen
uit het oog verliest en die nog maar één doel heeft: de vernietiging van haar land.
De verklaring waarom Diana lid bleef, is waarschijnlijk haar gevoel voor loyaliteit
geweest en het feit dat revolutie, evenals leven en dood, voor haar tot de natuurlijke
orde der dingen was gaan behoren. Haar dood was dan ook de consequentie van
hetgeen waarin ze geloofde.
Na lezing van dit tijdsdocument blijf je achter met een gevoel van medelijden,
machteloosheid en onbehagen.
C. Free

Elizabeth Longford
Wellington. Pillar of state
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Weidenfeld and Nicolson, London, 1972, 472 pp., ill., £ 3,95.
In haar biografie over de Hertog van Wellington behandelt de Gravin van Longford
in een eerste deel (The years of the sword) zijn militaire carrière, d.w.z. tot en met
de Slag bij Waterloo van 18 juni 1815. In het voor ons liggende tweede deel gaat het
over de carrière als staatsman, die loopt tot aan zijn dood in 1852, wanneer hij 83
jaar oud is. Ook dan nog heeft hij militaire functies (hij is jarenlang
opperbevelhebber), maar zijn werkelijke zorgen liggen op politiek terrein. Meerdere
keren is hij lid van Tory-kabinetten en moet hij de regeringspolitiek in het Hogerhuis
verdedigen. Het zijn jaren vol politieke problemen: de Ierse kwestie, de onpopulariteit
van koning George IV, de emancipatie van de katholieken, de herroeping van de
‘Corn Laws’, de constitutionele hervormingen. De hertog, conservatief van instelling
maar niet graag gebonden aan een partij, blijkt in sommige kwesties (de emancipatie
van de katholieken b.v.) naar een liberaler staandpunt te kunnen overgaan.
Juist deze ontwikkeling van zijn politieke opvattingen krijgt veel aandacht van de
schrijfster. Ze toont aan hoe een en ander samenhangt met de nuchterheid en het
gezonde verstand van Wellington en hoe de eerste sporen van zo'n ontwikkeling van
standpunt soms ver terug te vinden zijn. Omdat in deze biografie - traditioneel opgezet
en geschreven - een strikt chronologische volgorde wordt aangehouden, moet men
er niet verbaasd over staan de politieke verwikkelingen afgewisseld te zien met
persoonlijke problemen. Zeer veel materiaal is door de schrijfster verzameld om
zoveel mogelijk te verklaren. Een schat aan gegevens treft men daarom aan in dit
werk. Uit alles blijkt de grote sympathie voor Wellington. Een sympathie die zijn
basis vindt in de werkelijke grootheid (ook van karakter) van deze mens, en niet
alleen in het feit dat de echtgenoot van de schrijfster, de graaf van Longford, uit
dezelfde familie (Pakenham) stamt als de echtgenote van Wellington.
Marcel Chappin
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Kunst
Chopin. - (Genie en wereld), Heideland, Hasselt, 1973, 285 pp., BF. 525.
Grosz, George - Das Gesicht der herrschenden Klasse & Abrechnung folgt. Van Gennep, Amsterdam, 1973, 119 afb., f 17,50.

Igor Stravinsky
Themes and Conclusions
Faber and Faber, London, 1972, 328 pp., £ 6,-.
Wie vroeger genoten heeft van de intellectueel-bitsige verklaringen, gesprekken
en interviews van en met Stravinsky, zal ook aan deze laatste postume publikatie
genoegen beleven. Kris-kras door elkaar: programma-inleidingen,
programma-commentaren, interviews (voor den brode, zoals hij zelf meermaals
preciseert), fragmenten uit de drukke en venijnige correspondentie van de componist
met de Pers, brieven (waarvan er twee heel mooie die zijn dagelijkse bezigheden
beschrijven zoals dat door zijn vrouw aan een familielid in Moskou gemeld wordt),
en uiteindelijk verschillende columns. Alles is gekruid met een prettige overdaad
aan citaten, levenslustige inconsequenties, pittige beschrijvingen (o.a. een prachtige
reeks portretten van de Grote Dirigenten), en aforismen. Vaak is S. in zijn
beoordelingen en meningen recht onrechtvaardig; zijn overrompelende oprechtheid
en authenticiteit - en intelligentie - vergoelijken dit aspect. Een waar leesgenot.
Eric De Kuyper

Georg Grosz
Das Gesicht der Herrschenden Klasse & Abrechnung Folgt!
Van Gennep, Amsterdam, 1973, 120 pp., f 17,50.
Een herdruk van twee bundels prenten uit respectievelijk 1921 en 1923. Prenten
met onderschriften die een commentaar vormen op de ontwikkelingen in het
Weimar-Duitsland van die jaren, gezien met de ogen van een communist uit die jaren.
Er spreekt een bitterheid uit die in de kunst uitzonderlijk is. Iets dergelijks treft men
behalve bij Grosz in deze tijd alleen nog maar aan bij Otto Dix. Om de juiste waarde
van dit werk te schatten moet men het eigenlijk vergelijken met de werken van de
mensen die even later onder het Hitler regiem de zegeningen van het boerenleven
op het doek brachten. Dit is stedelijk en strijdlustig.
In de tijd dat Grosz deze prenten maakte, waren ze nog om andere reden
revolutionair. Zij vormden namelijk een consequentie van de cubistische omwenteling
die de kunst vrij maakte van een vast systeem van technieken en vormen, zodat nu
ook de prent met ondertiteling als kunst gezien kon worden.
Zelf beoogde Grosz ook een revolutie in de positie van de kunstenaar. Hij wenste
dat er een eind kwam aan het bohemien-achtige leven van de kunstenaar die hij als
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handlanger van de bourgeoisie zag. De kunstenaar moest volgens hem een centrale
plaats in de maatschappij innemen en zo meewerken aan de verheffing van het
proletariaat. Het is de vraag of het inderdaad mogelijk is dat de kunstenaar een centrale
positie in gaat nemen. Misschien kan dat gezien van uit het publiek, van hem zelf
uit gezien zal zijn positie als criticus altijd een min of meer excentrische blijven.
C.J. Boschheurne

Musique de notre temps
Receuil 1
Sous la direction de Georges Kadar.
Casterman, Tournai - Paris, 1973, 260 pp., BF. 280.
Deze nieuwe serie, parallel met de ‘Littérature de notre temps’, richt zich tot allen
die belangstellen in de evolutie van de hedendaagse muziek als culturele expressie
van onze tijd. De hoofdredacteur van deze serie, G. Kadar, een Hongaar (die bij O.
Messiaen studeerde aan de Conservatoire National de Musique te Parijs), heeft zich
weten te omringen met tal van navorsers zowel op het domein van de wijsgerige
esthetica als van de musicologie.
Uitgaande van 1830 worden hier 46 toondichters behandeld en hun respectieve
bijdrage besproken. Elke componist wordt in zijn cultuurmilieu geplaatst. Een
biografie, een analyse van de voornaamste werken en discografische selectie maken
van deze bundel een instrument dat niemand zal willen missen die over een stereo
beschikt.
S. De Smet
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Theater
Anderson, Michael, e.a. - A handbook of contemporary drama. - Pitman, London,
1973, 505 pp., £ 3,80.
Carter, Alan - John Osborne. - Oliver & Boyd, Edinburgh, 1973, 213 pp., £
3,50.
Denkler, Horst - Restauration und Revolution. - Fink, München, 1973, 384 pp.,
DM. 36,-.
Farr, Dorothy - Thomas Middleton and the drama of realism. - Oliver & Boyd,
Edinburgh, 1973, 139 pp., £ 2,25.
Goldschmidt, Georges-Arthur - Molière. - Pion, Paris, 1973, 207 pp..
Koegler, Horst - Friedrichs Ballettlexikon. - Friedrich, Velber, 1972, 656 pp.,
DM. 32,-.
The television dramatist. Plays selected by Robert Muller. - Elek, London, 1973,
382 pp., £ 3,80.
Valency, Maurice - The cart and the trumpet. The plays of George Bernard
Shaw. - Oxford University Press, London, 1973, 467 pp., £ 5,75.

Otto Wirtz
Das poetologische Theater Jean Cocteaus
Droz, Genève, 1972 (Kölner romanistische Arbeiten NF Heft 41), 123 pp., SF. 35,-.
J. Cocteau (1889-1963) is in de evolutie van het drama veeleer langs de kant blijven
liggen; die badineur en bonvivant kon niets wezenlijks bijdragen. En hier komt dan
een ernstig studax opzetten die deze speelse en uitdagende invallen regelrecht
verduidelijkt als een fundamentele bijdrage tot de vernieuwing van de dramatische
code en een poëtologische ethica. Onder ‘poëtologisch’ verstaat S. die gegevens die
de problematiek van het schrijven en van de schrijver behandelen, zij het principieel
in dramaimmanente beelden en termen, niet met een abstract-theoretisch
vocabularium. Vanuit deze intentie deelt S. Cocteau's oeuvre op in twee fasen: de
vroege drama's die zich met de genesis van het poëtische proces bezighouden, en de
latere die het wezen van de kunstenaar trachten te formuleren en uit te drukken. In
deze codificatie van zijn eigen wezen en streven worden de conventionele
hebbelijkheden, Cocteau toegedicht, begrijpelijk: de poëtisering van het ‘cliché’, de
gecomprimeerde taal, de circus- en clown-elementen, de incoherentie van de
beeldenreeksen, de anormativiteit van zijn personages en hun gedragingen. S. tilt
Cocteau boven diens onvolwassenheid uit en promoveert hem tot een auteur die
actief en radicaal bezig is geweest met een poëtisch programma. Vooral de ethische
centraliteit van het latere drama komt overtuigend over. Deze studie lijdt echter onder
een te grote economie van het woord; de inzichten zijn zo gecomprimeerd
uitgeschreven, dat het wel eens geheimtaal lijkt. Hij slaagt er echter voldoende in
Cocteau te integreren in de woelige bewegingen van de jaren 20, niet enkel met een
eigenzinnige dilettanterige bijdrage maar tevens met een bewuste doelgerichtheid.
C. Tindemans
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Peter Pott
Alexander Lernet-Holenia. Gestalt, dramatisches Werk und
Bühnengeschichte
W. Braumüller, Wien, 1972 (Wiener Forschungen zur Theater- und
Medienwissenschaft Bd 2), 222 pp., ÖS. 265.
Op zich is het verblijdend dat er academische aandacht mogelijk is voor het
dramatische werk van A. Lernet-Holenia (o 1897), een Oostenrijkse adellijk badineur
in boudoir-erotische taferelen mét metafysische implicaties. Maar dan behoort
dergelijke studie toch meer te bieden dan een inventariserend lijstje van data en titels
dat vergeet te peilen naar de redenen waarom deze studie kan aangevat en
verantwoord. Terecht vraagt S. meer belangstelling voor Lernets serieuzige drama,
ofschoon hij niet aangeeft wat deze stukken, op hun thematiek en hun dramatische
vorm na, anders maakt dan de komedies die hem zijn reputatie hebben bezorgd.
Gaver is het deel theatergeschiedenis van Lernet-Holenia dat in opvoeringsdata en
kritische onthaalseismografie om zelfstandigheid smeekt, terwijl het thans als
aanhangsel werd behandeld waarmee dan niets gebeurt.
C. Tindemans

Saint Tobi
Eugène Ionesco ou A la recherche du paradis perdu
Gallimard, Paris, 1973, 218 pp., FF. 23,-. In een lang voorbericht probeert S. een
methode te vinden die evenwichtig de grillige schrijflijn van zijn object-auteur zou
kunnen weergeven. Als S. besluit als criticus ertoe gedwongen te zijn ook ‘literair’
te doen, ontstaat een wonderlijk geschrift. In een poging om het oeuvre van Ionesco
te evoceren maakt hij een scheppingsverhaal, een soort invuloefening waarin ‘God’
vervangen is door ‘Ionesco’ en alle genesisevenementen door Ionesco-creaturen. De
exegese blijft dan uiteraard weg. Deze nieuwe bijbel is per defintie apocrief. Ik vind
er geen apologie voor.
C. Tindemans
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Film
Bazin, André - Jean Renoir. - Champ libre, Paris, 1971, 285 pp..
W.C. Fields in The Bank Dick. - (Classic Film Scripts), Lorrimer, London, 1973,
88 pp., £ 1,25.
Higham, Charles - Ziegfeld. - Allen, London, 1973, 245 pp., £ 2,75.
The house of horror. The story of Hammer films. - Lorrimer, London, 1973,
127 pp., £ 1,75.
Kazan par Kazan. - Stock, Paris, 1973, 323 pp..
Vidor, King - On film making. - Allen, London, 1973, 239 pp., £ 2,75.

Barbara Bronne & Corinna Brocher
Die Filmemacher Der neue deutsche Film nach Oberhausen
C. Bertelsmann, Gütersloh, 1973, 269 pp., DM. 14,-.
Dit is een model van een boek (alleen de titel is verwarrend). Het gaat hem
voornamelijk om een reeks interviews met jonge cineasten - de generatie van de
opstand tegen de film-vaders in Oberhausen. Komen zo aan de beurt: Peter Schamoni,
Werner Schroeter, Vlado Kristl, Marran Gosov, George Moorse, Uwe Brandner,
Volker Schlöndorff, Rainer Werner Fassbinder, Peter Lilienthal, Reinhard Hauff,
Werner Herzog, Edgar Reitz, Volker Vogeler, Johannes Schaaf, Alexander Kluge,
Christian Ziewer en Klaus Wiese en Jean-Marie Straub. De lijst laat reeds duidelijk
merken dat het hier wel degelijk om ‘jongeren’ gaat, maar dat dit dan ook het enige
punt is dat deze cineasten bindt. Want men vindt er een zeer heterogeen soort van
filmmakers tussen: undergroundmensen, onafhankelijken, literairen, zuiver
commerciëlen met ambitie, literairen met commerciële ambitie, avant-gardisten,
arrivisten, opportunisten, en zeer getalenteerden! De bedoeling van de samenstellers
van dit boek - dat merkt men geleidelijkaan - is een soort breed panorama te schetsen
van de culturele en vooral economische situatie van de jonge Duitse films. Het
grootste probleem is niet dat van het talent (dat in Duitsland op cinematografisch
gebied misschien sterker dan elders voor het moment aanwezig is), maar dat van de
economische onderbouw. Het probleem heeft verschillende facetten, en deze
veelvoudige benaderingsweg is ook een uitstekende manier om telkens één aspect
of een bepaalde reeks aspecten vanuit een bepaalde hoek (de geïnterviewde cineast)
te belichten. Het resultaat van dit werk is boeiend, verantwoord en uiterst bruikbaar.
Bronnen hebben hiermee de eerste belangrijke publikatie geleverd over de jonge
Duitse film - een zo goed als onontgonnen gebied, ook in Duitsland zelf - en hebben
meteen een stevige basisbouw gepland. Hun socio-culturo-economisch lexicon
achteraan helpt de lezer wegwijs geraken in de ingewikkelde situatie. Bij elke
geïnterviewde cineast komt een uitvoerige filmografie, waarin niet alleen alle normale
gegevens werden opgenomen, maar ook de financiële (welke subsidie, vanwaar,
kostprijs, enz....).
Eric De Kuyper
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George Elles
Hedda & Louella A dual Biography of Hedda Hopper & Louella Parsons
W.H. Allen, London, 1972, 360 pp., £ 6,-. Jammer dat S. met de dubbele biografie
van de twee ‘roddeltantes’ uit de gouden jaren van Hollywood en niet in is geslaagd
een meer kritisch beeld te scheppen van de marginale activiteiten van Hollywood:
nl. de filmpers, en meer bepaald de rol van de publiciteit in die periode. Een
aaneenrijging van platitudes in de aard van: ‘Depending on the point of view, Hedda
was Joan of Arc or Medea’! Te verwaarlozen.
Eric De Kuyper

Paul Davay
Cinéma de Belgique
Editions Duculot, Gembloux, 1973, 208 pp., BF. 290.
Het is me helemaal niet duidelijk geworden wat er met dit werkje beoogd werd.
Als lexicon van de ‘Belgische’ cineasten is het beslist te beknopt - al vindt men er
tamelijk uitgebreide generieken van een reeks films; als essayistische benadering
van een reeks constanten in een ‘nationale filmschool’ beperkt de auteur zich tot een
reeks platitudes zoals ‘de traditie van het schilderachtige’, ‘de obsessie van het
fantastische’, enz.. De noodzakelijke beknoptheid van het opzet kan natuurlijk als
excuus gelden. Maar met verontschuldigingen is de filmessayistiek in ons land niet
veel gebaat! Jammer, want van Paul Davay weten we dat we heel wat meer mochten
verwachten dan deze ‘inleiding bij een inleiding’.
Eric De Kuyper
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Miscellanea
Lammers, F.J. - Juliana Regina. - Hollandia, Baarn, 1973, 25e deel, 64 pp., ill.,
f 6,90.
Schenk, M.G. - De Prins der Nederlanden. - De Boekerij, Baarn, 1973, 108 pp.,
f 12,50.
Schenk, M.G. en A. Mac Gillavry - Drie maal drie is negen. - De Boekerij,
Baarn. 1973, 108 pp., f 12,50.
Scholem, Gershom - Zur Kabbala und ihrer Symbolik. - Suhrkamp, Frankfurt/M.,
1973, 303 pp., DM. 10,-.
Weijnen, Dr. A. - Spectrum Nederlands Woordenboek. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1973, 640 pp., f 12,50.

De andere agenda
Van Gennep - De Bezige Bij, Amsterdam, 1973, 160 pp., f 3,75.
‘De andere agenda’ is weer eens veranderd, en deze keer zeker ten voordele.
Natuurlijk treffen we in het inleidend artikel ook nu het generaliserend geschop tegen
de school aan, maar het would-be-sfeertje van linkse politiek, drugs etc. uit de twee
vorige agenda's is geheel verdwenen.
Daarvoor in de plaats zijn een aantal goede maatschappij-kritische artikelen m.b.t.
het onderwijs gekomen, wat het geheel zeer functioneel maakt. Aan de hand van
vaak schrijnende vraaggesprekken met belanghebbenden bij het onderwijs, van leraar
via concierge naar leerling en ouders, worden verschillende schooltypen belicht en
bekritiseerd.
Artikelen waar eigenlijk iedereen die iets om het onderwijs geeft, kennis van zou
moeten nemen.
C. Free

Robert Kimball & Brendan Gill Cole
Michael Joseph, London, 1972, 283 pp., £ 7,50. Brian Rust The Dance
Bands
Ian Allen, London, 1973, 160 pp., geïll., £ 3,75. Ken Barnes
Sinatra and the Great Song Stylists Ian Allen, London, 1972, 192 pp., geïll.,
£ 3,-. Herb Sanford
Tommy and Jimmy: The Dorsey Years Ian Allen, London, 1972, 305 pp.,
geïll., £ 2,95.
De Angelsaksische populaire muziek van tussen de twee wereldoorlogen is de laatste
jaren opnieuw een belangrijk muzikaal ontginningsgebied geworden. Men gaat op
zoek naar verloren combinaties van woord en klank; naar variaties op
para-jazz-ach-tige muziekvormen; naar subtiele evenwichtsoefeningen tussen
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raffinement op stilistisch vlak en populaire efficiëntie. Een bijzonder mooi, rijk en
voor het oog verbluffend resultaat van deze nostalgia-vogue is een boek als dat gewijd
aan Cole Porter. Eerst en vooral een model van boek-design met zijn
zilver-azuur-paars kaft, met zijn prachtige letter; met zijn geelachtig papier en zijn
sepia-foto's (in overdaad aanwezig) De tekst beperkt zich tot een korte inleiding van
Brendan Gill (recensent van het eveneens voor zijn lay-out bekende weekblad
New-York): 'n psychoanalytische biografische schets van de componist-lyricist Cole
Porter; meteen ook van een epoque en van een bepaalde levensstijl. Kimball verzorgt
notities bij de foto's - op zeer accurate, verzorgde en levendige wijze. Bovendien
deed hij de selectie van de tientallen gepubliceerde liedjesteksten die het grootste
deel van dit boek uitmaken. Het lezen ervan is een genot, zoals trouwens het bezitten
van dit boek - zijn kostprijs overwaard. Een echte levendige hulde aan de componist,
zijn werk, en een levensstijl.
Het boek dat Brian Rust wijdde aan de grote dansorkesten die tijdens dezelfde
periode in de V.S. en Engeland furore maakten, is conventioneler qua aanpak en
presentatie. Het biedt echter - in beeld en woord - nuttige en revelerende informatie.
En is met veel liefde voor het onderwerp geschreven.
Hetzelfde kan moeilijk gezegd worden van de twee andere boeken. Dat over de ‘song
stylists’ (een mooie benaming) is een platte en ongeïnspireerde reeks portretten van
de grote vocalisten uit die periode. Minderwaardig. Het boek over de Dorseys is een
klassieke middelmatige biografie. Typerend hiervoor zijn de vele dialogen en andere
reconstructies van biografische tafereeltjes: of ze iets bijbrengen aan bio-kritische
kennis is een vraag die in een dergelijke context niet eens gesteld hoeft te worden.
Eric De Kuyper
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binnenkant achterplat

Personalia
Jean-Marie Muller, filosofieleraar aan een college. Was reserve-officier, weigerde
daarna dienst uit gewetensbezwaar; werd daarvoor, samen met twee priesters,
veroordeeld. Nam onlangs deel aan het protest tegen de Franse kernproeven (bevond
zich op de Fri, het schip dat in de gevarenzone ging liggen en daar geënterd werd).
Auteur van ‘L'Evangile de la Non-Violence’, Fayard, Paris, 1969. Adres: Communauté
nonviolente, Orléans, France.
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.
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.
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,
België.
Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven. Assistent aan
de UFSIA. Adres: Ergo de Waellaan 4, 2100 - Deurne.
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.
J.M. Damen van Meer, geboren 1923. Studeerde Nederlands en was lange jaren
docent Ned. taal en letterkunde. Is geïnteresseerd in ontwikkelingsprojecten, vooral
in Malawi, dat hij meermalen heeft bezocht. Adres: redactie Nederland.
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-Malier, 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. Frans Kurris S.J., geboren 1926. Studeerde wijsbegeerte, Frans en theologie.
Was tien jaar werkzaam in het religieus vormingswerk. Publiceerde o.a. ‘Moderne
literatuur in christelijk perspectief’ (1964), ‘Lezen en laten lezen’ (1967),
‘Kerngedachten van Henri Bergson’ (1968). Thans leraar aan het Aloysius-College.
Adres: Oostduinlaan 50, Den Haag.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1973, nummer 2]
[Inhoud]
Utopisch denken, p. 107
Het utopisch bewustzijn heeft drie functies: 1) het heeft oog voor de mogelijkheden
die, nog niet gerealiseerd, in de realiteit aanwezig zijn; 2) het dringt aan op de
realisatie van die mogelijkheden en bereidt ze voor; 3) het houdt de werkelijkheid
steeds open voor verdere mogelijkheden. De belangrijkste utopie is die van het
christendom. Maar dat is een thema dat hier slechts vluchtig aangestipt wordt, in
afwachting dat het eens uitvoeriger behandeld kan worden.

Ieder zijn waarheid? Israël èn de Arabische landen, p. 118
Toen de auteur einde september zijn artikel naar de redactie bracht, vermoedde hij
niet dat zijn vrees voor een nieuw gewapend conflict in het Midden-Oosten zo vlug
bewaarheid zou worden. Hij was pas ter plaatse op zoek gegaan naar de achtergronden,
die nog steeds, in de geest van beide betrokken partijen, het conflict beheersen: op
welke gronden meent elk zijn min of meer onverzoenlijke zienswijze én politiek te
kunnen rechtvaardigen?

Gewijzigde samenstelling van het Politburo, p. 132
De degradatie van Sjelest en Voronov betekent een versterking van Brezjnevs positie.
Gromyko kan de politiek van opening naar het Westen voortzetten, terwijl Gretsjko
en Andropov (strijdkrachten en geheime politie) ervoor moeten waken dat dit niet
gepaard gaat met gevaren binnen de Sovjet-Unie.

De ‘mislukking’ van Allende, p. 137
Onlangs uit Santiago de Chili teruggekeerd, verkoos F. Hermans te antwoorden op
vragen en overwegingen, zoals die bij ons in pers, radio en televisie werden
uitgebracht na de val van Allende. Het zijn de vragen naar Allende's fouten of
vergissingen op het politieke en economische vlak; naar de rol van de oppositie, de
verschillende partijen, de (stakende) arbeiders, de studenten, het leger en de kerk.
En tenslotte, was Allende een weliswaar linkse ‘bourgeois’?
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Het heden als politieke categorie, p. 150
Heden leven de mensen nog slechts zeer relatief in hun eigen tijd. Het verleden wordt
vaak onder een ideologisch interdict geplaatst en ‘geduid’. De toekomst wordt door
de ‘realisten’ voor een groot stuk bij het heden ingelijfd als politieke visie. ‘Helaas
hebben de meeste politici de neiging onder de profeten te gaan’.

Bij de dood van Neruda, p. 158
Neruda is zonder twijfel een van de grote dichters van de twintigste eeuw. Zijn
invloed is in Latijns-Amerika zeer groot geweest op de jonge dichters, vooral
misschien door zijn levenshouding: die van een grote, open geest, die droomde van
een Latijns-Amerika waar geen onderdrukten meer zouden bestaan.

De actuele daden van het surrealisme, p. 161
De surrealisten, zo laat schrijver in dit artikel zien, verzetten zich tegen de logica,
de religie, de moraal en het gezin. Zij gaan uit van het leven, zijn anti-literair en
anti-artistiek, voelen zich niet de geïnspireerden, maar de ‘magiciens’, de inspiratoren.
Het alledaagse en het onbewuste spelen een grote rol in hun werk. Daarom ook
hebben zij veel interesse in de kunst van geesteszieken.
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Utopisch denken
Frans Van Bladel
Ik zou eens iets willen schrijven over ‘christendom als utopie’. Het christendom is,
geloof ik, een utopie. Maar als je dat zo abrupt zegt, provoceert het gemakkelijker
weerstand dan begrip. Wat versta je immers onder ‘utopie’? Hetgeen hier volgt wil
niets anders zijn dan een eerste verkenning om de weg voor te bereiden naar een
thema dat voorlopig op de achtergrond wil blijven en waaraan aan het slot slechts
enkele al te vluchtige suggesties worden gewijd.

Utopie en realisme
De simpelste manier om zo'n verkenning aan te pakken is: een gangbare definitie
nemen van wat men onder utopie verstaat en die stukbreken. De simpelste manier
om erachter te komen hoe iets ineensteekt is het uiteennemen, zoals kinderen doen
met speelgoed. Je neemt bijvoorbeeld Van Dale: ‘utopie = droombeeld,
onverwezenlijkbaar ontwerp van een volmaakte toestand’. Of een vakwoordenboek
(Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie): ‘een aanlokkelijk,
maar onverwezenlijkbaar politiek of sociaal ideaal, waarin met reële feiten, met de
menselijke natuur en met de bestaanscondities geen rekening wordt gehouden’.
De simpelste manier om zo'n definitie stuk te breken is naïeve vragen stellen. Die
tasten direct naar het centrale probleem: de verhouding tussen utopie en realiteit,
tussen utopisch bewustzijn en ons hoog geprezen realisme. ‘Een onverwezenlijkbaar
ontwerp’: onverwezenlijkbaar waarom? Omdat het geen rekening houdt met ‘de
reële feiten, de menselijke natuur, de bestaanscondities’. Maar wat is dat: de reële
feiten, de menselijke natuur, de werkelijkheid? Politieke of sociale idealen die daar
geen rekening mee houden, zijn utopisch en dat wil zeggen onwerkelijk? 'n Beetje
meer rechtvaardigheid in de wereld, ik zeg maar iets, of bevrijding, of wat meer
veralgemeende liefde in plaats van de krampachtige relaties die tussen mensen
heersen, of vrede - dat zijn allemaal aanlokkelijke idealen, maar onverwezenlijkbaar,
omdat ze geen rekening houden met de reële werkelijkheid, met de menselijke natuur.
Het is nu eenmaal zo!
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Of blijkt hieruit alleen maar hoe benauwd onze werkelijkheid is en vooral ons zicht
erop? Dit is in ieder geval het eerste wat we over de utopie moeten zeggen: ze is een
uitdaging aan ons werkelijkheidsbegrip, aan het ‘realiteitsprincipe’, het
‘is-nu-eenmaal-zo'-syndroom, dat al onze persoonlijke en maatschappelijke relaties
dreigt te beheersen. Als ze niet zo'n uitdaging is, als ze in generlei verhouding tot de
werkelijkheid staat, ja, niet tot de wijdere werkelijkheid zelf behoort, dan is ze niets,
alleen maar een fantasma; dan is zij - zoals haar naam zegt - een ‘oe-topos’, een
niet-plaats, nergenshuizen, bestaat ze niet. Op z'n best is ze dan een eiland buiten de
realiteit, waar je alleen in je droom of je verbeelding naartoe kunt reizen (alle
utopieverhalen zijn reisverhalen, in ruimte of tijd).
Thomas Morus situeerde zijn Utopia op een eiland. Is het niet jammer dat juist
dat beeld bij hem naar de oppervlakte is gekomen? Ik geloof namelijk dat het net
andersom is: de realiteit is een eiland dat aan de oppervlakte is gekomen in de zee
van mogelijkheden. De utopie is de zee. Realiteiten zijn gerealiseerde fragmenten
van de voorlopig nog niet gerealiseerde utopie.
Idee en beeld ontleen ik aan J. Moltmann, die een merkwaardige parallel signaleert
tussen een uitspraak van de Amerikaanse filosoof en psycholoog William James en
een van Ernst Bloch, de filosoof van Der Geist der Utopie en Das Prinzip Hoffnung.
James: ‘De werkelijkheden zwemmen in een zee van mogelijkheden, waaruit ze
uitgezocht worden’. Bloch: ‘Het reeds werkelijke is omgeven van een zee van
mogelijkheden en steeds opnieuw, altijd door komt uit die zee een nieuw stuk
werkelijkheid naar boven’1. Droger - zonder beelden - zegt Marcuse hetzelfde: ‘Feiten
zijn alleen dan feiten als zij betrokken zijn op wat nog geen feit is en zich toch reeds
in gegeven feiten als reële mogelijkheid manifesteert’2.
Feiten, realiteiten, wat nù bestaat, de manier waarop wij nù leven, kun je in de rug
zien, vanuit hun verleden: feiten zijn alleen dan feiten als ze niet meer louter
mogelijkheden, als ze gerealiseerde mogelijkheden zijn. Maar je kunt ze ook in het
gezicht zien, dat naar hun toekomst staat gericht, naar wat ze nog niet zijn. De
tegenstelling tussen ‘nog niet’ en ‘niet meer’, daar gaat het om in het utopisch
bewustzijn. We zijn realisten, als we feiten, realiteiten zien als niet meer open
mogelijkheden; we zijn utopisten, als we feiten, realiteiten zien als omgeven door
een zee van mogelijkheden, als wij ze zien in hun waarheid, d.w.z. in wat ze nog niet
zijn.
‘Das was ist, kann nicht wahr sein’, zegt Bloch3. De pure feitelijkheid, de platte
werkelijkheid kan nooit waar zijn. Waar is alleen ‘das Ganze’: de

1
2
3

J. Moltmann, Die ersten Freigelassenen der Schöpfung, 1971, p. 78.
H. Marcuse, Reason and Revolution, 1963, p. 152 vlg.. Geciteerd in M. Plattel, Utopie en
kritisch denken, 1970, p. 53.
E. Bloch, Philosophische Grundfragen I, 1961, p. 65. Cfr. M. Plattel, op. cit., p. 53.
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werkelijkheid ín haar verwijzing naar en onthulling van haar horizon van
mogelijkheden. Dat is de formidabele, d.i. geduchte uitdaging die het utopisch
bewustzijn stelt aan ons werkelijkheidsbegrip: het is een bewustzijn dat de
werkelijkheid in haar geheelheid ziet, samen met wat erin nog niet werkelijk maar
nog mogelijk is, een bewustzijn dat ons werkelijkheidsbegrip zo verwijdt, dat het dit
van binnenuit uit zijn voegen duwt. En dit is de drievoudige functie van het utopisch
bewustzijn: dat het de mogelijkheden die de werkelijkheid omgeven 1) in het oog
heeft, 2) werkzaam maakt, 3) onafgebroken open houdt.
Van elk van deze functies probeer ik telkens te laten zien hoe ze verstaan kan
worden of misverstaan, welke gevaren ze dus misschien ook inhoudt en welke
bevrijdende of transformerende rol ze kan spelen. Zo kun je tevens goed laten zien
wat voor een kwetsbaar goed dat utopisch bewustzijn is. Door te zeggen dat het
mogelijkheden ziet die de werkelijkheid nog niet te zien geeft, haal je je de weerstand
van ‘rechts’ op de hals, van mensen die bij het bestaande zoveel belang hebben, dat
zij het door nieuwe mogelijkheden niet in gevaar laten brengen. Door te zeggen dat
het die mogelijkheden werkzaam maakt, haal je je de weerstand van ‘links’ op de
hals, die linksen voor wie alleen de analyse van de politiek-maatschappelijke
wetmatigheid sacrosanct is. En als je zegt dat het nooit aflaat die mogelijkheden open
te houden, word je zowel door links als door rechts voor een fantast of een
vrijblijvende onruststoker uitgekreten. Het is dus geen comfortabele positie.

De utopie houdt in de werkelijkheid de mogelijkheden in het oog
Het utopisch bewustzijn bekijkt de feitelijkheid in het licht van het ‘nog niet’ van de
mogelijkheid. Het ‘nog niet’ van de mogelijkheid is hetzelfde als het voorlopig
onmogelijke. Het utopisch bewustzijn is dus in de eerste plaats een onaangepast
bewustzijn: het past niet op de feitelijkheid; het is wat K. Mannheim noemt een
‘seinstranszendent’ in tegenstelling tot een ‘seinskongruent’ bewustzijn4, een
bewustzijn dat niet samenvalt met het zijn. Hoe weinig echter een socioloog als
Mannheim weet te zeggen over de verhouding tussen utopie en werkelijk zijn, blijkt
uit een zin als deze: ‘Wat “werkelijkheid”, wat “zijn” eigenlijk is, is een probleem
van de filosofie; daar hoeven wij ons hier niet mee bezig te houden. Wat echter
historisch en sociologisch op een bepaald moment als “werkelijk” geldt, is tamelijk
eenvoudig uit te maken’5. Maar daar gaat het juist om! Is wat vandaag voor

4
5

K. Mannheim, Ideologie und Utopie, 19654 p. 171.
Ibid., p. 170.
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werkelijk doorgaat, de hele werkelijkheid? Het utopisch bewustzijn zegt categorisch:
neen. Dat wat is, kán niet waar zijn. Het wil zich aan het bestaande niet aanpassen.
Omdát het oog heeft voor het ‘nog niet’ mogelijke of het voorlopig onmogelijke.
Alnaargelang je het accent legt op het voorlopig onmogelijke of op het nog niet
mogelijke, is het een ongelukkig of wordt het een kritisch bewustzijn.
Een ongelukkig bewustzijn is iets wat we allemaal kennen: het bewustzijn van
mensen die, welja, tevreden en gelukkig zijn, maar aan dat geluk toch het vage besef
voelen knagen dat hun leven ook anders, vrijer kon zijn, een ruimere of diepere
dimensie, een betere kwaliteit kon hebben. (Als je in een gezelschap van 40-50 jarigen wat gedronken hebt, hóór je dat besef naar buiten komen). Ongelukkig blijft
dit bewustzijn, zolang het alleen maar het voorlopig onmogelijke of niet meer
mogelijke ziet. Zet het zich daarentegen open voor het nog niet mogelijke, dan wordt
het een kritisch bewustzijn: een bewustzijn dat, uitgaande van een onbehagen met
het bestaande, op reële verandering is gericht.
Alle literaire utopieën - van Thomas More's Utopia (1516), over Campanella's
Zonnestaat (1623), tot de sociale utopieën van Owen en Fourier, van Cabet en
Saint-Simon (18e-19e eeuw) - ontwerpen een betere toekomst, maar allemaal gaan
ze uit van kritiek op de slechte bestaande situatie. Vóór het aan zijn droom gestalte
kan geven, weet het utopisch bewustzijn dat de niet-droom, de werkelijkheid van nu
in ieder geval niet de goede, ware werkelijkheid is. ‘Je ne sais ce que c'est que la vie
éternelle, mais celle-ci est une mauvaise plaisanterie’ (Voltaire). Wat het ware,
eeuwige leven is, weet ik (nog) niet; maar één ding is zeker: zoals het leven nu is,
dat is het niet. Vanuit het nog niet bestaande, het nog niet mogelijke oefent het
utopisch bewustzijn kritiek uit op het bestaande. Al kan het van dat nog niet bestaande
natuurlijk geen blauwdruk voorleggen, al weet het niet hoe het er concreet uit zal
zien.
Dit laatste stelt het utopisch bewustzijn bloot aan het veel gehoorde verwijt, dat
het wel kritiek kan uitoefenen, maar geen constructief alternatief te bieden heeft.
Daartegen heeft het utopisch bewustzijn eigenlijk geen verweer. Het kan wel
antwoorden, met Bakoenin (want dát heeft het met het anarchisme gemeen): ‘Die
Lust des Zerstörens ist eine schaffende Lust’, destructieve lust is creatieve lust6. Maar
de weerloosheid van het utopisch bewustzijn zit dieper: in datgene wat het
onderscheidt van ‘maatschappijkritiek’.
Dat onderscheid bestaat in twee dingen: 1) Het utopisch bewustzijn wil de wereld
veranderen met mogelijkheden die feitelijk nog niet voorhanden zijn. Hoe zou het
dan concreet kunnen zeggen hóe het de wereld wil veranderen?

6

Geciteerd in K. Mannheim, op. cit., p. 189.
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2) Het utopisch bewustzijn heeft een globaliserend of inclusief karakter: het wil álles
veranderen. Maar hoe kan het dan nog duidelijk zeggen wat het precies wil
veranderen?
1. De paradoxale verhouding tussen de als beperkt of ronduit slecht ervaren
feitelijkheid en de nog verborgen mogelijkheid van een andere toekomst laat zich
verduidelijken aan de verhouding tussen figuur en achtergrond, zoals we die b.v. uit
de waarnemingspsychologie kennen. Geen figuur verschijnt zonder achtergrond,
geen achtergrond zonder figuur. Doordat ik expliciet weet dat de figuur beperkt is,
heb ik impliciet weet van een achtergrond van mogelijkheden en, omgekeerd, doordat
ik impliciet weet heb van een achtergrond van mogelijkheden, weet ik expliciet dat
de figuur beperkt is. Een simpel voorbeeld kan dit illustreren7. Als ik van een stoel
zeg dat hij niet gemakkelijk zit, dan doe ik dat vanuit het impliciete besef dat er een
betere stoel mogelijk is; een welomschreven begrip van een betere stoel is daarvoor
niet nodig. Maar van een betere stoel op de achtergrond word ik me pas bewust
doordat die stoel op de voorgrond zo slecht zit. Het onderscheid nu tussen
maatschappijkritiek en utopisch bewustzijn is (wat simplistisch gezegd) het volgende.
Maatschappijkritiek zegt: er zíjn betere stoelen, ik heb al op een betere stoel gezeten,
we gaan alle stoelen maken zoals die betere stoel die ik ken. Het utopisch bewustzijn
zegt: er moet een betere stoel zijn dan álle stoelen waar ik al op gezeten heb; hij
bestaat nog niet, maar ik blijf ernaar zoeken. Voor een maatschappijkritisch bewustzijn
ligt de betere stoel in het verlengde van de bestaande stoelen. Als je alles wat voor
stoelen maken nodig is (techniek, produktiekrachten en -verhoudingen) en het hele
maatschappelijk bestel dat daarrond is opgebouwd, wetenschappelijk analyseert en
in ‘revolutionaire praxis’ te lijf gaat, kùn je een betere stoel maken en daarrond een
betere maatschappij. Als je blijft dromen van mogelijk nog betere stoelen, hou je het
vervaardigen van een reële goede stoel tegen. ‘Die Entwicklung des Sozialismus von
der Utopie zur Wissenschaft’ (Engels). Dit soort maatschappijkritiek is een belangrijke
bedrijvigheid; wil de utopie niet in goede bedoelingen blijven steken, dan kan zij
deze kritische praktijk niet missen. Maar nog belangrijker is het specifiek eigen werk
van het utopisch bewustzijn, dat verder gaat in wat het voor mogelijk houdt, dat niet
alleen reële maar nog latente alternatieven opspoort, maar nooit vergeet dat nieuwe
mogelijkheden telkens opnieuw door mensen gecreëerd worden en zo de grenzen
van het haalbare verlegt, de wereld van het mogelijke steeds groter maakt, ja, het
onmogelijke erin binnenhaalt8.

7
8

Idee en voorbeeld zijn ontleend aan M. Plattel, op. cit., p. 92.
Cfr. Jan Nederveen Pieterse, Het utopisch bewustzijn, in De Nieuwe Maand, oktober 1972,
pp. 474-475.
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In die zin is utopisch denken ‘onrealistisch’ en ‘wetenschappelijk onverantwoord’.
Tegen ons feitenfetisjisme, tegen ons benauwd wetenschaps- en realiteitsbegrip heeft
dit soort geloof in het onmogelijke geen verweer.
2. Het tweede, meestal veronachtzaamde onderscheid met maatschappijkritiek is
het globaliserend of inclusief karakter van het utopisch bewustzijn. Het wil álles
veranderen. ‘Zie, ik maak alles nieuw’. Dat maakt het nog kwetsbaarder, in de ogen
van velen nog gevaarlijker. Het weigert de werkelijkheid op te splitsen in fragmenten
en weigert te geloven dat je één fragment kunt veranderen zonder de hele samenhang
te veranderen. Het zegt bijvoorbeeld: het is een idealistische illusie te menen dat
verandering van intermenselijke relaties mogelijk is zonder verandering van structuren
en verhoudingen; het is een materialistische illusie (en het getuigt vaak van een
barbaars dédain voor gewoon geluk) te menen dat verandering van structuren en
verhoudingen mogelijk is zonder persoonlijke zelfverandering9. Het is een illusie te
menen dat vrouwenemancipatie mogelijk is zonder mannenemancipatie, bevrijding
van de Derde Wereld zonder bevrijding van onze wereld of, om een voorbeeld te
noemen dat hier vroeger al eens is aangeraakt: er is geen versoepeling van censuur
mogelijk zonder ware bevrijding van lust- en driftenleven10. Aan al die voorbeelden
kun je telkens zien hoe de schrik om één element te veranderen - schrik die naargelang
hij dichter bij het persoonlijke leven komt, angst, ja, paniek wordt - de verandering
van het andere element blokkeert. De enige radicale kritiek gaat uit van een utopie,
die zegt: je kunt niet één element veranderen zonder het hele referentiekader te
veranderen, maar er is een ander referentiekader, een andere totale samenhang
mogelijk! ‘De enige radicale kritiek’, maar is het ook een werkzame kritiek?

De utopie maakt de mogelijkheden werkzaam
‘Het nieuwe is nooit helemaal nieuw’, zegt Bloch, ‘er gaat altijd een droom aan
vooraf’. Hoe werkt die droom op het totstandkomen van het nieuwe? ‘Dit, het
probleem van de effectiviteit, is het centrale probleem van de utopische zienswijze’11.
Heel in het algemeen kun je zeggen: de utopie trekt mensen onophoudelijk vooruit.
Maar laat ik eerst zeggen hoe zij dat niét mag doen. Een goed beeld is dit: iemand
die in een optocht of een demonstratie voorop loopt; loopt hij een stap of vier, vijf
voor de anderen uit, dan trekt hij de hele groep mee; maar loopt hij er twintig, dertig
voorop, dan láten ze hem lopen.

9
10
11

J. Moltmann, op. cit., p. 58.
E. De Kuyper, Censuur als alibi, in Streven, juni 1969, p. 912.
Jan Nederveen Pieterse, art. cit., p. 482.
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Dan kan hij twee dingen doen: ofwel blijft hij maar voorthollen, maar hij trekt niets
meer vooruit; ofwel is hij zo fanatiek (en utopisten worden soms verleid tot fanatisme)
dat hij een ommetje maakt en achteraan met alle geweld de groep vooruit gaat
drammen. Dat zijn de twee gevaren waarvoor de utopie op haar hoede moet zijn.
Van de ene kant de vlucht-utopie; van de andere, de totalitaire, dogmatische utopie.
1. De utopie kan zo ver op de realiteit vooruitlopen, dat zij er geen contact meer
mee heeft. Zij wíl inderdaad ‘l'imagination au pouvoir’, maar in dit geval is die
macht van de verbeelding alleen maar een verbeelde macht. Omdat de wereld
toch niet vooruit te krijgen is, gaat de utopie, in plaats van deze wereld anders
te maken, een andere wereld ontwerpen naast deze wereld. In plaats van een
anti-cultuur een sub-cultuur: die van de hippies (én de Jesus People, vrees ik).
Hoe weinig gevaarlijk dit soort utopie is, blijkt b.v. al uit haar show-succes.
2. Gevaarlijker is de andere verleiding. De utopie kan zo ongeduldig worden - en
ongeduld wordt altijd irrationeel - dat zij de werkelijkheid met geweld of met
subtieler overredingsmiddelen naar zich gaat dwingen en omslaat in een
elitebeweging of in autoritarisme en totalitarisme12.
Ondanks die gevaren kunnen wij de utopie niet missen. Wie in zijn leven en in de
wereld iets wil veranderen, kan niet dulden dat de utopie verbannen blijft naar het
eiland van de pure mythe of fantasie. Hij moet de utopie op zich in laten werken. Hij
kan niet anders. ‘Links scheidt utopieën af zoals de alvleesklier insuline secreteert
(...). Links kan niet zonder utopieën bestaan, zonder doeleinden die op het ogenblik
onmogelijk te bereiken zijn...’13. Waarom niet? Waarom is de utopie een voorwaarde
voor verandering? ‘Omdat er een grote historische ervaring is (...) die leert dat
doeleinden die op het ogenblik niet te realiseren zijn, nooit gerealiseerd kùnnen
worden als ze niet verkondigd worden op het ogenblik dat ze niet te realiseren zijn’.
‘Het bestaan van de utopie als utopie’, gaat Kolakowski verder, ‘is een onontbeerlijke
voorwaarde voor de mogelijkheid dat zij ooit ophoudt een utopie te zijn’14. Sociale
rechtvaardigheid is voor mensen in de Derde Wereld, een ander, vrediger en
bevredigender, ook erotischer samen-mens-

12

Cfr. L. Van Bladel, Van Marx tot Marcuse, in Streven, november 1972, p. 131: Marx' eigenlijk
utopisch socialisme heeft in de communistische regimes niet aan de verleiding kunnen
weerstaan ‘de werkelijkheid met geweld te dwingen naar het voorgestelde schema, de mensen
te dwingen socialistisch te handelen en te denken, zonder dat zij dat kunnen en willen’. De
grote waarschuwers voor de totalitaire bedreiging van de utopie in de westerse maatschappijen
zijn Dahrendorf en Popper.
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L. Kolakowski, Der Mensch ohne Alternative, 19642, p. 146.
Id., p. 147. Een opmerkelijke parallel vormt een uitspraak van P. Tillich, geciteerd in G.H.
ter Schegget, Het beroep op de stad der toekomst. Ethiek van de revolutie, 1970, p. 153:
‘Wer einen Kairos verkündigt, helft ihn zu schaffen’.
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zijn is voor ons allemaal op het ogenblik een utopie. Maar er komt nooit iets van
terecht, als het niet nù wordt verkondigd nu het nog onmogelijk is. We kunnen niet
wachten tot de situatie ‘rijp’ is, want het is juist de ‘onrijpe’ situatie die we te lijf
moeten gaan. ‘Irreële strevingen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor reële’15.
De irreële utopie bereidt de reële sociale verandering voor. Zij doet een collectief
onaangepast bewustzijn ontstaan, dat de spanning tussen ideaal en werkelijkheid zo
opvoert, dat deze steeds minder draaglijk wordt en slechts door radicale verandering
kan worden opgelost. Eén van de manieren waarop de utopie dat doet, is het wakker
houden of weer wekken van de ‘oerbeelden van de vrijheid’ waarop het taboe rust
van het realiteitsprincipe16. Wil je in het ‘reële’ leven overeind blijven, dan moet je
je lust, je wensen en dromen tot zwijgen brengen of naar de irrealiteit verbannen.
Dat is de wijsheid van het realiteitsprincipe. De utopie bestáát het, die dromen en
wensen wakker te houden. Voor het heersende realiteits- en prestatie-principe is dit
een zo ongehoorde provocatie, dat wij er direct een pleidooi in zien voor een chaotisch,
ja, pervers loslaten van driften en lusten, de slechtste het eerst. Nee, het gaat om iets
heel gewoons, dat wij echter bijna als iets obsceens zijn gaan beschouwen: gelukkig
zijn, vrij zijn, de oerbeelden, oerwensen van geluk en vrijheid. Die beelden doorbreken
het karkas van de dingen ‘zoals ze nu eenmaal zijn’ en voeren de spanning op tussen
het leven zoals het is en het ware leven. ‘Das was ist, kann nicht wahr sein’. Dit
besef, gewekt door de utopie, zet ons in beweging om het waar te máken. Zij maakt
van wensdromen die naar het rijk van de vrijblijvende droom zijn verbannen,
‘wensbeelden die een revolutionaire functie hebben’ (Mannheim).
Kan men ook concreet zeggen hoé de utopie dat doet? Is er m.a.w. ook een
utopische strategie te ontwerpen? Niet zo gemakkelijk, geloof ik. Waarom niet?
In de literatuur over utopie worden telkens weer voorzichtige distincties
aangebracht. Voor een hygiënisch denken zijn die inderdaad onmisbaar. Bloch b.v.
maakt een onderscheid tussen de abstracte utopie (puur fantasiebeeld, dat in zijn
anticipaties op geen enkele wijze bij de werkelijkheid aansluit) en de concrete utopie
(‘Die konkrete Utopie steht am Horizon jeder Realität’, als een reëel mogelijk doel
dat ook een concrete weg aanduidt om het naderbij te brengen). Mannheim en Marcuse
onderscheiden tussen absolute en relatieve utopie, en weer is het criterium de
realiseerbaarheid. Er is echter één onderscheid dat je bij mijn weten nergens duidelijk
aantreft en dat voor de vraag naar de realiseerbaarheid uitermate belangrijk is: het
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L. Kolakowski, op. cit., p. 148.
Jan Nederveen Pieterse, art. cit, pp. 480-481.
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onderscheid tussen de onmiddellijke en de middellijke, vermiddelde utopie. Zowel
de vluchtutopie (onmiddellijk en alles ineens: ‘Paradise Now’) als de totalitaire,
dogmatische utopie willen het rijk van de vrijheid direct realiseren. Dat is echter niet
de manier waarop de utopie kan bijdragen tot de verandering en bevrijding van de
werkelijkheid. Wat het zo moeilijk maakt een concrete strategie van de utopie te
ontwerpen, is het feit dat de utopie alleen indirect de verandering en bevrijding
naderbij brengt: door op de werkelijkheid, het realisme, de moraal van de
verantwoordelijkheid (Ricoeur) de nooit aflatende druk van de utopische overtuiging
uit te oefenen. Nooit aflatend én geduldig. ‘Es gibt zwei menschliche Hauptsünden,
aus welchen sich alle andern ableiten: Ungeduld und Lässigkeit. Wegen der Ungeduld
sind sie aus dem Paradiese vertrieben worden, wegen der Lässigkeit kehren sie nicht
zurück. Vielleicht aber gibt es nur eine Hauptsünde: die Ungeduld. Wegen der
Ungeduld sind sie vertrieben worden, wegen der Ungeduld kehren sie nicht zurück’17.

De utopie houdt de mogelijkheden geduldig maar onophoudelijk open
‘Er kan een tijd komen dat de utopie ophoudt utopie te zijn’ (Kolakowski). Nog
drastischer Marcuse: ‘Heden is elke bestaansvorm, elke verandering van het technische
en natuurlijke milieu voor ons werkelijk uitvoerbaar - dit is een evidente waarheid...
We kunnen vandaag de wereld tot een hel maken (...) - we kunnen haar ook in het
tegendeel veranderen. Dit (is het) einde van de utopie, d.w.z. de weerlegging van die
ideeën en theorieën waarbij voortdurend het begrip utopie werd gehanteerd om de
historisch-sociale mogelijkheden verdacht te maken (...)’18. Ik geloof niet dat dat
waar is. Dat is in ieder geval niet mijn utopie. Dat klinkt me uit de mond van de
auteur van De eendimensionale mens veel te eendimensionaal. Alsof met ‘de
historisch-sociale mogelijkheden’ álle mogelijkheden van de mens uitgeput waren.
Dat is geen utopie meer, maar een ideologie: geen werkelijkheidstransformerende,
maar een werkelijkheidsafsluitende idee (Mannheim).
Er komt aan de utopie nooit een eind. Wel dreigt er altijd, naarmate er een stuk
van gerealiseerd wordt, een eind aan gemáákt te worden door ze vast te leggen in
een ideologie. De hele ideeëngeschiedenis kan worden gezien als een dialectiek
tussen utopie en ideologie19. Een summier schema kan hier volstaan om te laten zien
hoe dat werkt.

17
18

F. Kafka, Betrachtungen, in Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande, 1953, p. 39.

19

Cfr. b.v. K. Mannheim, Ideologie und Utopie, 19654.

H. Marcuse, Het einde van de utopie, in Psychoanalyse en politiek, 19702, p. 77.
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In een neutrale omschrijving kunnen we ‘ideologie’ definiëren als: een gestructureerd
geheel van voorstellingen die een maatschappij, een groep, eventueel een individu
zich maakt over zichzelf en zijn realiteit. Het evenwicht tussen die voorstelling en
de realiteit is uitermate labiel. De voorstelling heeft altijd de neiging om zich vast te
leggen, te blijven staan, terwijl de realiteit zich ontwikkelt, vooruitgaat. De
voorstelling wordt voortdurend achterhaald door de realiteit. Er komt een tijd dat ze
er niet meer helemaal, helemaal niet meer op past. Toch wordt ze gehandhaafd,
gewoon uit inertie of door een groep, een maatschappij, een klasse die er belang bij
heeft. Er ontstaat een kloof tussen ideologie en realiteit. Zijn de omstandigheden
gunstig, dan maakt de individuele of collectieve verbeelding van die opening gebruik
om een utopie, een voorstelling van een nieuwe realiteit te ontwerpen. Er komt een
proces op gang dat zo lang duurt tot de utopie of een stuk ervan realiteit wordt. Op
die realiteit ent zich een nieuwe ideologie. Die past een tijd op de realiteit. Maar er
ontstaat een nieuwe kloof. In die opening een nieuwe utopie. Enzovoort, enzovoort.
De utopie drijft de realiteit voortdurend weg van de voorstelling, die altijd weer de
neiging heeft zich definitief te wanen. De ideologie zegt: dit is de realiteit, dit is de
mens, dit zijn de verhoudingen tussen mensen. De utopie zegt: ja, dit is de realiteit,
maar ze staat in een ruimte van nog niet gerealiseerde mogelijkheden: dit zijn de
verhoudingen tussen mensen, maar er zijn verhoudingen mogelijk die wij nog voor
onmogelijk houden; dit is de mens, maar de mens is veel meer dan wij er tot nog van
gezien hebben. Alle beelden waarin wij de realiteit telkens weer proberen te vangen
en vast te leggen, breekt zij open. Altijd opnieuw. Nooit komt daar een eind aan.
Eindeloos.
Eindeloos of oneindig? Twee gevaren bedreigen altijd weer de dynamiek van de
utopische intentie: óf te verstenen in de gedeeltelijke realisatie, óf als water te verlopen
in de slechte eindeloosheid; óf het stuk reeds gerealiseerde vrijheid te laten verharden
in de waan dat dit de hele vrijheid is, óf vrijheid en geluk te verbannen naar het eiland
van de nimmer te realiseren droom. Er is maar één utopie die in principe beide
gevaren tegelijk overwint, en dat is... de utopie van het christendom. (Waarmee ik
bij het thema ben beland waar ik op uit wilde komen. Ik wilde het, zei ik in het begin,
alleen maar voorbereiden en het later misschien thematischer behandelen). ‘In
principe’, want ook de utopie van het christendom bezwijkt steeds weer voor de
verleiding te verstarren in een ideologie óf te verwateren in puur religieus gevoel.
Meer misschien nog dan andere utopieën, juist omdat zij mogelijkheden en vrijheden
verkondigt die zo ongehoord zijn, dat wij er niet van wíllen horen: bevrijding van
de religieuze angst voor goden (en er zijn moderne goden), bevrijding uit de
inkapseling waarin mensen zich voor mensen verschansen, ja, de allerongehoordste
bevrijding, die van
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de dood: liefde die over de dood heengaat en daardoor het leven zo'n onmogelijke
diepte geeft. Ook dit zijn beelden waarop een taboe rust: het taboe van de angst om
zijn leven te verliezen. Dat zij tegen die verdringing in altijd aan die ‘oerbeelden van
bevrijding’ blijft herinneren, daarin alleen al bestaat de provocatie van de christelijke
utopie.
Wat haar echter uniek en zo geweldig maakt, zijn drie dingen die samen moeten
worden gezien en die hier slechts schematisch worden aangeduid:
1. De mogelijkheid van mens en realiteit is niet eindeloos, maar oneindig. De
mogelijkheid van mens en realiteit is God. God is een andere, persoonlijke naam
voor utopie.
2. Niet alleen breekt die oneindige mogelijkheid de eindige realiteit van mens en
wereld onophoudelijk open, maar ze wordt ook zelf onophoudelijk
opengebroken. ‘Gij zult u van God geen beeld maken’. Ook geen enkel beeld
van God is bestand tegen de christelijke utopie.
3. De oneindige mogelijkheid van mens en wereld wordt gevonden in mens en
wereld. Dat is wat die Utopische Mens Jezus heeft laten zien. De utopie is mens
geworden. Een mens kan tegen een mens zeggen: jij bent mijn onmogelijke
mogelijkheid, jij bent mijn utopie, en dat kan betekenen: míjn mogelijkheid,
die mij tegelijkertijd oneindig transcendeert. Ja, hij kan dat van de reële, banale
werkelijkheid zeggen. De onmogelijkheid, de irrealiteit van de utopie wordt
daarmee ‘opgeheven’: als utopie is ze in de realiteit binnengehaald.
Voor onze realiteitszin, voor ons hoog geprezen gezond verstand is dat slechts een
illusie. Maar realiteitszin en gezond verstand zijn vaak slechts vermommingen van
traagheid en gebrek aan moed. Niemand kan uitmaken dat de utopie slechts een
droom is, zolang hij het niet waagt zich erin te storten, zijn ziel ervoor prijs te geven.
Bloch, die ik al een paar keren heb geciteerd, heeft ook een boek geschreven over
de utopische revolutionair van de boerenopstand in Luthers tijd, Thomas Münzer,
Thomas Münzer als theoloog van de revolutie. Münzer sprak al van de moed voor
het onmogelijke. Die vindt de mens alleen in zijn diepste ziel (een realiteit die we
dringend moeten gaan revaloriseren), alleen in de ‘Abgrund des Geistes’20. Laat ik
daarmee besluiten. En met een woord van iemand die in die ‘afgrond van de ziel’
geleefd heeft: ‘De een werd groot doordat hij het mogelijke verwachtte, de ander
werd groot doordat hij het eeuwige verwachtte, maar hij die het onmogelijke
verwachtte, werd groter dan alle’ (Kierkegaard’21.

20
21

Cfr. K. Mannheim, op. cit., p. 186.
Uit De Gids, 4 en 5, 1966 geciteerd in G.H. ter Schegget, op. cit., p. 153.
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Ieder zijn waarheid?
Israël èn de Arabische landen
E. Faucompret
Bijna dagelijks worden wij geconfronteerd met publikaties en uitspraken over het
conflict in het Midden-Oosten, die blijkbaar moeilijk aan beide partijen recht kunnen
laten wedervaren of ze althans beide aan het woord laten komen. Onze bedoeling is
het tenminste dit laatste wel eens te proberen, niet alleen aan de hand van een aantal
publikaties over dit onderwerp, maar evenzeer door een zo getrouw mogelijke
weergave van overwegingen en bedenkingen die we zelf, gedurende ons jongste
verblijf in Israël, uit de mond van Israëli's en Palestijnen hebben opgetekend.
Het spreekt vanzelf dat we niet de onmogelijke krachttoer hebben uitgehaald de
vele, vaak tegenstrijdige beweringen al dan niet voor eigen rekening te nemen, of
ook maar precies te gaan uitmaken welke nu wel en welke niet gefundeerd zijn. Niet
enkel de interpretatie maar zelfs de presentatie van vele feiten loopt vaak erg uiteen
volgens de zegsman die ze voortbrengt. Toch leek ook deze inventarisatie van wat
er onder Palestijnen en Israëli's leeft, van wat hun feitelijke argumenten en
redeneringen zijn, in zoverre belangrijk als zij ons inzicht kunnen verruimen in de
achtergronden van dit zeer complexe drama. Hoe komt het dat de jonge staat Israël
reeds drie oorlogen achter de rug heeft en wat bezielt de ‘desperado's’ die vaak
duizenden kilometers buiten het betwiste gebied, met hun terreuracties de wereldopinie
gaande houden?
Aanvankelijk meenden we vooraf nog even de ‘gebeurtenissen’ te moeten
resumeren die de voor-geschiedenis en de geschiedenis van de nieuwe staat Israël
hebben gekenmerkt. Dit overzicht ware echter waarschijnlijk al te summier gebleven
en er zouden ongetwijfeld ook nu nog betwistbare ‘feiten’ in voorgekomen zijn1.
Slechts enkele data willen we toch even markeren: de beroemde (Britse)
Balfourverklaring van 1917, het uitroepen van de

1

Het relaas van de Joodse onafhankelijkheidsstrijd werd op een alleszins boeiende wijze door
L. Collins en D. Lapierre beschreven in hun o Jeruzalem, Elsevier, Brussel, 1972, pp. 352
tot 493.
Kultuurleven, nr. 7, augustus-september 1973, pp. 636-656, bracht met ‘25 Jaar Israël in
Palestina’ een historisch overzicht.
Een gedetailleerd pro-Israëlisch overzicht bezorgt W. Eytan in The first ten years, Simon &
Schuster, New-York, 1958.
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onafhankelijke Joodse staat Israël op 14 mei 1948 met de onmiddellijk daarop
volgende inval van de geregelde Arabische legers, de wapenstilstandsovereenkomsten
van Rhodes in februari 1949, het tweede gewapend conflict in 1956 en de gewapende
Israëlisch-Frans-Britse interventie in Egypte, de lange en tenslotte vruchteloze
pogingen van de politiemacht der Verenigde Naties om een nieuw gewapend conflict
te voorkomen, en tenslotte de zesdaagse oorlog (5 tot 11 juni 1967), waarin Israël
de Gazastrook, de Sinaïwoestijn, de westelijke Jordaanoever en de Golan-hoogvlakten
bezette. Israël controleert thans een gebied dat viermaal groter is dan het door de
conferentie van Rhodes verworven territorium.
Wij hebben gepoogd de Arabisch-Palestijnse en de Israëlische zienswijze in enkele
stellingen samen te vatten. Voor de buitenstaanders die we zijn, mogen sommige
formuleringen en verwijten nogal massief en beledigend (of wellicht niet ter zake)
aankomen. Maar ze bestaan nu eenmaal en vinden een enorme weerklank bij de
respectieve bevolkingen. Ze bevestigen de ironische opmerking van I.F. Stone,
waarmee het reeds vermelde artikel van Kultuurleven afsloot: ‘Indien God, zoals
sommigen nu zeggen, dood is, dan is hij ongetwijfeld dood gegaan aan zijn pogingen
om voor het Arabisch-Joodse probleem een billijke oplossing te vinden’.

De Arabische-Palestijnse zienswijze
1. Israël is een typisch voorbeeld van een expansionistische, imperialistische
Nazi-staat2.
De Palestijnen verwijzen graag naar de manier waarop de Joden eertijds hun
‘beloofde’ land binnentrokken. Jahweh zou voor hen de Kanaänieten met stenen
verdreven hebben: kan men niet redelijkerwijze veronderstellen dat de Hebreeërs
hun agressieve God een handje hebben geholpen3? De Arabieren vestigen er bovendien
de aandacht op dat ten tijde van de Nazivervolging de Joden bij hun Arabische buren
een veilig onderkomen vonden. De enige dank die ze hiervoor kregen was een
onafgebroken reeks van wreedheden vanwege terroristenorganisaties als de Hagana,
de Stern en de Irgoen. De terreur is m.a.w. geen Palestijnse uitvinding. Het officiële
Joodse leger is nl. uit de voornoemde organisaties ontstaan! In ruil voor hun jarenlange
anti-semitistische neigingen, die tenslotte in een zinloze massa-

2

3

Een argumentatie in internationaal perspectief bezorgt ons P. van de Meersche in Moet Israël
verdwijnen?, Davidsfonds, Leuven, 1968, p. 45 tot 65; persoonlijk vinden wij dit boek het
beste dat we over dit conflict gelezen hebben.
Bijzonder interessant vonden we ook het artikel van Rostow, ‘The Middle Eastern Crisis in
the perspective of world politics’, International Affairs, april 1971, en dat van J.C. Campbell,
‘The Arab-Israeli conflict: an american policy’, Foreign Affairs, oktober 1970.
C. Huisman, Modern Egypte, Kosmos, Amsterdam, 1967, p. 145.

Streven. Jaargang 27

120
moord culmineerden, waren de West-Europese landen bereid het Joodse terrorisme
oogluikend toe te laten. Ze gingen zelfs nog verder: om hun emotionele sympathie
een uitlaat te bezorgen gaven ze een land weg waar, sedert zo maar eventjes 1300
jaar, een andere bevolking gehuisvest was. Grimmig stelt de Arabische bevolking
vast dat, in navolging van de kruisvaarders - die afschuwelijke bloedbaden aanrichtten
in naam van hun (katholieke) God - nieuwe veroveraars opnieuw Palestina bezet
hebben en er nota bene nogmaals godsdienstige motiveringen op na houden! Men
vindt het blijkbaar hoogst ongewoon dat de oorspronkelijke bevolking, zonder de
kapitaalkracht evenwel en de agressiviteit waarvan de Joden blijk gaven, het
zelfbeschikkingsrecht opeist.
Wenste men de Joden te vergoeden, waarom, vragen de Palestijnen zich af. werd
dan geen Joodse nederzetting gesticht op het gebied van hen die verantwoordelijk
waren voor de ellende, nl. Duitsland en de Sovjet-Unie? Waarom gaf Groot-Brittannië
niet een van haar koloniën of Ulster? Zo hadden de Joden hun haat op de (al even
agressieve) Westerlingen kunnen afreageren en had Palestina zijn status als nationaal
tehuis voor de Arabische volkeren kunnen behouden. In de Balfour-declaratie werd
officieel vermeld dat met de rechten der Palestijnen rekening zou worden gehouden;
de Palestijnen vragen zich af wat daarvan geworden is!
Verbitterd menen ze dat over hun eigen land door typisch imperialistische
mogendheden, zonder enige inspraak van de eigen bevolking werd beschikt. Had
T.E. Lawrence niet eveneens aan de Arabieren een verklaring à la Balfour gegeven?
En is het niet zo, dat de grondlegger van het Zionisme, de expansionist bij uitstek
Herzl, niet eens wilde erkennen dat in Palestina Arabieren leefden? Een heersersvolk
verdreef allen die tot een ander ras behoorden, uit wraak op hen die de Joden vele
jaren vervolgd hadden, maar te machtig waren om zelf aangevallen te worden. Toen
in 1917 de Westerlingen over het lot van de toen zeer achterlijke en slecht bewapende
Oosterlingen beschikten, woonden in Palestina overwegend niet-Joden; 92% van de
bevolking was nl. Arabisch en méér dan de helft van het land was Arabisch eigendom.
In het oorspronkelijke verdelingsplan van Palestina was een Joodse staat voorzien
waarvan de toenmalige bevolking slechts voor een derde uit Joden kon bestaan. Door
geweld brachten de Zionisten de Arabieren ertoe hun landeigendommen aan de
uiteraard zeer begerige Joden te verkopen. In 1917 evenwel was slechts 6% van de
gronden Joods bezit. Dat voor de Zionisten enkel de grenzen tellen van een staat die
ze zelf met de wapens veroveren en dan gewoon in handen houden, werd meteen
duidelijk toen de Israëli's het grootste gedeelte van het door de Verenigde Naties
toegewezen gebied voor de Palestijnse staat zelf in bezit namen. De Arabische landen
beschouwen de Zionistische staat als een
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verlengstuk van de gewezen imperialistische mogendheid, waarvan de diplomatieke
beloften slechts grove leugens waren, en als partner van een oorlogszuchtige natie,
waarvan de superioriteit enkel door de verdrukking van Oosterse volkeren
geconfirmeerd kan worden. Daar Israël tot stand is gekomen zonder instemming van
de andere landen van het betwiste gebied en bovendien in de U.N.O.-vergadering de
nodige meerderheid (vereist voor de oprichting van een Joodse staat) enkel onder
diplomatieke druk bereikt kon worden, heeft dit Westers land volgens de Arabische
bevolking geen recht op bestaan. De Israëlische strafexpeditie van 1956 illustreert
nog duidelijker het agressieve karakter van de Joodse bevolking. Als drie strijdlustige
mogendheden, gewapend met moderne tanks en gevechtstoestellen, een arm land
dat er genoeg van heeft zijn voornaamste inkomsten aan rijke Westerse uitbuitende
landen af te staan, wensen af te straffen, dan kan men ze moeilijk, menen de
Arabieren, als vredelievend bestempelen. Israël, geïnspireerd door nieuwe territoriale
ambities, verleende zijn medewerking en werd dus terecht als agressor bestempeld.
Toch weigerde dit land achteraf U.N.O.-troepen aan zijn kant van de grens: de drang
naar ‘meer levensruimte’ kwam in het gedrang. In 1967 werd het Zionistisch bolwerk,
terecht menen de Arabische leiders, door de Russische vertegenwoordiger in de
Verenigde Naties als Nazi-staat gebrandmerkt: op alle tegenstanders werden gebieden
veroverd en zelfs na het verbod tot strijd rukten de Israëlische soldaten verder op
naar Damascus4. Enkel door een verbod van de Veiligheidsraad kon de Zionistische
opmars gestuit worden, feit dat nu nog door de meeste Israëli's betreurd wordt. Egypte
en Jordanië hebben ondertussen aan Israël vrede en erkenning op basis van de
U.N.O.-resolutie 242 aangeboden5. Ofschoon deze landen zich daardoor de woede
van de andere Arabische staten op de hals hebben gehaald weigert Israël deze resolutie
uit te voeren. Door een subtiel woordenspel, waarschijnlijk door de Amerikaanse
vrienden ingegeven, is de Israëlische regering erin geslaagd deze resolutie feitelijk
te verwerpen én toch officieel te aanvaarden. De Israëlische regeringsleiders eisen
nl. voorafgaande besprekingen, die echter niet expliciet in de resolutie voorzien
werden, die m.a.w. geen hindernis voor een mogelijke tenuitvoerlegging mogen
vormen. Daarentegen werd wel uitdrukkelijk vermeld dat Israël ‘bezette gebieden’
moet ontruimen. En hier knijpt uiteraard het schoentje: Israël wil nl. in zijn
veroveringsdrang steeds

4
5

J.P. de Graaf en R. Keegel, Israël in het geweer, Het Parool, Amsterdam, 1967, p. 221.
De tekst van deze stilaan beroemd geworden resolutie wordt door H. van Mierlo en K.
Guvlekjian vermeld in De Palestijnen, De Haan, Bussum, 1972, p. 249.
Een Israëlische (en dus eenzijdige) verklaring van de resolutie vindt men in La résolution
des Nations-Unies du 22 novembre 1967, Centre d'Information et de Documentation, januari
1970.
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nieuwe Arabische gebieden inpalmen, en denkt er dus helemaal niet aan een deel
der ‘gecontroleerde’ territoria terug te geven. In een pas gehouden enquête bijv.
weigert 92% der Israëli's het Egyptisch gebied af te staan. Er is zelfs een Israëlische
politieke partij die een Joodse staat tussen de berg Hermon in het noorden en het
Suez-kanaal in het zuiden realiseren wil. De zuidelijke grens ligt in elk geval reeds
vast, zoals trouwens de meeste in Israël verkochte kaarten aangeven (sommige
vermelden het Suez-kanaal zelf als Israëlisch bezit).
Verbolgen stelt de Arabische bevolking vast dat Israël voor elke verovering een
drijfveer én een verklaring heeft. Ze meent dat indien een vredesverdrag wordt
afgesloten de klassieke argumenten als ‘veilige grenzen’ zouden wegvallen, en dat
Israël daarom geen daadwerkelijke vrede wenst. De verschillende vredesoproepen
van Israëlische regeringsvertegenwoordigers dienen enkel om de publieke opinie te
misleiden. Is het niet veeleer de olierijkdom die de Sinaïwoestijn tot een hoogst
aantrekkelijk gebied maakt? Heeft Egypte niet méér dan Israël veilige grenzen nodig?
Waarom moet Israël zo hoognodig alle heilige plaatsen in het bezit hebben? Waarom
de onvoorwaardelijke eis ‘Jeruzalem uitgezonderd’? Met de ontstane
deviezeninkomsten zou Jordanië de nodige welstand voor zijn enorm arme bevolking
kunnen realiseren, en is Jeruzalem ook niet de stad van de Islam?

2. Israël is een ergerlijk voorbeeld van racisme en van
uitverkorenheidswaanzin.
Omwille van het gevoelen door God uitverkoren te zijn verloor het Joodse volk reeds
heel wat sympathie. In de meeste Europese landen uit zich dit superioriteitsgevoel
in een meerderwaardigheidscomplex; maar in het Midden-Oosten impliceert dit
dwangbeeld een heersersmentaliteit zonder weerga. De Palestijnen menen dat het
bestaan van Israël noch theologisch, noch politiek gefundeerd kan worden. Als nl.
het percentage gelovige Israëli's constant daalt, betekent dit ook dat het aantal Joden
die zich op de belofte van God beroepen, evenredig vermindert en treedt de belofte
van Balfour op de voorgrond. De Israëli's zien bovendien over het hoofd dat ook
velen van hun geloofsgenoten tegen het bestaan van een onafhankelijk land gekant
zijn. De band die het volk van Jacob met Palestina verenigt, evenals die welke de
Palestijnen met hun land verbindt, kan eventueel door de belofte van Jahweh aan
Abraham verklaard worden. Dit betekent ook dat deze goddelijke belofte niet enkel
geldt voor de afstammelingen van één zoon van de aartsvader, maar tot alle zonen
en afstammelingen van deze laatste uitgebreid moet worden6. De argumentatie in het
voordeel van

6

M. Suudi, Israël, land van belofte?, tijdens een t.v. uitzending van 6 mei 1973, Ikor Televisie,
N.O.S., in manuscript p. 3.
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de Joden is enkel een staaltje van hun superioriteitsgevoel. De Arabieren denken dat
de religieuze band enkel symbolisch verstaan mag worden en dat een politieke
verwezenlijking ervan via het Zionisme nooit door om het even welke God gewild
kan zijn. De Filistijnse natie vormde 2000 jaar geleden reeds een politieke entiteit
in het zuiden van Kanaän. Pas later vestigden de Joden zich in het noorden; men kan
derhalve moeilijk beweren dat enkel het volk van Israël er recht op heeft in het land
van oorsprong te wonen. Omwille van een steeds voortdurende immigratie van
volkomen vreemde Westerse elementen mogen de vroegere bewoners van Palestina
niet naar hun land van herkomst terugkeren. De racistische minderheid in Palestina
weigert dus het volk van Israël de terugkeer in een gebied, dat niet enkel eertijds
door hun voorvaderen, maar dat ook nog door henzelf daadwerkelijk bewoond werd.
Reeds in 1949 gebood de Veiligheidsraad de wederopname van alle Palestijnen. De
toenmalige Israëlische weigering zou nog vele malen herhaald worden. De
gewelddaden bedreven door sommige Palestijnen zijn enkel een gevolg van de
uitzichtloze situatie waarin dit volk beland is en van de onverschilligheid waarmee
de wereldgemeenschap nog steeds de rechtvaardige zaak van Palestina's
oorspronkelijke bevolking behandelt. De Palestijnen betreuren dat de wereldopinie
enkel door geweld wakker geschud kan worden, maar menen bovendien dat de
Israëlische represaille-maatregelen, de zg. anti-terreurbrigades en het uitmoorden
van onschuldigen in de Libanese en Jordaanse vluchtelingenkampen, ver het geweld
van de bevrijdingsbewegingen overtreffen. Zij die zelf het nationalisme aanwakkeren
door hun jonge generatie te pas en te onpas de gruwelen van de concentratiekampen
af te schilderen, die m.a.w. een diplomatieke chantage plegen op de Duitse
Bondsrepubliek, willen van hun kant het besef van de Palestijnse natie uitroeien door
de anti-terreur als moreel verantwoord af te schilderen. Dat de jongste gebeurtenissen
de toekomstperspectieven van de Palestijnen nog meer verduisteren, beschouwt dit
volk andermaal als een verraad van de kant van Israël en haar bondgenoten7. Is het
tenslotte ook niet zo dat de zg. Israëlische Arabieren als tweederangsburgers behandeld
worden, en dat door de hautaine houding van de Israëli's deze bevolking zich nog
meer van de Arabische vervreemding bewust wordt? Israëls opzet, collaboratie met
de bezetter, is een tactiek die reeds door vele heersersvolkeren toegepast werd.

3. Israël heeft de de-nationalisering van de Palestijnse bevolking veroor-
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J. Laffin, Fedayeen. The Arab-Israeli dilemma, Cassell, London, 1973, p. 154. Lees in dit
verband ook het artikel van R. Wittema, Arabische eenheid en versplintering, Internationale
spectator, nr. 12, 1971.
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zaakt door als agressieve minderheid de meerderheid der bevolking te
verjagen.
Voor de Arabische landen blijft de repatriëring van drie miljoen Palestijnse
vluchtelingen het belangrijkste probleem in het geschil met Israël. Zij weigeren vrede,
onderhandelingen en erkenning zonder de formele belofte dat de Palestijnse bevolking
volledig in Israël geïntegreerd wordt. Ze erkennen het leed dat men de Joden
gedurende eeuwen in Europa aangedaan heeft, maar ze menen dat de Palestijnen op
hun beurt de slachtoffers van kolonialisme en nationalisme zijn geworden. Zij zijn
bovendien bereid mee te werken aan de opbouw van een democratisch Palestina
waarin, samen met de huidige generatie Joden en hun nakomelingen, ook de Arabische
bevolking zou kunnen wonen. Voordat enkele kolonialistisch geïnspireerde Joden
het alleenheersersrecht over Palestina afkochten - meteen het doodvonnis voor de
Palestijnen tekenden - was de verdraagzaamheid de regel in Palestina. Paradoxaal
genoeg wil Palestina wel de Israëli's erkennen, maar deze laatsten weigeren tot nu
toe elke dialoog met de Palestijnse bevolking, die ze als terroristisch brandmerken.
Ze weigeren dus een onderscheid te maken tussen de vluchtelingen en de vele
niet-representatieve organismen, ofschoon de Palestijnen zelf grotendeels de daden
van ‘Zwarte September’ e.d. Veroordelen. Reeds in 1947 stonden de Israëlische
leiders zeer weigerachtig tegenover een Palestijnse staat, die uiteraard een hindernis
voor de expansionistische neigingen van het Joodse volk inhield. Daarom ook blijft
de regering elke oplossing in die richting afwijzen (die door koning Hoessein wel
werd voorgestaan). Meïr meent dat de Palestijnen zelf van een dergelijke realisatie
niet willen weten8, maar ze probeerde nooit om een dialoog tussen de twee volkeren,
die beide in Palestina thuishoren, op dreef te helpen. In de plaats daarvan wil Israël
‘vrede’ met de Arabische staten in ruil voor allerlei te verwachten diplomatieke en
commerciële voordelen. Welnu, deze landen weigeren solidair een regionale integratie
van de vluchtelingen te aanvaarden. Zij menen dat de Palestijnen het recht hebben
als natie samen te leven. Ze weigeren de Israëlische zienswijze te aanvaarden die
pleit voor een verdeling van de bevolking over verschillende Arabische landen. Ze
wensen dat de Israëlische regering volledig de verloren bezittingen teruggeeft en de
materiële ellende compenseert. Om deze eis te staven, herinneren ze aan de
massamoord van Deïr Jassin, die handig werd uitgebuit om de rest van de bevolking
te doen vluchten, ondanks de pogingen van de Arabische leiders om de Palestijnen
in hun vaderland te houden. Zonder ernstig naar een oplossing van het
vluchtelingenprobleem te zoeken, waarvoor Israël enkel verantwoordelijk is, slaagt
deze staat er momenteel in
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geleidelijk de Palestijnse bevolking uit te roeien. Daar de Palestijnen noch met de
Balfour-verklaring akkoord gingen, noch met het verdelingsplan, noch met de
uitroeping van een Joodse staat, wensen zij voor alles en met allerlei middelen (het
terrorisme is er een dat slechts door enkele extremisten voorgestaan wordt), een echte
staatsorganisatie op te bouwen.
Verder eisen zij een de-zionisering van Israël, door middel van een
immigratie-afremming. Op die wijze zou Palestina van de Joodse racistische
minderheid worden bevrijd: een oplossing die voor Zuid-Afrika en Rhodesia door
de meeste Westerse intellectuelen voorgestaan wordt, die in hun emotionele sympathie
voor de Joden echter weigeren de apartheidspolitiek in Israël te erkennen.

De Israëlische zienswijze
1. Israël is een democratische staat naar Westers model, gewild als tehuis
voor de overlevenden van een systematische massamoord op zes miljoen
mensen.
Vooreerst wijzen de inwoners van Israël erop dat zij in een staat leven die noch een
anarchistisch broeinest is, noch een tirannie met een dictator aan het hoofd. Eenieder
is in een dergelijk staatsbestel vrij zijn mening te uiten en via de werking van de
democratische mechanismen bewindslieden te kiezen die het best de wensen van de
meerderheid weerspiegelen. Het blijft toegelaten om zijn afkeuring over een bepaalde
regeringsdaad te uiten. De Israëli's bedoelen hiermee dat het foutief is te spreken
over ‘Israël’ in abstracto, alsof iedereen zo maar met de heersende politieke opinie
akkoord ging. Ze wijzen verder op de onverdraagzaamheid van de Arabische staten:
het Joods gedeelte van het Midden-Oosten bedraagt niet eens 1% van het hele gebied.
De in de diaspora levende Joden hebben steeds in hun hart het verlangen bewaard
naar hun vaderland te kunnen terugkeren; zij hebben, op 25 jaar tijd, een woestijn
omgevormd tot een land waar het goed is om te leven. Nooit echter wilden zij dat
deze realisatie ten koste van de andere bewoners zou geschieden, getuige daarvan
de onafhankelijkheidsverklaring waarin uitdrukkelijk de wens naar vrede met de
andere bewoners wordt vermeld. Toen de nauwelijks één dag oude staat bedreigd
werd door de invallende Arabische legers, had het Joodse volk recht op noodweer.
De Israëli's menen dat zij hun families mochten verdedigen tegen gevaarlijke
indringers die leuzen als ‘Werp alle Joden in zee’ en gelijkaardige wrede nonsens,
met het geweer in de hand, in de praktijk wilden omzetten. Hoe kan men van
agressiviteit spreken als de indertijd half miljoen Joden het opnamen tegen legers
die veel talrijker waren dan zijzelf? Hetzelfde geldt voor de Sinaï-campagne van
1956: de haat-slogans, waarvan de Arabieren
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zelf nog nooit de consequenties hebben voorzien, lieten aan duidelijkheid niets te
wensen over. Dit was mèt de economische boycot een gewichtige reden om de
Egyptische dreiging het hoofd te bieden. Men moet al heel weinig strategisch inzicht
hebben om niet te begrijpen dat, omwille van zijn ligging, Israël wel gedwongen is
het eerst aan te vallen. Een Israëlische overwinning betekent nog niet het einde van
de Arabische staten, maar een Arabische zege komt neer op de totale verwoesting
van de Joodse staat en de uitmoording van de Joodse bevolking. In de volledig door
de Arabieren uitgelokte zesdaagse oorlog veroverde Israël gebieden die haar toelaten
om niet voor de vierde keer ten oorlog te moeten trekken. Wensen nu de jonge Israëli's
gebieden weer af te staan, dan lopen zij als eersten het gevaar nog eens een keer hun
leven op het spel te moeten zetten tegen een tegenstander die onverzoenlijk is en het
wel blijven zal ook. De Israëlische regering voelt zich voor hen verantwoordelijk,
maar is anderzijds volkomen bereid tot elke vorm van dialoog met de Arabische
leiders (ook met de Palestijnse, maar dan in een Jordaanse delegatie
vertegenwoordigd). Een staat die zelf nooit heeft aangevallen om territoriale ambities
te verwezenlijken kan men niet als expansionistisch bestempelen! In 1956 bijv.
trokken de Israëlische strijdkrachten zich vrijwillig uit de Sinaï-woestijn terug,
ofschoon ze toen reeds volledig bezet was. Maar Syrië, dat gewapend in Jordanië
intervenieerde, of Egypte dat Saoedi-Arabië in Jemen bestreed, Irak dat een uitweg
naar de Perzische Golf zocht ten koste van Koeweit, zijn zij het niet veeleer die
territoriale ambities koesteren? Kan men wegens hun anti-Joodse neigingen niet de
Arabieren als opvolgers van de Nazi's bestempelen? Hun uitspraken en hun alom
verspreide literatuur staven in elk geval dit argument. Werd Nassers boek niet een
tweede Mein Kampf genoemd? En wat de ‘trouwe’ bondgenoten betreft wijst Israël
op het feit dat tijdens de verwarde momenten van 1948 uiteindelijk de meeste Britten
met de Arabieren samenwerkten, en dat de Verenigde Staten niet enkel het
verdelingsplan van 1948 wilden verwerpen, maar dat zij ook, niettegenstaande de
beloofde garanties, tweemaal de Israëli's zelf de kastanjes uit het vuur lieten halen.
Met leedvermaak vermelden ze dat de States ook aan de Arabieren wapens leveren,
terwijl de bondgenoot van de tegenpartij enkel de Arabische wereld bewapent. Hielpen
de U.S.A. ook niet de West-Europese landen na de tweede wereldoorlog om ze te
beschermen tegen het Sovjet-Russische imperialisme? Israël kan door de feitelijke
samenstelling van de Verenigde Naties van die kant nooit een positieve steun
verwachten en moet ofwel beroep doen op haar bondgenoot om het vetorecht te
gebruiken of dient, hoe dan ook, zelf zijn belangen te verdedigen. De terugtrekking
van de blauwhelmen in 1967 onder druk van Nasser is toch een duidelijk bewijs van
de onmacht der Verenigde Naties om de Israëlische belangen te ver-
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dedigen. Hoe kunnen trouwens de Arabische landen weten dat Israël geen bezette
gebieden wil teruggeven vooraleer een dialoog tussen de twee partijen geopend werd,
vragen de Israëli's zich voortdurend af. Ofschoon de Arabieren die territoria door
hun eigen kortzichtigheid hebben kwijtgespeeld (en de dood van 815 jonge Israëli's
veroorzaakt hebben) is de regering bereid een gedeelte ervan terug af te staan in ruil
voor de aanvaarding van de feitelijke realiteit en veilige en erkende grenzen. Ze
weigert echter een terugtrekking zonder meer uit alle bezette gebieden. Mocht de
geschiedenis van 1967 zich herhalen, wat gezien de huidige uitspraken der Arabische
leiders niet onmogelijk is, dan is het in zulk een situatie voordeliger dat de bommen
vallen in onbewoonde gebieden dan in de Israëlische steden. De Israëli's wensen
vooral garanties, die echter in de warboel van politieke moorden en staatsgrepen
(kenmerken van de Arabische landen) zeer twijfelachtig zijn. Stel dat de Joodse staat
met zijn geheel niet onsympathieke buur Hoessein een vredesverdrag sluit, wie
garandeert dan dat de volgende aanslag op de Jordaanse koning niet zal lukken?
Wellicht komt op die wijze een allesbehalve vredelievend president aan het bewind
in een land dat een rechtstreekse en zeer lange grenslijn met Israël heeft, en komt de
vrede opnieuw in gevaar.

2. Het Joodse volk heeft, zoals alle andere naties, recht op een land dat
bescherming en geborgenheid biedt en het in staat stelt zijn eigen cultuur
te ontplooien.
De Israëli's kunnen niet nalaten te verwijzen naar het imaginaire bestaan van de
Palestijnse natie die deel zou uitmaken van de Arabische eenheid. Ze menen vooreerst
dat die nationale idee veeleer steunt op een gemeenschappelijke haat tegen het Joodse
volk als religieuze en etnische groep en dat ze een element is van de instabiliteit van
die Arabische wereld. In de oorlog van 1948 hadden alle Arabische staten elk eigen
beweegredenen om mee te vechten: had Israël niet gezegevierd, dan zou het voor de
tegenpartij een bitter ontwaken betekend hebben: de schijnbare Arabische eenheid
zou nl. spoedig bij de verdeling van Palestina gebleken zijn. Bovendien menen de
Israëlische auteurs dat er wel degelijk een eenheid tussen de Palestijnse en Syrische
Arabieren bestond, maar nergens kan men in de documenten van Arabische oorsprong
een vermelding aantreffen die betrekking heeft op het eigen Palestijnse volk. Hun
woonplaats werd steeds als Zuid-Syrië bestempeld9. Bovendien werd van het gebied
dat de Joden toegewezen kregen om er hun tehuis op te richten, in 1922 nog een
groot deel afgesplitst voor het koninkrijk Transjordanië. Van het kleine deel dat van
Palestina
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overbleef, kwam dan nog slechts 57% in aanmerking voor de vorming van de Joodse
staat en zelfs dit plan werd door de Arabische landen zonder meer verworpen10.
Europese landen, die in bezit en bestaan door de Duitsers bedreigd werden, konden
na de oorlog een bestand sluiten en aanhechtingen van bezette gebieden bekomen,
waarom, vragen de Israëli's zich af, moet men steeds andere maatstaven toepassen
als het gaat om de Joodse staat? Men ziet over het hoofd dat het in het Midden-Oosten
de overwonnenen zijn die weigeren een vredesverdrag te tekenen, terwijl de
overwinnaar moet aandringen om de onderhandelingen in te zetten. Het Joodse volk
wilde een eigen staat om voorgoed een massamoord op zijn leven onmogelijk te
maken en daarom bouwde het een samenleving op die enkel in vriendschap met de
buurlanden wenst te leven11. Israël heeft reeds tientallen keren geheime
onderhandelingen met de Arabische leiders aangeboden: nooit is er enige positieve
reactie op gevolgd. Het doel van Jacobs volk is vrede, opdat alle Joden van alle
landen in een veilig nationaal tehuis zouden samenleven. Israël vraagt niet beter dan
zijn moderne technieken ten dienste van de Arabische buren te stellen, zodat ook
hun economische ontwikkeling op gang zou kunnen komen. Wat het Joodse
nationalisme betreft, wijzen de Israëli's erop dat de Arabieren, door hun voortdurende
bedreigingen aan het Joodse adres, dit zelf gestimuleerd hebben. Zonder die inwendige
eenheid, die men gerust nationalistisch mag noemen, ware de Joodse staat reeds lang
verloren. De meerderheid van zijn inwoners verwerpt de theologische fundering van
een door hen zelf moeizaam verworven resultaat. Ze menen echter dat, indien men
er zich op beroept, de belofte aan de stamvader der Arabieren Egypte betreft.
Bovendien rest er nog Jordanië, eens het oostelijk gedeelte van Palestina, dat de
nationale aspiraties van de Palestijnen kan bevredigen.

3. Israël erkent het Palestijnse vluchtelingenprobleem en wil samen met de
Arabische landen naar een oplossing zoeken, die met de waardigheid van
het Palestijnse volk rekening houdt.
Vooreerst erkent de Israëlische bevolking de gedeelde verantwoordelijkheid voor
dit schrijnend probleem. Maar ‘gedeeld’ betekent dat ook de regeringen van de
Arabische landen niet vrijuit gaan. Opdat zij in 1948 de vernietiging van het Joodse
leger niet in de weg zouden staan, werden de Palestijnen, door een massale propaganda
aangemaand om Israël te verlaten. Wie in de nieuwe staat bleef, werd als verrader
van de Arabische zaak gebrand-
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merkt en de vreselijkste straffen werden hem in het vooruitzicht gesteld. De
Zionistische gewelddaden (niet in de meerderheid der dorpen menen de Joodse
leiders) en de oprukkende legers brachten een uittocht zonder voorgaande teweeg,
die sommige Israëlische aanvoerders gepoogd hebben af te remmen. De Joodse staat
bekommerde zich eerst, in overeenstemming met de fundamentele opzet van Israël
zelf, om de landgenoten die in de Arabische landen vervolgd werden. De Arabische
staten daarentegen lieten hun vluchtelingen over aan de goodwill van de internationale
gemeenschap en hanteerden ze op een mensonterende wijze als pionnen in een
diplomatiek schaakspel tegen de Joodse staat. Het is onrechtvaardig te beweren dat
Israël nooit iets zou hebben ondernomen om de vluchtelingen te helpen. Reeds in
1949 stelde de regering voor een groot deel der bezittingen te vergoeden en 1/6 van
de toenmalige vluchtelingen op te nemen. Tot nu toe weigerden de Arabieren elke
tegemoetkoming. Door het kunstmatig in stand houden van een probleem dat er in
feite geen is, pogen de Arabische staten, ten koste van drie miljoen van hun
rasgenoten, de publieke opinie voor hun zaak te winnen. De Israëli's zien het
vluchtelingenprobleem essentieel als een gevolg, niet als de oorzaak van het conflict,
en menen daarom dat een clausule in een vredesverdrag met de tegenpartij de beste
oplossing kan bieden. Ofschoon zij ervan overtuigd zijn dat deze mensen beter in
een land zouden wonen waar ze zich qua cultuur, traditie en religie gemakkelijker
kunnen assimileren, zijn ze bereid een deel van de vluchtelingen in Israël toe te laten.
Zonder samenwerking vanwege de buurstaten kunnen ze echter onmogelijk dit
probleem oplossen. Voor alles willen de regeringsleiders en de bevolking dat Israël
een Joodse staat blijft. Indien men evenveel Arabieren opneemt als er Joden in de
staat zijn, houdt Israël zelf op te bestaan. Nasser bekende dat ‘ze’ zich in ieder geval
een vijfde colonne op de hals zouden halen en de volledige integratie van de
Palestijnse Arabieren een daadwerkelijk gevaar voor de eigenheid en de cultuur van
de Israëlische bevolking inhield. In een vredesverdrag zou Israël bereid zijn de
gebieden met een overwegend Arabische bevolking af te staan. De Israëli's menen
dat Palestina ophield te bestaan in 1948, toen het tussen Transjordanië en Israël
verdeeld werd. De vredelievende houding t.o.v. het Palestijnse volk staven ze met
argumenten als de verhoging van de levensstandaard van de Israëlische Arabieren,
de daadwerkelijke tevredenheid van de Arabische inwoners, de open-bruggenpolitiek
met Jordanië, m.a.w. met een vrede die haar naam nog niet durft noemen. Vooral de
in Israël geboren jongeren zijn bereid een groot deel van de Westelijke Jordaanoever
aan de Jordaniërs terug te geven, zodat een Groot-Palestina (met het Hasjemietisch
koninkrijk, waarvan de bevolking toch voor 60% Palestijns is), opgericht kan worden.
De enige voorwaarde die ze stellen is dat deze staat met
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de onafhankelijke Joodse staat in vrede wil leven. En deze oplossing lijkt hen zeker
meer realistisch dan de holle frasen die de Palestijnen zelf reeds tientallen jaren
blijven uitkramen en die hun enkel een al maar grotere ellende hebben bezorgd.
Verplaatsingen van hele bevolkingen werden al vaker gebruikt om hopeloze geschillen
op te lossen. Werden ze niet op grote schaal uitgevoerd tussen India en Pakistan en
in het na-oorlogse Europa? Rustig overleg tussen de betrokken partijen zou de tragiek
die met zulke volksverhuizingen gepaard gaat, zoveel mogelijk zoeken te verzachten.
Op die manier zou de Joodse staat zijn technologie en efficiency aan alle omliggende
landen kunnen aanbieden, terwijl thans alleen de Palestijnen in Israël er dankbaar
gebruik van kunnen maken. De regeringen zouden een globale schadevergoeding
kunnen berekenen en enkel de saldo's tussen elkaar vereffenen. Welvaart en
levensstandaard van alle Arabische burgers zouden verhogen, aangezien de onredelijk
hoge bewapeningsuitgaven - die enkel het inkomen van enkele rijken vergroten maar
voor de massa vaak de dood na tal van ontberingen betekenen - beknot zouden
worden. Daarvoor zijn echter verantwoordelijke Arabische leiders nodig.

Conclusie
We denken dat de polemieken omtrent het bestaansrecht van de Zionistische staat
oeverloos zijn. De kern van het conflict in het Midden-Oosten kan inderdaad tot een
fundamenteel probleem herleid worden: mocht men een staat op Westerse leest
geschoeid in een Oosterse samenleving inplanten12? Het vreemde orgaan, een mengsel
van progressisme, kapitalisme en socialisme werd in een feodaal en conservatief
organisme zonder meer getransplanteerd. Wij achten ons niet bevoegd om een
uitspraak te vellen over de rechtvaardigheid van de afstotingsverschijnselen. Wel
menen wij de grond van de vrees der Arabische leiders te kennen. Door een
verviervoudiging van de Israëlische oppervlakte werd ruimte voor nieuwe
immigranten geschapen. De bevolking groeide echter tussen 1948 en 1973 slechts
met twee miljoen aan. Momenteel leven nog 14 miljoen Joden verspreid over de
wereld, dus buiten Israël; Golda Meïr erkende dat een deel van de in 1967 veroverde
gebieden moet dienen om nieuwe inwijkelingen (‘terugkomers’ zeggen de Israëli's)
te huisvesten13. En wat vragen de Arabieren zich met bezorgdheid af, gebeurt er als
de huidige ruimte niet meer volstaat? Wat gebeurt er m.a.w. als er een vrede afgesloten
wordt? Valt dan precies niet een der voornaamste oorzaken weg waardoor de inwijking
nog belemmerd werd? Neemt men dan nog Israël's potentieel gebrek aan hulpbronnen
voor een grotere bevolking in de redenering op, dan begrijpt men
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meteen waarom de Arabische leiders zich ‘onwennig’ voelen. Ze verbergen dan ook
hun eigen instabiliteit en machteloosheid in bewoordingen waarvan ze de laatsten
zijn om ze ernstig te nemen, en menen hun eenheid - zowel hun onderlinge eenheid
als hun representatieve waarde bij de bevolking - in een gemeenschappelijke vijand
gevonden te hebben. Enkel de toekomst zal uitwijzen of Israël de olievlek van het
Midden-Oosten genoemd moet worden en of de schampere Arabische bewering ‘Ga
naar Israël, bezoek de pyramides’ bewaarheid wordt. Ofschoon de immigratie de
bestaansreden zelf is van de jonge staat, houdt de jongere generatie doorgaans niet
erg veel van de inwijkelingen die hun eigen duur bevochten welstand komen
wegkapen: een welstand die ze in hun land van herkomst moesten missen, maar in
Israël gewoon voor zich opeisen. De hoop der Palestijnen is dan ook op deze jonge
Israëlische staatsburgers gevestigd, want mocht eenmaal een beperking op de
immigratie ingevoerd worden14 dan kan Israël een land worden dat daadwerkelijk tot
het Midden-Oosten gaat behoren15.
Momenteel zijn alle vredespogingen tot mislukking gedoemd: de huidige
oppervlakte van Israël volstaat onmogelijk voor de huisvesting van 17 miljoen Joden
en 3 miljoen Palestijnen. Enkel een nieuw bewind in Israël en een modernisering
van het staatsbestel in de Arabische landen zouden tot begrip voor de wederzijdse
standpunten én een vredesverdrag kunnen leiden. Laten we ons daarover echter geen
illusies maken: we menen niet alleen dat binnen de eerste tien jaar geen vrede kan
worden bereikt, maar we vrezen zelfs dat momenteel allerlei krachten aan het werk
zijn die geleidelijk een nieuwe gewapende confrontatie voorbereiden. We blijven
echter hopen dat deze sombere voorspelling niet opgaat. Al dertig jaar lang is het de
menselijkheid die in dit omstreden gebied verloren gaat. Arabische leiders achten
een mensenleven niets waard, wanneer het erom gaat het verloren prestige te
herwinnen, maar ook de Israëli's verliezen voortdurend: zolang als het leven van een
jonge staatsburger niet opweegt tegen een stukje zandvlakte (dat desnoods door een
rijke oude Joodse grijsaard opgekocht kan worden), of zelfs een stukje van Jeruzalem,
kan men nauwelijks van ‘winnen’ spreken, misschien wel in militaire maar niet in
morele zin. Zouden ruimere concessies vanwege de Israëlische regering toch niet
opwegen tegen de verkregen veiligheid voor een volk dat reeds eeuwen in zijn bestaan
bedreigd wordt?

14

15

Is het niet significatief dat de adelaars van de Palestijnse Revolutie, met hun actie in
Oostenrijk einde september, uitdrukkelijk beoogden de immigratie van Russische Joden naar
Israël af te remmen? Zoals De Groene Amsterdammer van 3 oktober 1973 opmerkte zijn de
Palestijnen ook mensen die ‘naar het land van hun keuze willen gaan’ (waar ze tot voor kort
nog leefden).
H. van Mierlo en K. Guvleekjian, op cit., p. 246.

Streven. Jaargang 27

132

Gewijzigde samenstelling van het politburo van de CPSU: degradatie
van Sjelest en Voronov
L.L.S. Bartalits
Gewijzigde samenstelling van het politburo
Tijdens zijn zitting in april 1973 nam het centrale comité van de CPSU een aantal
besluiten ten aanzien van de samenstelling van het politburo, die als de meest
ingrijpende sinds de val van N.S. Chroesjtsjov in oktober 1964 kunnen worden
beschouwd.
Als lid van het politburo werden Sjelest en Voronov ontslagen. Tot nieuwe leden
werden benoemd minister van defensie, maarschalk Gretsjko, minister van
buitenlandse zaken, Gromyko, en de voorzitter van het comité voor staatsveiligheid
(K.G.B.), Andropov1.
De wijziging in het politburo werd over het algemeen gezien als een versterking
van Brezjnevs positie in het Kremlin, met name voor wat betreft de op samenwerking
met het westen gerichte politiek van de partijleider. De veranderingen in het politburo
kwamen op een ogenblik dat Brezjnev zich voorbereide op belangrijke
onderhandelingen met West-Europa en de Verenigde Staten2. Agendapunten van de
bijeenkomst waren: de handelsbetrekkingen met het Westen, verdere beperking van
de strategische wapens, troepenvermindering in West- en Oost-Europa, de Europese
veiligheidsconferentie en de toestand in Zuidoost-Azië.
In ieder geval Sjelest, maar ook Voronov stonden bekend als tegenstanders van
de politiek van toenadering tot het Westen. Zij verwierpen het beginsel van vreedzame
coëxistentie weliswaar nooit, maar zij waarschuwden altijd tegen het gevaar van
‘kapitalistische besmetting’. Sjelest zou zich in 1972

1

2

Overige leden van het Politburo zijn thans: Leonid Brezjnev, Nikolaj Podgorny, Alexej
Kosygin, Michal Soeslov, Andrej Kirilenko, Arvid Pelsje, Kiril Mazoerov, Dimitri Poljanski,
Alexander Sjelepin, Viktor Grisjin, Dinmoehamed Koekajev, Vladimir Sjtsjerbitski en Fedor
Koelakov.
Kandidaat-leden van het Politburo zijn thans: Pjotr Demitsjev, Sjaraf Ratsjidov, Dimitri
Oestinov, Pjotr Macherov, Michael Solomontsev, Boris Ponomarev en Gregori Romanov.
Leonid Brezjnev bracht van 18 tot en met 22 mei 1973 een bezoek aan de Bondsrepubliek
en einde juni daaropvolgend aan de Verenigde Staten en Frankrijk.
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verzet hebben tegen de komst van Nixon naar Moskou, omdat naar zijn mening de
Kremlinleiders niet met goed fatsoen een man konden ontvangen die verantwoordelijk
werd gesteld voor de bombardementen op Noord-Vietnam.

Voorgeschiedenis van de degradatie
Reeds in mei 1972 was Sjelest ontslagen als eerste secretaris van de CP van Oekraïne3.
Hij kreeg toen de functie van vice-premier in Moskou. Niet lang daarna deed in het
Kremlin een nieuwe versie de ronde over de gebeurtenissen die hadden geleid tot de
bezetting van Tsjechoslowakije in augustus 1968 door een aantal Warschaupactlanden.
Van Sjelest was reeds bekend, dat hij een van de eerste tegenstanders was van
Dubceks politiek in het aan de Oekraïne grenzende Tsjechoslowakije. Hij was onder
meer bevreesd voor ideologische en politieke ‘besmetting’. De uitstraling van Dubceks
liberalisatie-beweging was over de grenzen heen in de Oekraïne merkbaar geworden.
Sjelest nam deel aan verschillende gesprekken met de toenmalige Tsjechoslowaakse
leiders en liet zich toen kennen als een man van de harde lijn. Op 3 augustus 1968
vond in Bratislawa opnieuw een conferentie van de Warschaupactlanden plaats over
de situatie in Tsjechoslowakije. Na deze conferentie reisden Brezjnev en de meeste
leden van het politburo naar hun zomerhuizen aan de Zwarte Zee; Sjelest was een
van degenen die in het Kremlin de lopende zaken waarnamen. Op 15 augustus stelde
Sjelest een urgente bijeenkomst voor van het politburo om de situatie in
Tsjechoslowakije te bespreken. Op 16 augustus presenteerde Sjelest aan zijn collegae
documenten die hij het bewijs noemde dat Dubceks hervormingsprogramma de
grenzen had overschreden die de Kremlinleiders hadden gesteld en dat de
Tsjechoslowaakse Communistische partij dreigde te worden ondergraven door
Dubceks ‘rechtse’ leiding. Volgens deze vertrouwelijke documenten zouden Dubcek
en de zijnen hun afspraken met de bondgenoten niet nakomen en ‘contrarevolutionaire
krachten’ in Tsjechoslowakije zouden de macht overnemen, zodat onmiddellijk moest
worden ingegrepen4. Na een verhit debat, waarin onder andere premier Kosygin tegen
de invasie pleitte, besloten de Kremlinleiders het groene licht te geven aan de legers
van de vijf Warschaupactlanden die aan de grens met Tsjechoslowakije

3
4

Pjotr Sjelest was sinds 1964 lid van het politburo en van 1963 tot mei 1972 partijleider van
de Oekraïne.
Tegelijkertijd vroeg ook Walter Ulbricht om drastische acties, omdat de leiders in Praag met
het Westen zouden onderhandelen en Tsjechoslowakije en Roemenië van plan zouden zijn
uit het Pact van Warschau te treden.

Streven. Jaargang 27

134
gelegerd waren. Maarschalk Gretsjko was bezorgd voor de internationale
consequenties en ging pas akkoord nadat ambassadeur Dobrynin uit Washington had
gemeld dat de Amerikanen zich niet in een bezetting zouden mengen, aldus
rapporteerde Dobrynin na een gesprek met de toenmalige minister van buitenlandse
zaken, Dean Rusk.
In de nacht van 20 op 21 augustus vielen de strijdkrachten van de
Warschaupactlanden Tsjechoslowakije binnen. Bedolven onder de internationale
protesten concludeerde Brezjnev dat strenge maatregelen nodig waren geweest om
Dubcek in te perken, maar dat de invasie te hard was geweest. Vervolgens bepaalden
de Kremlinleiders dat zij door Sjelest waren misleid en dat zijn bewijzen vals waren
geweest.
Door deze versie werd Sjelest belast met de verantwoordelijkheid voor de
interventie in Tsjechoslowakije en Brezjnev hiervan enigermate bevrijd. Dit laatste
was dan weer van groot belang voor de toenadering tot de westelijke mogendheden,
waar de bezetting van Tsjechoslowakije nog drukte op de reputatie van Brezjnev.
Als voorbode van Sjelests val werd gezien het verschijnen van een rapport van
zijn opvolger in de Oekraïne. Sjtsjerbitski, medio april 1973, volledig afgedrukt in
de Oekraïnse Pravda. In dit rapport werd gesproken over ‘voortdurende schending
van de discipline, incompetentie en zwendelarij in de Oekraïne’. Sjtsjerbitski zei
onder meer dat onbekwame bedrijfsleiders op hun post bleven, maar dat actieve
jonge mannen geen kans kregen. Er waren vele gevallen van knoeiwerk, begunstiging,
onderdanigheid en jaknikkerij. Bovendien werd volgens hem in sommige publikaties
het verleden verheerlijkt, waardoor met name de jeugd een verkeerde voorstelling
kreeg van de strijd die was geleverd door de aansluiting van de Oekraïne bij de
Sovjet-Unie. De kritiek van Sjtsjerbitski werd gezien als gericht tegen zijn voorganger
(Sjelest), onder wiens bewind dergelijke toestanden zouden zijn ontwikkeld. Tenslotte
werd in het theoretisch orgaan van de Oekraïnse CP een recensie gepubliceerd over
een in 1970 verschenen boek van Sjelest5, waarin op het werk scherpe kritiek geleverd
werd. Aan de auteur werden zwaarwegende ideologische fouten en nationalistische
afwijking verweten6.
Ook het ontslag van Voronov. die sinds 1961 in het hoogste politieke orgaan was
opgenomen, kwam niet geheel onverwacht. Hij was de man die zich onder
Chroesjtsjov een weg baande naar de partijtop, waar hij de verantwoordelijkheid
kreeg voor de agrarische sector. Hij zuiverde het departement van landbouw van
vele zondebokken, maar slaagde er niet in een doeltreffender beleid te voeren dan
zijn voorgangers. Voronov had evenals

5
6

Onze Sovjet-Oekraïne.
Cf. Kommunist Oekrainy, april 1973.
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Sjelest de reputatie tegenstander te zijn van toenadering tot het Westen. Bovendien
had hij op 23 juli 1971 reeds een degradatie ondergaan. Hij werd toen door het
Presidium van de Opperste Sovjet van de Russische Socialistische Federale Republiek
ontslagen als premier. Voronov werd toen benoemd tot voorzitter van het
Volkscontrolecomité van de Sovjet-Unie.

China's invloed op de Russische politiek
Voor het eerst sinds de bekendmaking van het Chinees-Russische geschil wees een
Russische commentator, volgens The Christian Science Monitor van 26 juni 1973,
op de mogelijkheid van een oorlog tussen de beide communistische
supermogendheden. Tot voor kort spraken de Russen slechts over het gevaar van
drie soorten internationale conflicten: een conflict tussen de NATO en
Warschaupactlanden, een nieuwe strijd tussen Israël en de Arabische staten waarbij
de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten betrokken zouden raken, en tenslotte
vijandelijkheden tussen Westelijke landen als gevolg van hun economische rivaliteit.
Begin april 1973 werd echter een nieuwe mogelijkheid genoemd, toen het orgaan
van het Instituut voor Amerikaanse Studiën in Moskou een boek, Internationale
Conflicten, recenseerde. De recensent handhaafde de gebruikelijke scenario's voor
een wereldcrisis, maar voegde er aan toe dat men de mogelijkheid van andere
internationale conflictsituaties niet kon uitsluiten, namelijk ‘in gevallen waarin
nationalistische en chauvinistische gevoelens de overhand krijgen in leidende kringen
van een socialistisch land, zoals thans in China’. Dit zou kunnen leiden tot een
confrontatie met andere socialistische landen. Na de ernstige incidenten aan de
Chinees-Russische grens in 1969 werd de kwestie van de strategische leiding in
oorlogstijd uitvoerig door de Kremlinleiders en de Russische maarschalken besproken.
Bij deze gelegenheid wees maarschalk Gretsjko op Stalins wijze maatregel van 1941,
de oprichting van een staatsdefensiecomité, waarin zowel Stalin en zijn
plaatsvervanger als de topfiguren van defensie, buitenlandse zaken en de
veiligheidsdienst zitting hadden. Kennelijk wenste Gretsjko een hernieuwde instelling
van dit comité in geval van een nationale noodtoestand. Op 27 april 1973 kreeg hij
zijn zin. Hijzelf, minister van buitenlandse zaken, Gromyko, en Andropov, het hoofd
van de veiligheidsdienst, werden in het politburo opgenomen. Dit herstelde de
‘eenheid van politiek en strategisch leiderschap’, dat Stalins oorlogsbeleid gekenmerkt
had. Het decreet van het centrale comité dat de gewijzigde samenstelling van het
politburo - en tegelijk Brezjnevs opening naar het Westen - bekrachtigde, deed een
aanval op ‘Pekings anti-Sovjetkoers’.
Het is moeilijk te aanvaarden dat de Russische erkenning van een moge-
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lijke militarisatie van het conflict met de Volksrepubliek China geheel toevallig
samenvalt met de hervorming van de machtsstructuur in het Kremlin. De mogelijkheid
van een verband tussen beide ontwikkelingen werd versterkt door een latere publikatie
in Rode Ster, het officieel orgaan van het Sovjet ministerie van defensie. Daarin werd
onderscheid gemaakt tussen oorlog en gewapende strijd en, wellicht met een oog op
de sporadische strijd langs de Chinese grens, uiteengezet dat in een gewapende strijd
alle middelen, ook politieke, economische, diplomatieke en ideologische,
ondergeschikt worden gemaakt aan de militaire overwinning.
Niets van dit alles bewijst dat een gewapende aanval van de Sovjet-Unie op China
op handen zou zijn. Maar wel blijkt dat het probleem China een grote rol speelt in
de discussies tussen de topleiders van de Sovjet-Unie over macht en politiek. De
Kremlinleiders schenen in hun houding tegenover de Verenigde Staten het advies te
volgen dat Molotov gaf, toen in 1941 de Sovjet-Unie gevaar liep een oorlog op twee
fronten (tegen Duitsland en Japan) te moeten voeren: in de buitenlandse politiek was
het de kunst het aantal vijanden van de Sovjet-Unie te verkleinen en de vijanden van
gisteren in goede buren te veranderen.

Versterking van Brezjnevs positie in het Kremlin
In het tot 16 leden uitgebreide hoogste politieke orgaan van de CPSU kan Leonid
Brezjnev thans rekenen op een vaste meerderheid van 10 tegen 6 stemmen voor zijn
westpolitiek; voor de wijziging van 27 april 1973 bestond in het politburo een
meerderheid van 8 tegen 7 stemmen.
Een facet was dat met de benoeming van Gretsjko, Gromyko en Andropov niet
alleen medestanders van Brezjnev hun intrede in het politburo deden, maar tevens
de chefs van de strijdkrachten, de diplomatie en de geheime politie. Zij zijn niet
langer uitvoerders van de hun opgedragen politiek; zij zijn sinds april 1973
geïntegreerd in het proces van politieke besluitvorming. Binnen het politburo kan
Gromyko de politiek van opening naar het Westen voortzetten, terwijl het de taak
van Gretsjko en Andropov vermoedelijk is, er voor te waken dat dit niet ten koste
zal gaan van de externe veiligheid of de interne stabiliteit van de Sovjet-Unie. Uit
de benoeming van Gretsjko tot lid van het politburo mag ook worden afgeleid dat
de legerleiding meer invloed wil op de Westpolitiek van Brezjnev. Weliswaar zijn
twee tegenstanders van die politiek uit het politburo verdwenen, maar het bestaande
evenwicht is gehandhaafd. Hoewel de benoeming van Gretsjko de positie van Brezjnev
heeft geconsolideerd, maakte zij toch diens politieke speelruimte kleiner. Brezjnev
zal politieke resultaten nodig hebben om de militairen tevreden te kunnen stellen.
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De ‘mislukking’ van Allende
Frieda Hermans in gesprek met Henk Jans1
Voor de BRT heeft prof. Mandel van Brussel verklaard dat de enige fout
van Allende was: de arbeiders niet te hebben bewapend. Een fout
veronderstelt dat nagelaten werd wat had kúnnen en móeten gebeuren. Was
het inderdaad mogelijk de arbeiders te bewapenen en kon Allende geen
gefundeerde motieven hebben om dat niet te doen?
Een ‘officiële’ bewapening van de arbeiders was niet mogelijk, evenmin als een
machtsovername met de wapens. Allende en de Unidad Popular (het volksfront van
de linkse partijen) wisten heel goed dat hun voornaamste wapen de ‘wettelijke weg’
was, zowel op nationaal als op internationaal vlak. Chili, een klein en dus afhankelijk
land met zowat 10 miljoen inwoners, is niet opgewassen tegen een totale internationale
boycot of een rechtstreekse internationale interventie. Beide dingen zouden zonder
twijfel gebeurd zijn, indien een ‘marxistisch’ president met geweld (in plaats van
door vrije verkiezingen) aan de macht was gekomen. Was men onmiddellijk na de
verkiezingen wapens gaan uitdelen, dan zou de oppositie (die nog steeds de
meerderheid bezit in het parlement) mèt het leger onmiddellijk tussenbeide zijn
gekomen. Het Chileense leger is modern en goed uitgerust (met de royale hulp van
de USA) en het enige middel om het in bedwang te houden was: binnen de
grondwettelijkheid te blijven. Allende trachtte dus de bestaande wettelijkheid langs
haar eigen mechanismen om te vormen en zo de grondslag te leggen voor het
socialisme (dat hij binnen zijn ambtstermijn niet volledig bereikbaar achtte).
Geen enkel leger kan het aanzien dat voor zijn ogen volksmilities worden opgericht
die het einde van dat (beroeps-)leger zouden betekenen. Geen enkel leger laat zichzelf
vernietigen, tenzij door een tegenstander met machtiger wapens. Hoe kon men van
de arbeiders verwachten de strijd met dit leger aan te kunnen?
Conjunctureel-pragmatisch was dus de ‘wettelijke weg’ de enig mogelijke om de
voorbereiding van het socialisme in Chili een kans te geven. Een andere weg zou
niet eens drie weken hebben geduurd,

1

Frieda Hermans verbleef viereneenhalf jaar in Chili. Aanvankelijk werkte ze er als
maatschappelijk assistente: sedert twee jaar stuurde ze regelmatig een informatiebulletin
naar groepen en bewegingen in het buitenland.
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terwijl de regering nu toch drie jaar aan het bewind is gebleven.
Deze algemene beschouwing moet nu echter nog op heel belangrijke punten
gepreciseerd worden.
Ten eerste. Allende heeft vanaf het begin duidelijk gezegd dat hij reactionair
geweld met revolutionair geweld zou beantwoorden; en uit de nog schaarse
berichtgeving over de staatsgreep blijkt dat hij dat inderdaad heeft proberen te doen.
Ten tweede. Vanaf het begin, maar vooral sinds de oktoberstaking van vorig jaar,
groeide binnen de Unidad Popular de tendens om de onherroepelijkheid van het
proces te bestendigen door een beroep op de volksmacht en wel een gewapende
volksmacht. Haar partijen en bepaalde partijvleugels begonnen dus te bewapenen,
evenals de MIR (Movimento de Izquierda Revolucionaria), die niet aan de regering
deelnam. Dit alles kon echter slechts op vrij kleine schaal gebeuren (men kan de
arbeiders geen tanks en vliegtuigen bezorgen), maar de regering heeft het tenminste
niet belet, niettegenstaande de herhaaldelijke beschuldigingen en aanklachten van
de kant van de oppositie. Waarschijnlijk heeft die bewapening door - en vàn - uiterst
links en van een deel van de Volksfrontmensen de staatsgreep wel bespoedigd (maar
het ware schromelijk eenzijdig ze de enige ‘oorzaak’ ervan te noemen).
Ten derde. Ook een weg ‘binnen de wet’ is niet zonder geweld. De wet zelf is
maar al te vaak geweld, geweld van de geprivilegieerde minderheid op een
onderdrukte meerderheid, om die onderdrukking te bestendigen. Het was niet
volkomen ondenkbaar het staatsapparaat in Chili te gebruiken om die wet ‘om te
keren’, zodat ze een vorm van geweld zou worden tegen de geprivilegieerde
minderheid. In die zin moet men de naastingen van gronden en fabrieken verstaan.
Dit is dan ‘geweld’ tegen het ‘privé-bezit’, maar nog steeds ‘binnen de wet’, voor
zover de wet het toelaat en nog verder omgevormd kan worden. En het was wel
degelijk Allende's bedoeling de bestaande wetgeving nog verder om te vormen. Dat
dit niet gelukt is, betekent nog niet dat het principieel onmogelijk ware geweest. Wel
wilde Allende alle nutteloos bloedvergieten tegen een overmacht voorkomen, voor
zover en voor zolang dit enigzins mogelijk was2.
Het is nu wel duidelijk dat de weg naar ‘het socialisme langs de wettelijkheid’ in
Chili voorlopig ten einde is. Het was een tactische opzet op een

2

Significatief is het getuigenis van Régis Debray in Le Nouvel Observateur: ‘Allende had een
“hartgrondige” (letterlijk viscérale) afkeer van een burgeroorlog. Hij was geen dupe van de
“volksmacht”-fraseologie en wou geen verantwoordelijkheid dragen voor duizenden zinloze
doden. Hij gruwde bij de idee het bloed van anderen te laten vergieten’. Al naar het standpunt
dat men wenst in te nemen, kan men daarin een laatste rest zien van zijn ‘bourgeois’-fatsoen,
of een blijk van menselijkheid, waarvoor men begrip en respect kan opbrengen.
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bepaald moment en gegroeid uit de concrete analyse van de situatie van toen. De
toestand nu vereist natuurlijk een gewapend verzet en een guerillastrijd, die door de
Unidad Popular en de MIR, met medewerking van een aantal arbeiders uit de
Democracia Christiana ongetwijfeld georganiseerd zal worden.
Ten vierde. De leiders van de Democracia Christiana hebben actief met de rechtse
groepen samengewerkt en hun spel gespeeld, in de hoop zelf de leiding van de
oppositie in handen te krijgen. Zo was het een Christen Democraat die de wet ‘op
de controle van de wapens door het leger’ heeft ingediend, die er in oktober 1972
door de verenigde oppositie werd doorgehaald. Van deze wet heeft het leger deze
laatste maanden ruim gebruik gemaakt, maar vanzelfsprekend op een erg partijdige
wijze. De uiterst rechtse Patria y Libertad, die over gewapende stoottroepen beschikte,
werd ongemoeid gelaten, maar de linkse partij- en vakbondlokalen werden
systematisch uitgekamd. Het ‘zoeken naar wapens’ ontaardde vaak in het vernielen
van de hele inboedel of het stukslaan van machines in de genaaste fabrieken. In al
te flagrante gevallen zag men zich natuurlijk verplicht ook tegen het rechtse terrorisme
op te treden. De daders werden dan door de regering aan de justitie overgemaakt.
Aangezien het gerechtelijke apparaat nog in rechtse handen was, kwamen de
beschuldigden, na het storten van een borgsom, meestal binnen de twee dagen vrij.
Het gerecht was zelfs bereid op zaterdag en zondag te zetelen om de heren
grondbezitters die boeren hadden doodgeschoten, zonder uitstel weer naar huis te
kunnen sturen, terwijl de ongeduldige boeren die gronden hadden bezet, maanden
lang in de gevangenis hun verhoor moesten afwachten. Dank zij deze klassejustitie
kon ook de aanstoker van de moord op generaal Schneider (opperbevelhebber van
het leger, loyaal verdediger van de grondwet en van Allende) reeds twee jaar na de
feiten de gevangenis en het land verlaten. Het betreft Viaux, die in oktober 1970 het
complot leidde dat Allende moest beletten aan de macht te komen (dit geschiedde
in nauwe samenwerking met het ITT, zoals uit interpellaties in de USA gebleken is).
Wat er van de Democracia Cristiana te verwachten viel, bleek nog eens duidelijk
toen ze, na de mislukte staatsgreep van einde juni 1973, weigerde de estado de sitio
(staat van beleg) te stemmen, die moest toelaten de daders te vatten. Even later diende
ze in het parlement een verklaring in die de regering in staat van beschuldiging stelde:
ze zou buiten de wet getreden zijn, ongrondwettelijk zijn geworden, wat inhield dat
men haar geen gehoorzaamheid meer verschuldigd was3. Dit was mede de aanleiding
tot het

3

Deze ‘verklaring’ door de oppositie met een gewone meerderheid gestemd, had geen kracht
van wet. Het ging de oppositie alleen om de psychologische impact ervan op de legerleiding.
En die was inderdaad enorm.
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aftreden van de toenmalige opperbevelhebber van het leger, generaal Carlos Prats.
En daarmee was het hek van de dam voor de rest van het leger, waarvan een
meerderheid allang verlangde Allende omver te werpen.
De hele situatie komt dus hier op neer, dat Allende en de Unidad Popular wel de
uitvoerende macht in handen hadden, maar geenszins de wetgevende en de
gerechtelijke. Aangezien de verkiezingen van maart 1973 de Unidad Popular geen
meerderheid hadden bezorgd (al was ze erop vooruitgegaan), bleef voor links de
‘wettelijke weg’ geblokkeerd. Vermits de verenigde oppositie van haar kant niet de
twee-derde meerderheid behaalde (ze was er zelfs op achteruit gegaan) was ook voor
haar de (grond-)wettelijke weg geblokkeerd om Allende eraf te gooien. Ze heeft dan
tenslotte naar andere wapens gegrepen.

Zowel voor- als tegenstanders, sympathisanten als opponenten van Allende
hebben het over de grote of enorme fouten van zijn regime op economisch
vlak. Van de ene kant zou de al te plotselinge en te aanzienlijke reajuste (de
aanpassing van de lonen) - de laagste gingen met 60% omhoog - de
koopkracht zozeer hebben opgedreven, dat de produktie het niet kon
bijhouden, met de verwachte gevolgen van schaarste, prijsstijgingen, zwarte
markt en inflatie. Van de andere kant zou in de genaaste bedrijven, met
name in de genationaliseerde kopermijnen, de produktie gevoelig zijn
gedaald. Is deze diagnose van de feiten èn de oorzaken juist en volledig?
Eerlijkheidshalve moeten wij eraan herinneren dat er ook onder het regime van Frei
een gevoelige inflatie bestond van bij de 30% per jaar. In 1971 wist Allende de
inflatie te beperken tot 21%. Nadien is ze inderdaad volledig uit de hand gelopen om
verschillende redenen, die we hier kort willen bespreken.
De onvermijdelijke inflatie als zodanig is grotendeels te wijten aan het feit dat
Chili (zoals zovele landen van de Derde Wereld) een weinig ontwikkeld land is,
waarvan de grondstoffen (koper) steeds minder worden betaald op de wereldmarkt,
terwijl de ingevoerde technologische verworvenheden uit de rijke landen steeds meer
gaan kosten. Zolang dit eenrichtingsverkeer bestendigd blijft, is er niets in het land
zelf dat de steeds hoger wordende onkosten kan dekken.
De bedoeling van de reajuste was op de eerste plaats de bevolking een
levensminimum te garanderen, het in staat te stellen te eten. De inderdaad enorme
verhoging van de vraag naar essentiële produkten was een stimulans voor de
(gelijktijdig gedeeltelijk genationaliseerde) industrie, om ook haar produktie te
vergroten. Daarmee ging ook de werkgelegenheid steil de hoogte in: in het eerste
jaar liep de werkloosheid terug van 8,3% tot 3,8%. De fabrieken produceerden meer,
omdat voordien hun capaciteit niet vol-
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ledig werd gebruikt. Zo konden machines, die voordien slechts 8 uur per etmaal
produktief waren, door het invoeren van het ploegenstelsel 24 uur per dag ingezet
worden, wat aan zoveel mensen mèèr werkgelegenheid verschafte.
Waarom is er dan in dit beleid, na het eerste jaar, zoveel fout gelopen? Hierover
valt inderdaad heel wat te zeggen:
- Nieuwe investeringen bleven uit, zodat de verhoogde produktie spoedig het
plafond van haar mogelijkheden had bereikt4.
- De verhoogde vraag was toch groter dan het verhoogde aanbod, zodat er steeds
meer moest worden ingevoerd, wat deviezen kostte, die er tenslotte niet meer waren,
omdat o.m. de prijs van het koper op de wereldmarkt gevoelig was gedaald. Allende
had bovendien van de vorige regering een buitenlandse schuld geërfd van drie miljard
dollar.
- De regering wou de reajustes financieren door een hervorming van het
belastingstelsel. Daartoe was echter een wet nodig, die in het parlement bleef stuiten
op het verzet van de Nationale Partij en de Christen Democratie. De loonaanpassingen
moesten worden opgevangen door het drukken van nog meer biljetten, wat
onvermijdelijk de inflatie in de hand werkte. - De oppositie heeft geprobeerd het
economisch leven op alle gebieden te saboteren, met de uitdrukkelijke bedoeling
(we komen daar nog op terug) een chaos te veroorzaken die het leger tot ingrijpen
zou dwingen. Als bezittende klasse had zij de distributiesector in handen en daarlangs
verdween een deel van de produktie naar de zwarte markt. Sommige ‘psychologische’
schaarsten werden met opzet verwekt, zoals het pijnlijk gebrek aan luiers en
zuigflessen (dat de huismoeders in het verweer bracht): men ontdekte dat hele vrachten
van die gloednieuwe waren in kanalen waren gestort. Sensationele artikelen in de
oppositiepers kondigden nakende schaarsten als onafwendbaar aan om een
hamsterwoede uit te lokken. Andere produkten bleken in grote voorraden opgestapeld
te liggen, waar ze wachtten op prijsstijgingen om dan op de zwarte markt te worden
verkocht.
Ondanks die sabotage heerste er in Chili echter geen honger. Bederfelijke
voedingsprodukten waren steeds voldoende voorhanden: fruit, groenten en vooral
vis5. Voor andere moest men steeds meer in de rij gaan staan of ze op de zwarte markt
kopen. Ook sigaretten werden schaarser, onmisbare geneesmiddelen, sacharine, enz..
De sabotage in de distributiesector sleepte maanden aan en culmineerde in

4

5

In een vertrouwelijk rapport voor de Belgische minister van buitenlandse zaken gaf de
Belgische ambassadeur in Chili, Mr. F. Taelemans op 8 september 1972 o.a. het advies dat
onder Allende ‘geen kredieten op lange termijn meer mochten worden toegestaan, tenzij in
de meest uitzonderlijke omstandigheden’.
Wanneer de Chilenen, zoals de Argentijnen, klagen over vleesschaarste, bedoelen zij
uitsluitend rundvlees (varkensvlees b.v. is geen echt vlees).
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de oktoberstaking 1972 van de vrachtwageneigenaars en de distributiekanalen. In
november kwam er een einde aan de staking, doordat het volk zich had georganiseerd
en zelf de distributie controleerde en de arbeiders ondanks alles de produktie niet
stillegden. Ook het leger stond toen nog aan de kant van de regering, althans om de
orde te handhaven en de ‘rust’ in het land te garanderen tot aan de verkiezingen van
maart 1973. Aangezien deze verkiezingen, zoals we reeds zagen, ook aan de oppositie
niet de vereiste meerderheid hadden bezorgd, ging deze in augustus van dit jaar over
tot de organisatie van een staking van ongehoorde omvang: vrachtwageneigenaars,
groot- en tussenhandelaars, een deel van het medisch college en andere vrije beroepen
slaagden erin het economisch leven volkomen te ontredderen. Het volk reageerde
op deze uitdaging zo goed en zo kwaad als het ging. Zo verenigden zich b.v. een
aantal vrachtvervoerders en kleine eigenaars in de MOPARE (Movimento Patriótico
de Recuperacióri), die aan het werk bleven en de gevolgen van de staking gedeeltelijk
konden opvangen. De actie van de oppositie ging echter gepaard met terroristische
steunacties. Oscar Balboa, de algemene secretaris van de MOPARE, werd op 17
augustus in het stadscentrum van Santiago vermoord en nog verschillende andere
chauffeurs van de vereniging schoten er het leven bij in.
De oppositie heeft zich dus drie jaar lang bewust ingespannen om de Chileense
economie te ontwrichten en ook de buitenwereld heeft zich daarbij niet onbetuigd
gelaten. Om al deze redenen is dan inderdaad de inflatie gedurende de laatste twaalf
maanden opgelopen tot een rampzalige 350%. De oorzaken waren dus wel van
overwegend politieke aard, aangezien de strijd tussen het volk en de oppositie deze
laatste maanden in de bevoorradingssector werd uitgevochten.
De ‘vergissing’ van Allende en zijn regering lag dus veel minder in de
loonsverhogingen zelf dan in hun aarzelingen om het distributieapparaat te
controleren. Maar ook hier ging het om een spel van machtsverhoudingen: de
minderheidsregering kon zich niet veroorloven de hele middenklasse tegen zich op
te zetten en voerde een aarzelende politiek van onderhandelingen en toegevingen
om de scherpe confrontatie uit te stellen, totdat het volk voldoende georganiseerd
zou zijn om de strijd op te nemen. Deze confrontatie blijkt dan toch nog ontijdig te
zijn gebeurd.
Op de vraag of de nationalisatie van de kopermijnen de produktie ongunstig heeft
beïnvloed, moet men eveneens genuanceerd antwoorden.
In de eerste plaats heeft de nationalisatie de produktie zeker bemoeilijkt. In het
vooruitzicht van Allende's mogelijk presidentschap (en de nationalisaties onder zijn
regering) hadden de buitenlandse maatschappijen (Anaconda, Kennecott, Braden)
al enkele jaren roofbouw gepleegd: de rijkste afzettingen werden eerst ontgonnen en
de storthopen ter plaatse achterge-
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laten, waar ze de verdere ontginning letterlijk ‘in de weg’ stonden.
Vervolgens werd, toen de nationalisatie eenmaal een feit was, een systematische
politiek van boycot gevoerd door de Noordamerikaanse bedrijven. De wisselstukken
voor de haast uitsluitend Amerikaanse machines, die men vroeger omwille van het
economisch rendement op krediet kon krijgen, moesten van te voren worden betaald
en bleven ook dan nog vaak maanden onderweg. Dat werd de laatste tijd wel enigszins
verholpen, doordat Mexico werd ingeschakeld als tussenpersoon.
Tenslotte heeft de ‘wereld’ zo gauw Allende president was geworden, op slag voor
een pond koper op de Londense beurs nooit meer dan 50 dollarcent betaald, terwijl
onder Frei de gemiddelde prijs bij de 60 dollarcent lag. Pas deze laatste maanden
ging de prijs van het koper weer omhoog omwille van de stakingen in El Teniente.
Nu is het koper uiterst belangrijk voor de Chileense economie: 80% van zijn deviezen
komen uit die hoek. De produktie zelf ging in de genationaliseerde mijnen omhoog,
maar niet volgens de geplande cijfers, omdat er zich naast de reeds vernoemde
moeilijkheden ook nog moeilijkheden voordeden in het beheer (vroeger werd de hele
administratie vanuit de USA gevoerd). Zelfs de gemiddelde verhoging van de
produktie over de laatste drie jaar betekende nog geen meerinkomen voor Chili, daar
de koperprijs ondertussen gedaald was. Toch had Chili er nog iets bij gewonnen,
omdat het geld nu tenminste in het land bleef en niet meer onmiddellijk door de
multinationale ondernemingen naar het buitenland werd afgevoerd. Chili heeft zijn
geproduceerde koper steeds kunnen verkopen. Gelukkig had het markten buiten de
USA: in Japan, Oost- en West-Europa. Tot Kennecott probeerde met zijn embargo's
de kopers af te schrikken.

Toch hebben de arbeiders in de kopermijnen zelf zich tegen Allende gekeerd
met groots opgezette stakingsacties (o.a. een mars van El Teniente naar
Santiago. Hoe verklaart U dat (loon-)arbeiders het tegen Allende opnamen?
De staking van El Teniente is een complex geval. Het gebrek aan politiek bewustzijn
van de arbeiders - of althans van een gedeelte onder hen - was de ideale
voedingsbodem voor een systematische actie van de oppositie die een oorspronkelijk
programma van louter looneisen politiek heeft willen uitbuiten.
Wij hebben het in dit tijdschrift reeds gehad6 over de moeizame overgang van een
arbeidersbeweging, die vele jaren lang - met succes - voor betere lonen heeft
gevochten, naar een situatie waarin van die arbeiders ook mede-

6

Frieda Hermans, Chileense mijnwerkers aan het woord, in Streven, februari 1972, pp. 446
- 454.
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verantwoordelijkheid wordt verlangd, binnen een socialisering van de
productiemiddelen. De mijn-arbeiders hadden een lange syndicale strijd achter zich,
waardoor zij de hoogste lonen van alle arbeiders in het land hadden verkregen. Ze
hadden zelfs een wettelijk gewaarborgde escala movil, een automatische
indexaanpassing. Met de nationalisatie waren ze het natuurlijk eens, maar toen in
het begin van dit jaar de lonen van alle Chileense arbeiders weer eens aan de index
zouden worden aangepast, eisten de arbeiders van El Teniente dezelfde aanpassing
‘bovenop’ hun escala movil. Terwijl de regering streefde naar een gelijkmatiger
spreiding van de lonen over het hele land, zouden de mijnwerkers hun geprivilegieerde
positie nog hebben versterkt en de rentabiliteit van de kopermijnen nog meer in de
verdrukking hebben gebracht. (Beleven wij niet hetzelfde in onze landen, waar een
loonaanpassing zo gebeurt, dat ook de hoogste lonen procentueel telkens weer
evenveel omhoog gaan?).
Enkele vakbondsleiders hebben op deze eisersmentaliteit ingespeeld, en in enkele
onregelmatige vergaderingen werd de staking door toevallige meerderheden al maar
door verlengd. Een aanzienlijk deel van arbeiders wou vlug weer aan het werk gaan,
toen ze merkten dat ze politiek misbruikt werden. Tegen de niet-stakers werd echter
vaak terreur gebruikt. Politieke agitatoren mengden zich in de manifestaties, en de
Christen Democratische vakbond trachtte te arbeidersklasse te verdelen. In dit conflict
namen de bedienden vlot aan de staking deel: ze staan trouwens in meerderheid aan
de kant van de oppositie. Ook de supervisores en technici allerhande waren voor de
actie gewonnen: in het verleden werden zij door de USA in dollars uitbetaald, en ze
hadden het nog niet verteerd dat ze nu hun salaris in escudos kregen. Toch is het
nooit tot een solidariteitsstaking gekomen in de andere grote kopermijn,
Chuquicamata, ofschoon de oppositie niets onverlet liet om dit te bereiken. De
oproerstokers, met een deel van de stakende mijnwerkers en uiterst rechtse agitatoren,
hebben meerdere malen geprobeerd naar Santiago op te rukken en zijn daar tenslotte
in geslaagd, enkele dagen voor de mislukte staatsgreep van eind juni. Ze hadden er
toen reeds een burgeroorlog voor over, maar werden door de politie, de georganiseerde
arbeiders van Santiago en groepen van de MIR uiteengedreven. Na de mislukte
staatsgreep nam ook de staking een einde, omdat toen wel duidelijk bleek wie achter
heel deze actie stond.

Bewijst het voorbeeld van Cuba niet dat post-revolutionaire socialistische
regimes toch tot een economische impasse leiden? Kan ook de economie van
Cuba niet slechts bestaan bij de gratie van de voortdurende en massale steun
van de Sovjet-Unie?
Ik meen dat de Cubaanse economie inderdaad van deze steun afhangt. Elk

Streven. Jaargang 27

145
klein land is voor zijn economie op grotere handelspartners aangewezen. Hoe zou
België's en Nederlands ‘welvaartseconomie’ eruit zien, indien ze slechts over een
binnenlandse markt beschikten en daarbij nog internationaal geboycot werden? Chili
is daarenboven een ontwikkelingsland, dat zoals alle andere een technologische
achterstand heeft op de rijke landen. Op zichzelf aangewezen kon Chili wel overleven,
maar een progressieve welvaartseconomie zat er niet in. Allende en het Volksfront
hoopten op een nauwe samenwerking binnen heel het Latijns-Amerikaanse
subcontinent om als interessante markt én economische macht tegenover de rest van
de wereld te kunnen optreden. Nu is het beslist geen geheim dat machtige
belangengroepen uit de rijke landen talloze malen hebben geprobeerd om in dit
subcontinent de landen tegen elkaar op te zetten, de verdeeldheid te bestendigen en
desgevallend een regering die het kapitalisme in gevaar bracht, omver te werpen.
Vanuit het feitelijk internationaal conjunctureel standpunt kon Chili dus niet verder
gaan dan zijn eigen reformistische weg naar het socialisme, in afwachting dat in
andere Latijns-Amerikaanse lanlen een zelfde bewustzijnsverandering onder het volk
zou ontstaan en ook daar anders geïnspireerde regeringen aan de macht zouden
komen.
Wat Chili betreft, dit land heeft het moeten stellen met vaak luide
sympathiebetuigingen van andere landen en met een minimum aan financiële steun,
ook van de kant van de ‘socialistische’ landen.

Kunnen wij de politiek van de oppositie, met name die van de Democracia
Cristiana, een ‘normale’ politiek van opportunisme noemen?
Meer dan louter opportunistisch was deze politiek bewust en uitgesproken strategisch.
Toen het duidelijk werd dat de politiek van Frei in de verkiezingen van 1970 het
volk niet meer achter zich zou hebben, werd door de linkervleugel van de Democracia
Cristiana (die een sociaal programma voorstond dat niet erg veel van dat van Allende
verschilde) Tomic als presidentskandidaat naar voren geschoven. Ofschoon Tomic
de verkiezingen verloor, was zijn vleugel nog sterk genoeg binnen de partij om deze
dan maar op Allende te doen stemmen. Nadat dit eenmaal was gebeurd, werd deze
vleugel binnen de Democracia zo volkomen geneutraliseerd, dat het in 1971 tot een
scheuring kwam en een belangrijke groep leiders ervan de Izquierda Christiana,
Christen Links, heeft gevormd.
Sedertdien heeft de Democracia Cristiana onder één hoedje gespeeld met de
Partido Nacional en verkiezingsallianties met rechts bezegeld. Bewust werd een
politiek aanbevolen, geïnspireerd op de tactiek van de ‘marechalos rusos’, de
Russische generaals, die zich tot in Moskou terugtrokken in de hoop dat het
aanvallende leger ondertussen door zijn eigen vergissingen uitgeput zou raken, en
met de bedoeling het ‘land te verschroeien’ (de eco-
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nomische chaos te provoceren) waardoor het haveloze ‘volksleger’ van de Unidad
Popular probeerde op te trekken. Deze beleidslijn werd uitdrukkelijk geformuleerd
door de Christen Democraat Claudio Orrego in het blad van de partij7.
Af en toe ging de Democracia over tot onderhandelingen met de Unidad Popular,
omdat ze zich toch in iets moest onderscheiden van de Partido Nacional, om haar
kiezers uit de volkslagen niet te verliezen. Deze onderhandelingen leverden nooit
enig resultaat op, omdat steeds nieuwe, onmogelijke eisen aan de regering werden
gesteld. Wel werd de positie van de regering erdoor verzwakt, omdat de
onderhandelingen, die aan de top werden gevoerd, als een rem werkten op de
initiatieven van de arbeiders aan de basis. De Democracia heeft dan het uiterst rechtse
offensief tenslotte volledig gesteund, maar nog steeds met de bedoeling er zelf de
vruchten van te plukken en als regeringsalternatief op te treden wanneer eenmaal de
‘grote schoonmaak’ voorbij zou zijn. Hierin hebben ze zich blijkbaar misrekend.
Want de uiterst rechtse - en regelrecht fascistische tendensen - hebben in de oppositie
zichtbaar de overhand gekregen. Mij komt het dan ook voor dat de Democracia
Cristiana als ‘alternatief’ in Chili heeft uitgediend, misschien zelfs in heel
Latijns-Amerika. De progressistische antikapitalistische minderheid en de arbeiders
aan de basis moeten wel gaan inzien dat ze binnen deze partij niets meer kunnen
uitrichten, terwijl de rechter vleugel, wil hij nog een deel van de macht overnemen,
zich steeds rechtser moet gaan opstellen. De militaire putsch werd trouwens door
deze vleugel reeds de tweede dag erkend.

Men heeft Allende verweten dat de wettelijkheid van bepaalde maatregelen,
met name van de nationalisaties, op een erg smalle basis berustte. Hij zou
vooral gebruik hebben gemaakt van een wet die onder het kortstondige
(linkse) bewind van de Socialistische Republiek in augustus 1932 was gestemd
en die een staatsinterventie toeliet, wanneer in een bepaalde sector de
produktie zo zou verminderen dat de veiligheid van de staat erdoor werd
bedreigd. Deze en nog andere wetten waren nooit toegepast en/of in
vergetelheid geraakt. Was het wel eerlijk van Allende om dergelijke wetten
te gaan opdelven en ze te urgeren?
Allende heeft dit inderdaad gedaan: hij werd bijgestaan door uitmuntende juridische
adviseurs, die voor hem op zoek gingen naar alle bestaande wetten die dienstig
konden zijn. Er waren deze laatste eeuw in Chili, onder de druk van de
arbeidersbewegingen, enkele wetten ontstaan die de monopoliserende tendensen
moesten indijken: Chili beschikte zelfs over een meer

7

Politica y Espiritu, mei 1972, nr. 332, p. 18.
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dan behoorlijke sociale wetgeving. Het enige gebrek van deze wetten was, dat ze
nooit waren toegepast, omdat niemand de patroons of het staatsapparaat tot de
toepassing ervan kon dwingen. Uitgaande van die bestaande wetten was het niet zo
utopisch te denken dat binnen de wet al heel wat verwezenlijkt kon worden. Ook de
landhervorming werd doorgevoerd dank zij een wet die onder Frei was gestemd.
Deze wet liet toe alle grondbezit boven de 80 ha (geïrrigeerde grond) te onteigenen,
wat onder Allende in spoedtempo werd uitgevoerd, wat onder Frei veel langzamer
was gegaan. Toen de Christen Democraten en de Nationalen merkten dat Allende
wel degelijk alles uit de wet wou halen wat er uit te halen viel, begon het grote protest.
Nieuwe wetten waren uitgesloten, omdat het parlement die nooit zou goedkeuren.
De Unidad Popular heeft in de afgelopen drie jaar in het parlement slechts één nieuwe
wet kunnen doen stemmen: de nationalisatie van de kopermijnen. Geen partij kon
het zich veroorloven haar gezicht te verliezen, omdat de meerderheid van het volk
al duidelijk voor deze idee gewonnen was. Zelfs de huidige junta heeft na enige
aarzeling verklaard op de nationalisaties niet te willen terugkomen. Kan men het in
die omstandigheden aan Allende verwijten dat hij tenminste geprobeerd heeft van
de bestaande wetten een maximaal gebruik te maken?

In tegenstelling met wat we in vele ontwikkelingslanden (en ook in het
Westen) constateren zou de studentenbevolking in Chili slechts matig of in
klein aantal de ‘socialiserende’ politiek van Allende hebben gesteund. Is dat
inderdaad zo en hoe kan het worden verklaard?
Om te beginnen moeten wij opmerken dat ongeveer de helft van de studenten achter
rechts stond en de helft achter links. Dit blijkt uit de talrijke verkiezingen die in de
universiteiten gehouden werden (van rectoren, leiders van de studentenfederaties,
universiteitsraden, enz.). Wel was het zo dat de UC, de katholieke universiteit,
overwegend naar de oppositie overhelde, de technische universiteit, de UTE, door
links werd overheerst, terwijl de derde, de nationale universiteit, de Universidad de
Chile, steeds verdeeld bleef, omdat beide krachten er ongeveer gelijk lagen.
Voor de aanzienlijke oppositie aan de universiteiten tegen het regime bestaat een
lang niet zo ingewikkelde verklaring. Wie immers komt in Chili op de universiteit
terecht? Alleen zij die het lager onderwijs, en vervolgens het middelbaar onderwijs,
tot het einde toe hebben kunnen volgen, die daarenboven slagen voor het
ingangsexamen én voldoende bestaansmiddelen bezitten om enkele jaren te kunnen
leven zonder meer dan desnoods een part-time werk. Praktisch komen dus alleen
jongeren uit de gegoede families in aanmerking, die erg ‘links’ zijn zolang het om
reformisme gaat, maar die vaak naar uiterst rechts omzwenken, zodra er sprake is
van een

Streven. Jaargang 27

148
‘socialisme’ dat hun privileges bedreigt. Uit deze milieus kwamen dan ook vele
actieve elementen van de fascistische brigades Patria y Liberdad en het Comando
Rolando Matus.
De linkse intellectuelen van hun kant hadden eerder de neiging zich te verzamelen
in de MIR dan toe te treden tot de arbeiderspartijen. Soms sloten ze wel tactische
bondgenootschappen met de Unidad Popular, en wonnen dan vaak de verkiezingen;
in andere gevallen konden ze niet tot samenwerking besluiten.
Ook de studenten van het hoger middelbaar onderwijs waren om dezelfde redenen
verdeeld tussen de oppositie en de Unidad Popular. Ook zij lieten zich licht meeslepen
door de leuzen van ouders en leraren over de verdediging ‘van vrijheid en democratie’.
Op hen werd een beroep gedaan voor de rellen van augustus 1972 en van het begin
van dit jaar.
De Unidad Popular heeft het onderwijsprogramma niet kunnen wijzigen. Toen
een project van hervorming werd ingediend, de ENU (Escuela Nacional Unificada),
mobiliseerde de oppositie de Kerk en het leger om zulks te beletten. Het project werd
dan ook vlug ingetrokken. Op deze wijze bleef dus ook de ideologische strekking
van het onderwijs ongewijzigd en bleef ze de studenten beïnvloeden.

Met een zeker leedvermaak werd door heel wat perslui opgemerkt dat Allende
in zijn hele verschijning, zijn levenswijze (hij hield van correcte kleding,
lekker eten en goede wijn en beschikte over een buitenverblijf) zijn
‘bourgeois’ afkomst blijkbaar niet kon en zelfs niet wilde verloochenen. Hoe
komen deze ‘aantijgingen’ bij U over?
Dit is nou typisch het soort opmerkingen dat men in bladen als Time8 en andere kan
lezen, waardoor men de man wil kleineren die toch zijn leven veil had voor een zaak
die hij rechtvaardig achtte. Natuurlijk was Allende evenals de meeste van zijn
medewerkers een ‘bourgeois’, behorend tot een van de oude bourgeoisfamilies van
Chili. Kan men van de ene dag op de andere een land besturen, door uitsluitend
beroep te doen op een arbeidersklasse of een volksmassa die nooit toegang had tot
behoorlijk onderwijs en tot technische kennis? Eén zaak is het als proletariër geboren
te worden, een andere positie te kiezen voor de onderdrukte meerderheid. Wanneer
er werkelijk gestreefd wordt naar een deel- of overname van de macht door de
arbeiders en het volk, kan men er een linkse bourgeoisie geen verwijt van maken dat
ze probeert gedurende de overgangsperiode zelf de macht in handen te krijgen.
Natuurlijk blijft ook voor deze bourgeoisie de verleiding bestaan er persoonlijk
voordeel uit te halen, en men kan niet ontkennen dat

8

Time van 24 september 1973 insisteerde nadrukkelijk op het feit dat de ‘marxist’ Allende
‘ook nog op het moment van zijn dood een witte “turtleneck sweater” droeg’.
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deze tendens ook bij bepaalde medewerkers van Allende bestond. (Zou dit alleen in
Chili het geval zijn?). Maar Allende kan men er moeilijk van beschuldigen niet tot
het einde consequent te zijn geweest.
En wat die kleding, dat lekker eten en dat buitenverblijf betreft, al deze dingen
zijn op zichzelf nog niet ‘bourgeois’. Ze zijn het nu en daar waar de ‘bourgeois’ de
enigen zijn die van een betere kwaliteit van het leven kunnen genieten ten koste van
het werk van anderen. In een staat waar iedereen kwalitatief wat beter zou kunnen
leven en van het leven genieten, houden die dingen op bourgeois te zijn.

Welke was tenslotte de houding van bisschoppen en clerus gedurende het
bewind van Allende?
De kardinaal en het bisschoppencollege hebben steeds een gematigde positie
ingenomen. Ze trachtten de eenheid te bewaren tussen de gepolariseerde houdingen
in het land en dus ook binnen de katholieke gemeenschap. Doordat hun uitspraken
nogal ‘vaag’ bleven en algemene waarden voorhielden. kon haast iedereen ze in zijn
voordeel interpreteren. Een deel van de bisschoppen is sterk conservatief, een paar
duidelijk progressistisch. Dit leidde dan tot individuele uitspraken van sommigen
die indruisten tegen de officiele stellingname van het bisschoppencollege: dit was
met name het geval in de discussie omtrent het reeds besproken ENU-project.
De priesters, van wie velen buitenlanders zijn, werken ofwel in de barrio alto (de
rijke wijken), ofwel in de poblaciones (de arbeiderswijken) of onder de campesinos
op het land. De eersten zijn meestal erg conservatief en nemen bewust of onbewust
ook politiek stelling, de anderen voelen zich vooral met links verwant.
In 1970 ontstond ‘de groep van de tachtig’, die uitgroeide tot de ‘beweging van
de Christenen voor het socialisme’9. Deze nam duidelijk stelling in de klassenstrijd
in Chili voor de arbeiders en tegen de Christen-Democratische ideologie. Toch heeft
deze beweging nooit gebroken met de officiële kerk, al zijn er natuurlijk heel wat
spanningen geweest. Er bestaan ook nog enkele uiterst rechtse groepjes, die b.v. een
‘rozenkranscampagne’ organiseerden om een ‘genadegreep’ te bekomen (golpe de
gracia) ter ondersteuning van een staatsgreep (golpe de estado). Maar hier gaat het
om uitersten. De kerk in het algemeen kan als voorzichtig progressistisch gelden,
maar ze heeft zeker geen stelling genomen voor de onderdrukten, tenzij dan de
christenen voor het socialisme, die thans onder zware vervolging staan, evenals hun
niet-christelijke compañeros (een begroeting die ondertussen door de junta werd
verboden).

9

Cfr. Inca, Christenen voor het socialisme, in Streven, augustus-september 1972, pp.
1075-1085.
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Het heden als politieke categorie
Frederik Bokshoorn O.S.Q.
What is this life, if full of care
We have no time to stand and stare?
W.H. Davies
Nog niet zo lang geleden leefden de mensen ‘absoluut’ in het heden. Toekomst en
verleden interesseerden hen met mate. Waarzeggers waren vrij zeldzaam, historici
speelden een zekere rol aan de rand van de schone letteren.
Heden leven de mensen nog slechts zeer relatief in hun eigen tijd. De toekomst is
hen gaan hypnotiseren en het verleden gaan hallucineren. De wichelaars aan de ene
en de vaak niet minder wichelende uitleggers van het verleden aan de andere kant
zijn niet meer te tellen. Onder elkaar stellen zij alles in het werk om het heden als
tijdscategorie zo uit te hollen dat men er bijna niet meer in leven kan. Het is meer
een kwestie geworden van balanceren op een nauwelijks erkend punt tussen oud en
nieuw.
Daarbij heeft zich zowel van het verleden als van de toekomst een fanatisme
meester gemaakt dat hun zelfs hun voornaamste privilege niet meer laat, namelijk
dat van weinig bekend en ánders te zijn. Ideologen praten over het verleden alsof
het geen mysteries meer heeft, futurologen over de toekomst alsof zij geen kracht
meer bezit om buiten hun indelingen te blijven.
Dit kan natuurlijk alleen maar slecht aflopen. Op deze wijze valt met verleden en
toekomst niet om te gaan. De historische wetenschap, heeft de Engelse historicus
J.H. Plumb verklaard, is ‘bent on self-destruction’. De toekomst zal de futurologie
wel te schande maken.
L.P. Hartley begon zijn bekende roman The Go-Between met deze treffende
woorden: ‘The past is a foreign country: they do things differently there’. Zo kan
men door het verleden gefascineerd zijn zonder erdoor gehallucineerd te worden.
De gelegenheid daartoe is nog nooit zo ruim geweest. Helaas kan een groot deel van
de historische wetenschap de gedachte dat men vroeger alles anders deed, niet goed
verdragen en ‘specialiseert zich’ steeds meer in de afbraak van de fascinatie van dat
andere. Zo zal zij op den duur wel de etnologie achterna gaan, die het langs een
omweg ook steeds meer over de eigen maatschappij heeft, bij gebrek aan aanschouwe-
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lijke etnologische gegevens. Lévi-Strauss heeft dit in alle toonaarden betreurd toen
het al te laat was. Ook voor de geschiedenis zal dit moment eerder aanbreken dan
men denkt. Zij is al het slachtoffer van veel eigentijds ongeduld geworden.
Vele historici nemen het verleden kwalijk dat het anders is. Zij plaatsen het om
zo te zeggen onder een ideologisch interdict en zijn pas tevreden als er in een
voorbijgegaan tijdperk ‘geestverwanten’ van hun eigen moderniteit kunnen worden
geïdentificeerd. In het bijzonder Marxisten zijn sterk in dat spel dat van het verleden
een saaie voorstad van het heden dreigt te maken. Er bestaat een tendens met oude
tijdperken om te gaan als met oude volken. Er is ook hier een uitroeiing van de
Indianen gaande, wier grootste fout het was, zoals bekend, geen Yankees te zijn.
Met de Indianen wordt achteraf gesympathiseerd. Maar welke historische
onderzoeker heeft bijv. nog een goed woord over voor het feodalisme? Toch heeft
het een grote fascinatie, speciaal wanneer men bedenkt dat er ook toen mensen zijn
geweest die er zich geenszins doodongelukkig onder hebben gevoeld. Ook dit is een
van de usurpaties die men thans zo licht ten aanzien van het verleden begaat: de
mensen moeten er zich even problematisch gedragen als wij het doen, pas dan hebben
zij ons iets te ‘zeggen’. Alleen een ongelukkig mens is goed voor de geschiedenis
zoals wij die hebben leren opvatten.
Wekt hij de schijn gelukkig te zijn geweest, dan was hij in alle geval fout en zal
een moderne historicus op een gegeven moment wel met de bewijzen komen
aandragen dat hij bovendien een ‘uitbuiter’ van zijns gelijken is geweest.
Slechts af en toe wordt een onderzoeker nog door de weerglans van een zekere
fascinatie bestraald, zoals Brian Inglis (Poverty and the Industrial Revolution, London,
1971) waar hij beschrijft hoe vanzelfsprekend in de feodale maatschappij armen- en
bejaardenhulp was. ‘Ongeschreven pacten’ hadden toen een grote invloed op de
wederzijdse gedragingen van de mensen. Er werd hun tegelijk een soort ‘geluk’ mee
in de schoot geworpen, dat bij de beste sociale verzekering van heden niet meer
inbegrepen is.
In cultureel opzicht past, tenzij alles op de steeds minder geprezen cultuur van
onszelf wordt toegespitst, ook meer waardering voor een verleden waar men de
dingen anders, maar vaak zeker niet slechter deed. Zelfs de eigenwijze 19e eeuw
begreep dat nog vrij goed.
In Het Land van Rembrandt van de verlichte ex-dominee Busken Huet staat een
interessante gedachte, die men in het midden van de vorige eeuw zeker niet zou
verwachten, maar die ten zeerste pleit voor de boven zijn eigen tijd uitreikende
objectiviteit van de auteur.
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In elk tijdperk van hun geschiedenis, zegt Busken Huet, hebben de Europese volken,
naarmate deze of gene vorm van wetenschap aan de orde was, daarvan zekere
gemeenschappelijke voorraad bezeten en, als het ware, ten einde die in hun geest te
kunnen bergen, vroegere voorraden moeten opruimen. Het gemiddelde heeft, voor
zover wij dit kunnen berekenen, te allen tijde nagenoeg gelijk gestaan. Wanneer men
een klein getal buitengewone vernuften van later uitzondert, dan waren in de
middeleeuwen de Europeanen over het algemeen niet onkundiger dan tegenwoordig.
Een aantal zaken, ons bekend, waren hun vreemd; een aantal andere, welke hun
levendig voor de geest stonden, doen dit bij ons nog slechts schemerachtig, of in het
geheel niet meer. Het beste bewijs dat hun weten, hun denken, hun gevoelen, niet te
verachten was, is dat wij ons zoveel moeite geven er in door te dringen en dat dit
vaak zulk een dankbaar werk is.
De toekomst is evenzeer een vreemd land als het verleden. Maar ook de
toekomstigen laat men amper nog hun eigen boontjes doppen. ‘Wij leven in een tijd,
geobsedeerd door angst en dus door de wens de dag van morgen zo in te richten dat
we daardoor vandaag wat praktischer kunnen handelen’, heeft de Engelse socioloog
Donald MacRae in Encounter (maart 1970) geschreven. ‘Maatschappijen die van de
toekomst een zaak maken, hebben altijd iets weerzinwekkends: zij zijn tegelijk
geleerd en wreed’.
De futurologen verschillen echter in één opzicht nogal vreemd van de ideologische
historici. Deze zien overal politiek, terwijl de futurologen over alles praten, behalve
over het politieke aspect van de toekomst. Utopisten - of liever anti-utopisten - als
Huxley zijn hen daarin reeds voorgegaan. Voor de politiek in eigenlijke zin is bij
hen geen plaats meer. Zij is afgelopen. De mensen hebben zich erbij neergelegd dat
alles van bovenaf wordt beslist.
Er is echter één ding dat men zonder meer voor de toekomst kan voorspellen: de
mensen zullen er vast en zeker aan politiek (in de ruimste zin van het woord) blijven
doen, tegen alle heerschappij in. Na de tweede wereldoorlog was er niets
onwaarschijnlijker dan dat een Fransman nog eens zijn stem in het grote concert van
de machtspolitiek zou laten horen. De Gaulle trok zich niets aan van het feit dat
Amerika en Rusland nominaal alles konden beslissen. Hij daagde met groot succes
de nieuwe futurologisch schijnbaar gefixeerde toestand uit.
Rae in 1970:
‘The decade just ending has helped us to redefine power. However Charles de
Gaulle is judged he was for long more actively powerful, positively and negatively,
than the masters of holocaust in White House or Kremlin. The new simplicities of
the end of ideology and a balance of mutual terror were real enough; but they were
merely additional factors on the crowded stage
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of power. How that drama will be played out will dominate the actual well-being
and suffering of men and women at least as much as those factors about which the
Futurists are so concerned’.
Op 21 oktober 1949 schreef Aldous Huxley een brief aan George Orwell om hem
te bedanken voor de toezending van een exemplaar van Nineteen Eighty-Four. Zijn
woorden kwamen, zeer beleefd, neer op een totale ontkenning van de politieke
uitgangspunten van Orwells toekomstbeeld. Volgens Huxley kon men van de politiek
als toekomstbepalende factor beter afzien, en wel in ieder opzicht, ook als middel
tot onderdrukking.
‘Agreeing with all that the critics have written of it, I need not tell you, yet once
more, how fine and how profoundly important the book is. May I speak instead of
the thing with which the book deals - the ultimate revolution? The first hints of a
philosophy of the ultimate revolution - the revolution which lies beyond politics and
economics, and which aims at the total subversion of the individual's psychology
and physiology - are to be found in the Marquis de Sade, who regarded himself as
the continuator, the consummator, of Robespierre and Babeuf. The philosophy of
the ruling minority in Nineteen Eighty-Four is a sadism which has been carried to
its logical conclusion by going beyond sex and denying it. Whether in actual fact the
policy of the boot-on-the-face can go indefinitely seems doubtful. My own belief is
that the ruling oligarchy will find less arduous and wasteful ways of governing and
of satisfying its lust for power, and that these ways will resemble those which I
described in Brave New World. I have had occasion recently to look into the history
of animal magnetism and hypnotism, and have been greatly struck by the way in
which, for a hundred and fifty years, the world has refused to make serious cognizance
of the discoveries of Mesmer, Braid, Esdaile and the rest. Partly because of the
prevailing materialism and partly because of prevailing respectability,
nineteenth-century philosophers and men of science were not willing to investigate
the odder facts of psychology. Consequently there was no pure science of psychology
for practical men, such as politicians, soldiers and policemen, to apply in the field
of government. Thanks to the voluntary ignorance of our fathers, the advent of the
ultimate revolution was delayed for five or six generations. Another lucky accident
was Freud's inability to hypnotize succesfully and his consequent disparagement of
hypnotism. This delayed the general application of hypnotism to psychiatry for at
least forty years. But now psycho-analysis is being combined with hypnosis; and
hypnosis has been made easy and indefinitely extensible through the use of
barbiturates, which induce a hypnoid and suggestible state in even the most recalcitrant
subjets. Within the next generation I believe that the world's rulers will discover that
infant conditioning and narco-hypnosis are more
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efficient, as instruments of government, than clubs and prisons, and that the lust for
power can be just as completely satisfied by suggesting people into loving their
servitude as by flogging and kicking them into obedience. In other words, I feel that
the nightmare of Nineteen Eighty-Four is destined to modulate into the nightmare
of a world having more resemblance to that which I imagined in Brave New World.
The change will be brought about as a result of a felt need for increased efficiency.
Meanwhile, of course, there may be a large-scale biological and atomic war - in
which case we shall have nightmares of other and scarcely imaginable kinds’.
De redenering is in haar abstractie duidelijk genoeg. Toch kan er geen twijfel over
bestaan dat Huxley zijn literair ontwerp met de jaren veel te wetenschappelijk is gaan
opvatten. De futurologie is veel te onverbiddelijk. Zij laat niets meer aan de toekomst
over.
Wat er sinds 1949 in de wereld is voorgevallen, kan men niet anders dan als een
steeds meer om zich heen grijpende rebellie tegen zo'n perspectief beschrijven. Om
te beginnen: Waar zijn nu ‘the world's rulers’, die er toch in de eerste plaats zouden
moeten zijn om het werkelijkheid te doen worden?
De Groten van de Aarde, heeft een intelligente Italiaan van de jonge generatie,
Pietro Citati, onlangs geschreven, bestaan niet meer. Zij zijn sinds een paar jaren
verdwenen, als een dierenfamilie die door een ijstijd of door de te hoge temperatuur
is weggevaagd. De historicus van de toekomst bezit in dit opzicht een precieze datum.
De laatste van de oude machthebbers was Stalin. Zij die hem op hun schouders naar
zijn graf droegen, wisten niet dat zij de enige van een nu uitgestorven ras begroeven.
De macht, zo gaat Citati verder, is nu versnipperd. Allen hebben er een klein stukje
van. Zij haten elkaar wederkerig, maar er bestaan ten minste ‘grote lege ruimten,
verlaten heidevlakten waar zij die niet van commanderen houden, zich bijna vrij
kunnen bewegen’.
Zo is dus alles anders gegaan dan wat voorspeld is, omdat het voornaamste motief
van al die voorspellingen de schrik voor de uitwassen van de persoonlijke macht
was. Wij hebben thans weer met uitwassen van de macht te doen. Nu vormt evenwel
de fragmentarisatie, niet de centralisatie van de macht het grote probleem. De laatste
bestaat nog wel op papier, maar daar een persoonlijke wil, die van de een of andere
Big Brother, zich bijna nergens meer kan doorzetten, zal men ook die centralisatie
zienderogen zien vervallen.
Het jaar 1984, en alles wat Orwell zich eronder voorstelde, is daarmee niet meer
actueel. De problematiek heeft zich radicaal verschoven.
De vraag is zelfs of er één grote van de aarde overgebleven is, machtig ge-
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noeg om ook maar met het ergste wapen dat de techniek nu aanbiedt, te dreigen, laat
staan het te gebruiken.
Raymond Aron heeft er onlangs op attent gemaakt dat iemand als Hermann Kahn,
die eens over de ‘holocaust’ schreef als Orwell over 1984, dat nu al lang niet meer
doet. Hij citeerde hem zeggende: ‘Tien jaar geleden dachten we dat alle
tegenmaatregelen zouden falen. Thans denken we dat ze allemaal succes zullen
hebben’.
We kunnen dus, in het groot gezien, tevreden zijn. Het heeft er steeds meer de
schijn van dat we onder de hypnose van de nucleaire (niet-)toekomst uitkomen, dank
zij het verdwijnen van de figuur die daarmee in het bewustzijn van de mensen zeer
eng was verbonden: de Big Brother die om niets geeft, die het erop laat aankomen.
Het kan in dit verband geen toeval zijn dat het ten slotte het China van Mao was
dat in dit bewustzijn nog een rol speelde, vanuit een interpretatie van Mao als een
moedwillige en onverantwoordelijke Big Brother. Later is men erachter gekomen
dat ook in China de macht veel meer versnipperd was dan het op een afstand leek.
Aldus uit de handen van de Big Brothers gerukt, kan men weer meer aan het heden
als heden gaan denken. Wat ook prompt is gebeurd. Op de discussie over de
‘holocaust’ is die over de ‘quality of life’ gevolgd.
De grote kwestie is echter in hoeverre de mensen nog hedendaags kunnen denken,
nadat zij zo lang en met zoveel succes met de neus op zuiver imaginaire
toekomstparadijzen zijn gedrukt. Het zou vreemd zijn als zij daar niets van zouden
hebben overgehouden. Bovendien hebben zij altijd reeds een sterke neiging gehad
om zich in dit opzicht gemakkelijk te laten verleiden.
Huxley, die de nieuwste wending niet meer meemaakte, was nog volkomen
gehypnotiseerd door hun desbetreffende zwakte. Hij nam het als een feit dat ‘als de
mensen aan verre communistische utopieën of duizendjarige rijken denken, zij zich
zo laten verblinden door de schoonheid van wat zij in een niet gekende (maar hoe
geloofde!) toekomst zien, dat zij bereid zijn er in het heden elke wreedheid voor te
begaan en er miljoenen tijdgenoten aan op te offeren’.
Psychologisch valt er dus het een en ander recht te zetten. Daarbij komt nog de
complicatie dat geenszins vast staat of de mensen al werkelijk rijp zijn om het zonder
de Groten van de Aarde, resp. hun surrogaten, te stellen.
Voorlopig gedraagt de hedendaagse jeugd, verscheurd tussen een pluralistische
maatschappij en een atavistische behoefte aan heldenverering. zich minstens
ambivalent.
Verder speelt het begrip: Groten der Aarde ook een niet onaanzienlijke rol
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in het nationale gevoel. Zelfs de kleinste naties kunnen eensklaps een spasmodische
lust krijgen ergens bij de groten te horen, al is het dan slechts op voetbal- en andere
toernooivelden. Een speciaal aspect heeft deze zaak in landen die nog een verse
herinnering aan vroegere grootheid bewaren. De jeugd is er zeer rebels, hun reacties
lijken aan gene zijde van het zuiver nationale te liggen, maar men weet het niet
precies. Misschien liggen zij, zeer verwrongen, tóch aan deze kant daarvan. Misschien
is het een erg raar antwoord op een maar half beseft verlies aan internationale
betekenis voor hun land.
De Amerikaanse jeugd kwam ook pas in opstand toen de macht van hun land,
waarop zij voordien zo trots was, in Vietnam min of meer schaakmat werd gezet.
Minder door de macht van de tegenpartij dan door een tegen-factor in het eigen
militaire apparaat.
Generaal Maxwell Taylor heeft onlangs verklaard:
No commanders ever operated in a field with more restrictions placed upon them
than the American commanders did in Vietnam. The critical point was the presence
of the media on the battlefield. We let television get on the battlefield and present
the cruelties of war to American homes. That changed the attitude towards war’.
De media hebben hier dus een rol gespeeld die lijnrecht inging tegen die welke
Orwell hun had toegeschreven. Indien iets, dan had een Big Brother de media in
Vietnam moeten verbieden. Er was niemand in Washington die zich daar sterk genoeg
voor voelde. ‘All you needed was guts in Washington’, heeft Maxwell Taylor in
hetzelfde verband zeer spijtig opgemerkt.
De malaise in Amerika kan moreel worden geïnterpreteerd. Er zijn echter ook
andere verklaringsmogelijkheden. In elk geval is de psychologische constellatie van
een machtig land dat zijn macht niet heeft kunnen gebruiken, totaal nieuw. Men weet
nog niet waarvoor de Amerikaanse jeugd zich werkelijk schaamt: voor de oorlog in
Vietnam zelf of voor het prestigeverlies in nationaal opzicht.
Tenslotte de politici. Ook bij hen blijft het de vraag of zij met meer nadruk op het
heden wel helemaal gelukkig zullen zijn. Niet slechts totalitaire politici werken bij
voorkeur met toekomstparadijzen. Meer democratische politici kunnen evenmin
zonder dat element, hoe realistisch zij zich meestal ook voordoen. Zij zullen
waarschijnlijk liever over marmelade dan over meer irreële zaken spreken. Maar hun
kiezers moeten vaak lang wachten voordat zij deze werkelijk op hun brood kunnen
smeren.
‘Realisme’ is een erg uitgerekte term geworden. Het houdt tegenwoordig veel
onbewezen maar goedklinkende onzin in. Elk heden is ongetwijfeld reëler dan elk
verleden en elke toekomst. Realisten zijn er dan ook altijd
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bijzonder trots op geweest dat hun gedachten ‘slechts’ naar het heden uitgingen.
Maar het heden is een merkwaardige tijdscategorie. Het schijnt iets tegen de
realisten te hebben. Deze doen steeds weer de ervaring op dat zij in het heden niet
klaarkomen. Zo zien wij hen steeds grotere lappen van een zuiver fictieve toekomst
bij hun heden inlijven, steeds in naam van hun ‘realisme’.
In het bijzonder politici kunnen zonder de toekomst niet meer bestaan. Zij zijn de
eersten waarvan men met recht concreetheid kan eisen, daar politieke vraagstukken
altijd min of meer actuele vraagstukken zijn. Helaas hebben de meesten van hen een
onbedwingbare neiging onder de profeten te gaan en de reden is niet eens zo
onrealistisch. Een politicus die het over de praktische vraagstukken van het heden
heeft, is veel minder geliefd dan een die gouden sleutels op de toekomst belooft.
Sinds de kerken niet meer competent voor de toekomst zijn - zolang zij het waren,
konden de politici vrij aardig hun dagelijkse problemen oplossen -, heeft zich hier
een opmerkelijke verschuiving voorgedaan. De secularisatie is betaald met een
binnendringen van de geloofsfactor in de politiek.
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Bij de dood van Neruda
J. Lechner
Er zijn gevallen waarin men dankbaar kan zijn dat de dood een vruchtbaar leven
afsnijdt en behoedt voor een neergang en verval waarvan de eerste tekenen al vagelijk
zichtbaar werden. Neruda was echter tot in zijn laatste bundels creatief ongebroken
en tot kort voor zijn dood - van zijn ambassadeurspost in Parijs ging hij terug naar
Santiago om geopereerd te worden aan een prostaatkanker, maar het mocht niet baten
- heeft hij hard gewerkt om zijn autobiografie af te maken, die, zoals de BBC enkele
dagen geleden wist te melden, bijna compleet in handen van een New Yorkse uitgever
is, met getekend contract en al. Dat zijn sterven samenviel met de tragische dagen
van de ondergang van Allende en al datgene waar deze voor stond: een revolutie in
vrede, past bij de man die steeds betrokken is geweest, in zijn leven en in zijn werk,
bij het lot van de verdrukten in zijn eigen continent. In Le Monde van 26 september
jl. kan men een ooggetuigeverslag lezen van hoe na zijn dood zijn twee huizen, in
Santiago en in Isla Negra (dat overigens geen eiland is, maar een plaatsje aan de
kust), geplunderd zijn en hoe na bezoek van de verlichte geesten die dit werk tot
stand brachten, nog slechts geblakerde muren en scherven achterbleven. Zijn vrouw,
Matilde Urrutia, heeft gewild dat de dodenwake rond de kist gehouden werd in wat
er restte van hun huis in de hoofdstad. Als inderdaad ook de talloze onuitgegeven
manuscripten die Neruda nog in bezit had, mee opgegaan zijn in de vlammen, zal
men het moeten doen met wat tot op de dag van de generaalscoup gedrukt in omloop
was. Dat zijn, in de editie van de verzamelde werken, verschenen bij de uitgeverij
Losada in Buenos Aires, in derde druk, een kleine drieduizend pagina's, waar men
nog een aantal later verschenen bundels bij moet tellen om een idee te krijgen van
de geweldige creativiteit van de man die in 1972 de Nobelprijs kreeg.
Nederland is laat met de ontdekking van deze dichter. Voor zover mij bekend zijn
de eerste vertalingen die in druk verschenen, van Dolf Verspoor en wel de gedichten
‘Ars poetica’ en ‘Er is geen vergeten’; zij kwamen uit in een speciaal nummer van
De Gids getiteld ‘Continent in groei’ (augustus/
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september 1956). In de bundel Pegasus op wereldreis. Poëzie uit alle windstreken
in Nederlandse vertaling uitgegeven onder redactie van Dick Voerman en W.A.
Braasem (C.P.J. van der Peet, Amsterdam, 1954) komt de naam Neruda nog niet
voor en in een soortgelijke bundel, De muze kent geen Babel. Poëzie uit alle
werelddelen in vertaling, die dezelfde samenstellers uitgaven in de Salamander-reeks
van Querido (Amsterdam, 1956) komt, tussen een bijna gelijke keuze als in het vorige
werk, één gedicht van de Chileense dichter voor en wel ‘Er is geen vergeten’ van
Dolf Verspoor. Er zijn vertalingen van losse gedichten geweest, o.a. door Buddingh
en Waskowski, maar de eerste bundel vertalingen die enigszins een beeld geeft van
het werk van Neruda, is Pablo Neruda. De toppen van Macchu Picchu, van Dolf
Verspoor (Arbeiderspers, Amsterdam, 1972), waarvan een recensie is te vinden in
NRC-Handelsblad van 9-6-'72. In Frankrijk verschenen tussen 1950 en 1954 drie
bundels, waarin de vertaling van het meest ambitieuze werk van Neruda, het Canto
general van 1950, waarin Latijns-Amerika bezongen wordt vanaf de stolling van de
gesteenten en de eerste tekenen van leven op deze planeet tot aan de dag van
verschijnen van het werk. Dat de autochtone culturen - de indianen - daarin een grote
plaats innemen, maar ook de verovering door de Spanjaarden, de bevrijdingsoorlogen,
de daarop volgende burgeroorlogen en de vele generaalsopstanden in de diverse
landen, al of niet gesteund door de Verenigde Staten, spreekt wel haast vanzelf. Om
nog even terug te komen op de vertalingen die sindsdien verschenen zijn, men kan
ook in het Engels terecht: in 1966 verscheen bij Jonathan Cape van de hand van
Nathaniel Tarn een bundel vertalingen onder de titel The heights of Macchu Picchu,
met een voorwoord van de Engelse hispanist Robert Pring-Mill, die in Oxford doceert.
En in Nederland zullen nog wel meer vertalingen verschijnen, gezien het aantal nog
niet uitgegeven teksten die alleen al Dolf Verspoor in portefeuille heeft.
Neruda's oeuvre is zo omvangrijk en gevarieerd dat men er geen beeld van kan
geven in een enkele pagina. En die gevarieerdheid uit zich zowel in de thema's als
vanuit een formeel oogpunt. Net als ieder andere Latijns-Amerikaan is zijn jeugd
nog onder invloed van het Modernismo - een stroming die op het continent vanaf
1876 merkbaar wordt, met de dood van Rubén Dario, 1916, officieel ondergaat en
de verworvenheden van parnassiens en symbolisten gebruikt om in het Spaans een
nieuwe muzikaliteit en een nieuwe inhoud te bereiken in vormen die het resultaat
zijn van experimenten met alles wat er voorhanden was in de Spaanse verskunst wordt hij later geboeid door wat Carlos Sabat Ercasty (Uruguay, 1887) aan kosmische
betrokkenheid in verzen wist vast te leggen. In weer een latere etappe komen daar
elementen van een persoonlijke crisis bij en ontstaan - buiten
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Latijns-Amerika - de zeer belangrijke Residencia en la tierra (1935), voor sommigen
nog belangrijker dan het Canto general. Na dit laatste werk volgen een aantal bundels
waarin Neruda getracht heeft in een zeer sobere vorm en met een minimaal
vocabulaire het alledaagse - voorwerpen en gevoelens, flora en fauna - te vangen:
het zijn de Odas elementales (vier bundels tussen 1954 en 1958). Naarbinnen gekeerd
- herfstachtig ook wel genoemd - zijn de vijf delen Memorial de Isla Negra (1964),
genaamd naar de woeste plek aan de Pacific-kust waar de Neruda's tot voor kort een
huis hadden vol oude Spaanse werken in eerste drukken, eerste drukken van de
symbolisten - toen Neruda naar de universiteit ging, in Santiago, kende hij Samain
uit zijn hoofd, naar hij zelf later beweerde -, een grote schelpenverzameling en talloze
voorbeelden van Latijnsamerikaanse ceramiek.
Maar dit zijn maar een paar belangrijke punten uit zijn werk. Men zou kunnen
wijzen op de amoureuze poëzie die hij geschreven heeft en waar hij aanvankelijk
zijn enorme bekendheid in de landen van Latijns-Amerika aan te danken had en waar
hij ook later weer op terug zou komen in een honderdtal sonnetten, die niets ouderwets
hebben. Er is zijn sterk politiek gekleurde poëzie naar aanleiding van de
gebeurtenissen in Latijns-Amerika zelf of geschreven als blijk van bewondering van
de nieuwe maatschappij die hij eerst in Rusland en daarna in China vertegenwoordigd
zag; er zijn de beroemde gedichten geschreven naar aanleiding van de Spaanse
Burgeroorlog. Hij heeft geschreven over de agaten die de Oceaan op het strand van
Isla Negra deed aanspoelen en waarvan hij een prachtige verzameling had, over de
vogels van zijn land, dat zich 2600 mijl langs de Oceaan uitstrekt.
Neruda is zonder twijfel een van de grote dichters van de twintigste eeuw en in
zijn eigen continent behoort hij in dit tijdperk tot de vier of vijf grootsten. Zijn invloed
op de jongere dichters daar is zeer groot geweest, vooral misschien wel door de
levenshouding die uit zijn werk spreekt: die van een grote, open geest die droomde
van een Latijns-Amerika waar geen onderdrukten meer zouden bestaan - of het nu
mestiezen, mulatten of Indianen waren - en waar de kanker van de almachtige
militairen door een democratischer levensvorm vervangen zou zijn. Tijdens zijn
laatste dagen is bewezen hoe reëel dit ideaal was.
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De actuele daden van het surrealisme
Erik Slagter
De ‘Larousse du XXe siècle’ omschrijft het dadaïsme als de uiterst mogelijke
scheiding tussen woord en betekenis, waarbij humor en mystificatie een belangrijke
rol spelen. Het dadaïsme in Frankrijk gaat terug tot 1917: in januari van dat jaar
verschijnt het eerste nummer van 391, een blad van Francis Picabia die in New York
met Marcel Duchamp heeft samengewerkt. Het oefent invloed uit op het tijdschrift
Sic van Pierre Albert-Birot, dat in het tweede nummer, van 1917, het gedicht ‘Pour
Dada’ van de redacteur publiceert. Latere surrealisten als Aragon, Breton en Soupeault
publiceren er hun eerste werk in. Apollinaire, die reeds contacten met buitenlandse
dadaïsten onderhield en sinds 1917 met Tzara correspondeert, stuurt het blad zijn
‘Calligrammes’. In 1917 lanceert voorts Pierre Réverdy het blad Nord-Sud, dat een
dadaïstische tendens voert. Het ‘nieuwe grove beeld van een geestestoestand’, zoals
Breton, Eluard en Soupeault het dadaïsme definiëren1, komt vervolgens tot uiting in
Littérature, een ironisch bedoelde titel, dat vanaf 1919 door Aragon, Breton en
Soupeault wordt uitgegeven met medewerking van Tristan Tzara, die in 1919 voor
goed naar Frankrijk komt. In 1920 verschijnt een speciaal Dada-nummer van
Littérature. Paris-Dada is dan een beweging van dichters waarbij zich pas later
schilders aansluiten.
Wat onderscheidt het Franse Dada van Dada-Zürich en Berlijn-Dada? Ook in
Frankrijk wordt de nieuwe levenshouding ingehaald als een uitkomst uit de impasse,
veroorzaakt door het totale bankroet van de burger, de wetenschap en de kunst tijdens
de miljoenen mensenlevens eisende, demoraliserende oorlog. De gevestigde
beschaving heeft ook hier haar bestaansreden verloren en de dichters staan open voor
de nihilistische kreten van Dada. Maar daar ligt meteen de oorzaak voor het korte
leven dat het Franse Dada in naam was beschoren. ‘Dada heeft in het geheel niet aan
de schepping bijgedragen’, vervolgt Breton de definitie en hij citeert als bewijs de
bekende dadaïstische kreet: het is ontoelaatbaar dat de mens een spoor van zijn
verblijf op aarde achterlaat. Dada zal in Frankrijk zijn ondergang tege-

1

André Breton. Après Dada, in Les pas perdus. Nouvelle Revue Française, Parijs 1924.
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moet gaan door zijn te nihilistische instelling. ‘In onze ogen’, stelt Breton vast, ‘was
de weg vrij voor een revolutie die zich zou uitstrekken op alle gebieden’. De jonge
Franse kunstenaars hunkeren naar een positieve omwenteling en vinden daarvoor in
het dadaïsme niet de geschikte voedingsbodem. Dada effent wel de weg die het
surrealisme zal vervolgen. Het drukt zijn krachtige sporen op de jonge surrealistische
beweging, maar het vaandel krijgt een ander wapen. Het dadaïsme slaagde er niet in
de mens te bevrijden van de slavernij van de machine die hij fabriceert. De surrealisten
hopen die bevrijding wel te bereiken door de ontdekking van Freud, die de invloed
van de rede en het intellect op het menselijk handelen verving door de droom en het
onbewuste. Zijn Introduction à la psychanalyse verscheen in 1918. Voor de
surrealisten is de poëzie, als voor de dadaïsten, geen middel tot kennisoverdracht,
maar een middel tot actie. De dichter wordt een gangmaker. Het gedicht is geen
geordende vorm van de gedachte, maar een automatische, impulsieve weergave van
wat in het onbewuste, het gedroomde, leeft. De schoonheid maakt plaats voor de
sensatie, het verlangen naar bevrijding van alle ketenen. Breton stelt zichzelf tegenover
Braque ‘die houdt van de regel die de emotie corrigeert, terwijl ik niets nalaat om
die regel heftig te ontkennen’2. Picabia voegt daarbij de vervreemding, in navolging
van Duchamp, die in 1912 het ready-made had gecreëerd door een flessenrek en, in
1917, een urinoir als kunstwerken te signeren. In 1920 neemt hij in 391 een afbeelding
van een Dada-schilderij ‘LHOOQ’ op, voorstellende Mona Lisa met snor.
Tegelijkertijd verschijnt het laatste nummer van Dada. Het jaar daarop neemt André
Breton afstand van het dadaïsme, dat slechts kon schreeuwen, terwijl er actie nodig
was. Er ontstaat een persoonlijke breuk met Tzara, en Breton stelt zich aan de leiding
van wat daarna het surrealisme wordt genoemd.
De surrealisten slagen er niet in het doel van hun activiteiten helder te definiëren.
Ze baseren zich op de droom en het onbewuste, het automatische schrijven, en
verzetten zich tegen de logica, de religie, de moraal en het gezin. De beweging is
anti-literair en anti-artistiek, maar ondanks zichzelf breekt het surrealisme de nationale
kaders van de kunst open, krijgt vrij snel een grote internationale aanhang en heeft
een nieuwe literatuur en een nieuwe beeldende kunst tot gevolg. Daarin vervult de
dichter niet langer de rol van geïnspireerde, maar van inspirator, van ‘magicien’. Hij
verandert het leven, de wereld, de mens. Hij vermengt actie en droom, het innerlijke
met het uiterlijke, houdt het eeuwige vast in het ogenblikkelijke, laat het algemene
samensmelten met het bijzondere, schrijft Breton3. Zijn gedicht

2
3

André Breton. Le surréalisme et la peinture, uitgebreide herdruk, NRF Parijs 1965.
André Breton, Les vases communicants. Cahiers libres, Parijs, 1932.
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kan uitgaan van een alledaags gebeuren; een vallende zakdoek kan de dichter
aanleiding geven een heel wereldruim omver te halen, aldus Apollinaire1). De moderne
dichter staat dan ook niet boven de anderen, maar te midden van hen. Het wonder
dat hij laat voltrekken, kan iedereen ontketenen. De poëzie moet door iedereen
gemaakt worden, niet door één, schreef Lautréamont. De surrealisten ontdekken in
de jong gestorven Lautréamont hun meest directe voorganger. Zij verwijzen ook
naar Duitse romantici als Novalis en Hölderlin (met wie ook Lucebert zijn
verwantschap uitspreekt in ‘Het proefondervindelijk gedicht’), evenals naar Franse
vernieuwers van vorm en syntaxis: Rimbaud, Jarry en Mallarmé.
Een belangrijke schakel tussen de dadaïstische experimenten en de betekenis die
de surrealisten aan het onbewuste hechten, vormt Max Ernst, die in 1922 van Keulen
naar Parijs verhuist en daar enige tijd naast Miró woont. Hij toonde al vroeg een
grote interesse in het schilder- en tekenwerk van geesteszieken, waarin hij de
suggestieve kracht en de spontaneïteit van de zuivere weergave van de mentale
gesteldheid ervaart. Het surrealisme dat aan de kunst een maatschappelijke,
bevrijdende functie wil geven, wijst ook op de waarde van de volkskunst als directe,
ongekunstelde uitdrukking van de menselijke scheppingsdrang. De uitingen van
zondagsschilders krijgen veel aandacht. De ontdekking van Rousseau le Douanier
wordt gevolgd door andere, waaronder het inmiddels beroemd geworden Ideale Paleis
van de postbode Cheval bij Hauterives (Drôme). Breton schrijft verscheidene
waarderende bladzijden over de fantasievolle kunst van naïeve schilders, die hij
noemt in ‘Le surréalisme et la peinture’. De bewondering voor de mystieke
droomwereld van Rousseau deelt Lucebert blijkens het aan hem gewijde gedicht uit
‘De getekende naam’ in Apocrief:
......
wij gaan als slangen varen
de familie gaat varen
de moeder draagt een ei
de vader torst een tak
het kind staat en is
de starende maan

Breton besteedt ook een hoofdstuk aan de kunst van schizofrenen, geschreven in
1949, nadat Dubuffet reeds op het belang van deze kunstuitingen had gewezen. Hij
noemt het boek van Prinzhorn, Bildnerei des Geisteskranken uit 1922 dat diepe indruk
maakte en in 1905 was voorafgegaan door een soortgelijk werk: L'art chez les fous
van Marcel Réja. In die kunst

1) Jan Elburg ‘kent dat geluid (van de vallende zakdoek) wel en hij spreekt er met enthousiasme
over. () Over de schrik om de donder en de echo van de zakdoek’. (zie: Praatjes kijken).

Streven. Jaargang 27

164
vinden de surrealisten de redeloze expressiviteit. Het scheppen zonder remming,
automatisch voortgekomen uit een ware bezetenheid.
Jaren later zijn de Nederlandse experimentelen even ontvankelijk voor de uitingen
van kinderen, primitieven en geesteszieken. Zij ontmoeten elkaar in 1948 in het
Stedelijk Museum tijdens een tentoonstelling van Paul Klee, die in 1902 bekende:
ik zou een pasgeborene willen zijn, die niets weet van Europa, dichters en modes,
die vrijwel primitief is. Lucebert schrijft in een gedicht ‘Klee’ over mensen die
bloeien, ‘wuivende bloemen geurige huizen’. Hij bekent dat in zijn jeugd Klee van
een even grote invloed was op zijn tekeningen als Arp op zijn gedichten en wijst ook
op de belangrijke betekenis van Prinzhorn voor zijn werk4. De experimentelen prijzen
de expositie van kindertekeningen in het Amsterdamse Stedelijk Museum die ‘heeft
aangetoond welke enorme scheppende krachten er in de natuur van de mens
sluimeren’5, en nemen in Cobra ook kindergedichten en het werk van zondagsschilders
op. Zij herkennen daarin de bronnen voor een volkskunst die ‘alleen geboren kan
worden uit de natuurlijke begaafdheden van de mens’6. De parallel tussen de
dadaïstische surrealisten en de experimentelen laat zich verklaren uit de in veel
opzichten overeenkomstige achtergrond. De jonge Franse dichters bevinden zich na
de Eerste Wereldoorlog in een soortgelijke situatie die Simon Vinkenoog in Atonaal
omschrijft met: ‘wij leven in het niets, wij weten niets en teren op een culturele
erfenis die reeds lang op en verdeeld is... Wij leven in de chaos, als men wil: de
zinloosheid... Het signaal staat niet rood, het staat niet groen, het brandt niet. Er is
geen reden meer, geen uitvlucht, wij kunnen niet springen en evenmin struikelen’.
De invloed van het surrealisme, die aan ons land is voorbij gegaan doordat de Eerste
Wereldoorlog hier niet met die destructieve kracht heerste als in Frankrijk, Duitsland
en België, krijgt in Holland na de Tweede Wereldoorlog haar kans. De vitaliteit die
in de beginperiode van het surrealisme tot uiting komt in het intuïtieve spel met
spontane experimenten, sluit dan aan bij de proefnemingen van de vijftigers. De
dichters willen de taal opnieuw aan de bron ontdekken als ruw materiaal.
Zij hanteren de woorden als dingen:
Ziehier een gedicht met kleine handen
met benen en ogen en mamastem
de ogen kunnen klepperend dichtslaan
mama mama

4
5
6

Samenspraak kunstenaar verzamelaar. In: Catalogus van tekeningen en gouaches van Lucebert
uit de verzameling C.A. Groenendijk. Museum Boymans-Van Beuningen, Rotterdam, 1964.
Constant Nieuwenhuys. Cultuur en contra-cultuur, in Reflex, nr. 2, februari 1949.
Constant. De Experimentele Groep, in Kroniek van kunst en kultuur, jrg. 10, nr. 11, november
1949.
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dicht Gerrit Kouwenaar in zijn eerste experimentele bundel Achter een woord. En
Lucebert schrijft een gedicht met de titel ‘Twee handjes’:
hij heeft een magnifiek tichouten handje
een tichouten handje met een houtkwast
een tichouten houtkwast met houvast
een tichouten houvast als een tichouten hutje
waarin hij zijn opgezette ticdiertjes ophangt

(uit: Alfabel)
De rol van de dichter die uit zijn ivoren toren de wetten voor de poëzie opstelde,
is voor goed tenietgedaan. De dichter is een mens gelijk de anderen en omgekeerd
is elk mens een potentiële dichter. Vandaar dat ook in het surrealisme de grenzen
tussen de kunstdisciplines vervagen en schrijvende en beeldende kunstenaars met
elkaar samenwerken. De surrealistische dichters schrijven poëzie naast het werk van
schilders en omgekeerd. Ze leiden tentoonstellingen in. Ze schrijven samen gedichten.
Ook in dat opzicht wordt de lijn van Dada doorgetrokken. In 1916 schreven Arp,
Serner en Tzara de gedichtencyclus Die Hyperbel vom Krokodilcoiffeur und den
Spazierstock, waarbij de dichter spontaan klanken uitstootte, geeuwde, jodelde of
stotterde. Dergelijke samenwerkingsvormen vinden in het surrealisme navolging als
‘automatische poëzie’, onder meer in het verhaal L'homme qui a perdu sa squelette
waaraan Arp, Duchamp, Eluard, Ernst en nog anderen meewerkten.
Speelde in het dadaïsme vooral Arp de centrale rol in gezamenlijke produkties, in
het surrealisme is het Eluard die zijn bundels laat illustreren, samenwerkt met andere
schrijvers en gedichten schrijft naast tekeningen van zijn vrienden. De spontane
samenwerking in het surrealisme begint met ‘Les champs magnétiques’ door Breton
en Soupeault, verschenen in Littérature van december 1919. Zij schrijven daarna
een komedie die op 17 maart 1920 door Eluard en zijn vrouw Gala wordt gespeeld.
In 1922 illustreert Ernst de bundel Répétitions van Eluard. Een maand later werkt
Eluard met o.m. Péret, Rrose Sélavy, Satie, Serner en Soupeault mee aan ‘Coeur de
barbe’ van Tzara en in hetzelfde jaar verschijnt nog ‘Les malheurs des immortels’
als resultaat van de samenwerking tussen Eluard en Ernst. Een ander door hen
geschreven boek, En suivant votre cas, bleef onvoltooid, maar nog in 1946 publiceert
de dichter ‘A l'intérieur de la vie’, acht gedichten om een bundel collages van Max
Ernst te illustreren. In verscheidene gedichten huldigt Eluard zijn medewerker Max
Ernst. Ook Lucebert wijdt in 1952 een gedicht aan Max Ernst. In juli 1923 vindt in
Parijs de laatste Dada-avond plaats met muziek van Satie, Auric, Stravinsky en
Milhaud en de opvoering van ‘Coeur à gaz’ van Tzara, waarvan

Streven. Jaargang 27

166
Aragon, Breton, Péret en Eluard een demonstratie tegen de auteur maken. Meer dan
een jaar later verschijnt de eerste collectieve tekst van de surrealisten: Un cadavre.
Zesentwintig surrealisten onderschrijven in 1925, een jaar na de publikatie van
Bretons eerste manifest van het surrealisme, dat het surrealisme een middel is tot
bevrijding van de geest en alles wat daarop lijkt. Een tentoonstelling van Max Ernst
in 1925 gaat vergezeld van gedichten van Eluard, Desnos en Péret in de catalogus.
In 1929 verschijnt La femme à 100 têtes van Ernst. In 1930 publiceren Breton, Char
en Eluard een bundel gezamenlijk geschreven gedichten ‘Ralentir travaux’, gevolgd
door collectief geschreven poëzie van Breton en Eluard in ‘L'immaculée conception’.
Een gedicht maken is in het dadaïsme, het surrealisme, bij Paul van Ostaijen en
bij de vijftigers in belangrijke mate een spel met woorden, al wil dat niet zeggen dat
het een spel zonder bedoeling zou zijn. Het toevallige, speelse element kenmerkt
ook de beeldende kunst. De dadaïsten Arp, Baargeld en Ernst ontdekten in elkaars
tekeningen aanzetten voor nieuwe tekeningen die zij uitknipten, vervormden en
aanvulden. Zonder acht te slaan op wat de ander deed, werkten zij samen aan
fotomontages en woordcollages als ‘Dada Degas’ of ‘Phallustrade: composé
alchimique d'autostrade, de balustrade et d'une certaine quantité de phallus’, of
‘Fatagaga: fabrication de tableaux garantis gazométriques’. Marcel Duchamp
monteerde woorden tot combinaties, die hij onder pseudoniem van Rrose Sélavy
‘ready-mades verbaux’ noemt: ‘Daily lady cherche démêlés’ en ‘Ovaire toute la
nuit’, of ‘Oh, do shit it again! Oh douche it again’. In het surrealisme komt Robert
Desnos in 1922-'23 tot dezelfde woordgrappen en hij schrijft onder het pseudoniem
dat hij aan Duchamp ontleent, zinnen die hij in slaaptoestand uitspreekt. Breton vindt
daarin aangetoond dat de woorden hun eigen leven leiden, elkaar opwekken, reacties
uitlokken en tot associaties aanleiding geven. Salvador Dali, door Breton Avida
Dollars genoemd, schildert vanuit zulke verbale grappen zijn doeken met horloges
als tongen: montre ta langue, of: watch your tongue.
Een speciale vermelding verdient het ‘cadavre exquis’, in het verkorte woordenboek
van het surrealisme gedefinieerd als een spel met gevouwen papier waarop door
verschillende personen een zin of tekening wordt gemaakt zonder rekening te houden
met de medewerking van de voorafgaande deelnemer(s). Het klassieke voorbeeld
waaraan het spel zijn naam ontleent, is ‘le cadavre - exquis - boira - le vin nouveau’.
In deze gemeenschapsspelletjes komt het meest wezenlijke van het experimentele
surrealisme tot uitdrukking: de wil tot samenwerken, de verbeelding van onlogische
en onsamenhangende dingen vanuit het onbewuste zonder controle van de rede en
zonder morele of esthetische bedoeling. De eerste ‘cadavres exquis’
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zijn ontstaan op het adres 54 rue du Château, een ontmoetingsplaats voor dichters
en schilders, waar Jacques Prévert en Yves Tanguy samen woonden en waar behalve
clochards en prostituées ook de dichters Péret, Leiris. Queneau, Max Morise en
Robert Desnos werden ontvangen. De eerste resultaten zijn gepubliceerd in het
nummer 9-10 van La révolution surréaliste van 1927. Later verschenen er nog
voorbeelden in Variétés van 1929 met de namen van de medewerkers erbij: Miró,
Max Morise, Man Ray. Yves Tanguy, Breton, Matta en ook Tzara. De surrealisten
verdedigen hun kinderlijke spelletjes tegen de kritiek door het accent te leggen op
de relatie tussen innerlijke en uiterlijke wereld, de ontkenning van het afbeelden en
de imitatie en op de erkenning van de waarde van het toeval, dat een overheersende
rol speelt in de uiteindelijke compositie. De bestaansreden van het surrealisme zetten
zij ermee op het spel. Deze activiteiten spelen in het surrealisme dan ook een
belangrijke rol en worden op allerlei manieren gevarieerd. Breton schrijft later dat
het surrealisme nooit zo'n organische eenheid, noch een zo grote uitstralende kracht
heeft bereikt als in de periode waarin de ‘cadavres exquis’ zijn gemaakt.
Zo'n vijfentwintig jaar later krijgt het ‘cadavre exquis’ zijn hollandse equivalent,
wanneer de vijftigers in 1949 experimenteren met ‘papiers pliés’. het door de
surrealisten hervonden kinderspel. In het huis van Elburg, een plaats van samenkomst
als in de Rue du Château, brengen de dichters en hun vrouwen de tijd door met
gezamenlijk poëzie te schrijven en tekeningen te maken. Gerrit Kouwenaar schrijft
bijvoorbeeld een regel, geeft een beginwoord voor de volgende regel die Lucebert
schrijft, enzovoort; Lotte Ruting, de vrouw van Elburg, maakt een tekening, vouwt
het blaadje papier en trekt de lijnen door over de vouw en daaraan knoopt Elburg
zijn tekening vast die Lucebert weer voortzet. Een variatie, die ook bij Kouwenaar
aan de Jacob Catskade werd gespeeld, is het vraag- en antwoordspel: de één schrijft
op: wat is een haarspeld?; de ander antwoordt zonder de vraag te hebben gezien: dat
is de bladerloze boom voor het huis; enzovoort. (Voorbeeld ontleend aan Jan Elburg).
Deze experimentele kostelijke kadavers, waaraan ook andere experimentele dichters
en schilders zich overgaven, werden niet gesigneerd en evenmin gepubliceerd. Ze
passen wel volledig in de internationale Cobra-geest. In de Brusselse Ateliers du
Marais worden eveneens collectieve experimenten uitgevoerd met poèmesobjets en
in het Deense Bregneröd beschilderen de Skandinavische Cobraschilders en dichters
een hut met poèmes-peintures. Ook daar zijn deze vormen van samenwerking een
vervolg op die in de surrealistische beginfase.
De ‘cadavres exquis’ zijn een afstammeling van de collages, waarmee de
surrealisten zich in navolging van het dadaïsme veel bezig houden. Ze baseren zich
daarvoor op het beroemde beeld van Lautréamont: mooi als
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de toevallige ontmoeting van een naaimachine en een paraplu op een operatietafel.
In de collagetechniek, zoals die werd beoefend door Max Ernst al voor zijn ontmoeting
met Kurt Schwitters in 1920, twee jaar voor zijn verhuizing naar Parijs, leggen de
surrealisten een nieuwe relatie tussen dingen die tot dan toe wezenlijk vreemd van
elkaar waren. Zij werken zonder onderscheid van materiaal en laten literatuur en
beeldende kunst samengaan. Max Ernst beoogt een synthese van grafisch en poëtisch
beeld te bereiken. Zijn Parijse buurman, Miró, door Breton de meest surrealistische
van allen genoemd omdat hij zich geheel aan het automatisme overgeeft, mengt vanaf
1925 intuïtief woorden en poëtische zinsdelen in zijn schilderijen. Op spontane wijze
wordt naar een eenheid gestreefd tussen poëtische, kinderlijk geschreven versregels
en de vloeiende vormen van het penseel. (‘Corps de ma brune’, 1925). Men herkent
erin de directheid van het ongevormde kind dat blij verrukt is door kleuren en vormen
in dromerige verbeeldingen. De geschreven woorden versterken de humor, de poëzie
van de kleur. Eén van Miró's geliefde motieven is de cirkel, symbool van primitiviteit.
(de ronding van de tepel, het eerste contact van de mens)7. In de doeken van Miró is
alles wat herinnert aan het parasiterende bestaan van de pasgeborene: de mond met
scherpe tanden, de fijne tentakels, de klauwen. Het is een wereld van gekleurde
tekens. Miró werkt bij de bron.
In één van zijn vroegste gedichten verwijst Lucebert naar de oerwereld van deze
surrealistische dichter-schilder, waarmee hij de nieuwe tijd, na die ‘der eenzijdige
bewegingen’ aankondigt:
nu komen ook de kooien van de poëzie
weer open voor 't gedierte van Miro;
een vloo, een lekkerkerker en een julikever
raken met hun tentakels in de taal

(dec. 1948, Braak nr. 3)
In een ander gedicht uit ‘De getekende naam’ spreekt Lucebert over de krul bij
Miró die nog geen weet heeft van geboorteregeling en onbewust is. De poëtische
kunst van Miró ontstaat spontaan. Hij prefereert dan ook de geschreven letter waaruit
de onbeholpenheid het meeste spreekt. Het is het kinderlijke intuïtieve en spontane
spel waarvan de surrealisten uitgaan en dat later voor de vijftigers en Cobra-leden
eveneens tot de basis van hun experimenten wordt gemaakt.
In het begin van de jaren dertig concentreert het surrealisme zich op het maken
van ‘objets’, mengvormen van schilderkunst en voorwerpen of van gedichten en
dingen. Breton gaat poèmes-objets maken nadat hij toevallig heeft ontdekt dat de
geschreven initialen van zijn naam lijken op het jaar-

7

Marcel Jean en Arpad Mazei. Histoire de la peinture surréaliste. Le Seuil, Parijs, 1959.
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tal 1713 en releveert in composities van gedichten en voorwerpen, waarin de kracht
van het object en de poëzie op elkaar inwerken, de belangrijkste gebeurtenissen uit
de geschiedenis van Europa in dat jaar. Miró verenigt de schilderkunst met concrete
voorwerpen: touwen, kettingen en afgedankte stukken hout, die hij deels beschildert,
deels aan elkaar koppelt. Ook hier brengt hij het toeval in het geding: het object is
een opgeraapt stuk afval waaraan, zoals in de collages van Schwitters, een nieuwe
betekenis wordt toegevoegd, vergelijkbaar met de ready-mades van Duchamp.
Omstreeks 1927 neemt het werk van Picasso deze surrealistische kenmerken over.
Hij werkt aan objecten met behulp van spijkers, planken en grote stukken touw. Zijn
koppen en figuren krijgen eenvoudige kinderlijke symbolen mee: een amandel met
een stip wordt een oog. De experimentele kunstenaars passen eenzelfde werkwijze
toe: Karel Appel zoekt uit afval de onderdelen voor zijn primitieve sculpturen: blik,
spijkers, brandhout en draad, die hij op even kinderlijke manier gezichten geeft, van
een uil of van vragende kinderen. Eugène Brands maakt in 1946 surrealistische
montages en collage-reliëfs en verrijkt zijn ‘heelal’ met gewone, vreemde van de
straat geraapte voorwerpen als een ‘deksel des hemels’8.
Samenwerking tussen kunstenaars is er op alle gebieden, ook in de muziek en op
het toneel. Zo schrijft Jean Cocteau het scenario en tekent Picasso de kostuums en
decors voor het ballet van choreograaf Massine, ‘Parade’, dat in 1917 onder de leiding
van Serge Diaghilev wordt opgevoerd met muziek van Erik Satie als achtergrond tot
zulke suggestieve geluiden als van revolvers, sirenes, schrijfmachines en dynamo's.
Het stuk, gekenmerkt door een haast mechanische precisie en een volledige
ongeëmotioneerde objectiviteit, veroorzaakt een artistiek schandaal in Parijs. Zeven
jaar later volgen nog twee balletten op muziek van Satie, die de gewoonte had zijn
partituren te verlevendigen met kinderlijke versjes. Met Massine en Picasso werkt
hij samen in Mercure en bij een scenario van Picabia schrijft Satie zijn compositie
‘Rélâche’ op basis van populaire wijsjes die hij naar hun vocale waarde heeft
geselecteerd. Als motto geeft Satie ‘Relâche’ mee: wanneer zal men eindelijk de
gewoonte verliezen alles te verklaren...
Bunuel en Dali maken in 1930 hun eerste gezamenlijke film: ‘L'âge d'or’. In 1935,
wanneer de surrealistische levensdrang door verschillende persoonlijke tegenstellingen
al beduidend zwakker is, verschijnt nog Facile, gedichten van Eluard bij foto's van
Man Ray die in 1937 tekeningen geïllustreerd met gedichten van Eluard publiceert
onder de titel ‘Les mains libres’. In 1935 ontstaat ook de samenwerking van Eluard
met Picasso, die tot prachtige resultaten leidt, bijv. in de bundels La barre d'appui
en Les yeux fertiles.

8

Eugène Brands. De beet van Cobra, '48-'51. Rotterdamsche Kunstkring, 1964.
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Naast de spontane wisselwerking tussen poëtische tekst en tekening blijft ook de
functie van de letter als constructief vormelement in het beeldende vlak een rol spelen.
Na de introductie van de letter en de woordafbreking in het schilderij door Braque
in 1911 krijgt het schrift in het kubisme een betekenis die te vergelijken is met die
van het initiaal in de middeleeuwse kunst. Bij Braque, Picasso, Gris en Léger roepen
de lettertekens een spanningsveld in het schildervlak op en appelleren bewust aan
de denkwereld van de beschouwer die het woord wil voltooien. Maar de letter wordt
nog als een functioneel onderdeel van het afgebeelde, een krant of een fles, gebruikt.
In de kunst van enige Russische schilders, onder wie Malevitsch, die in dezelfde tijd
werken, gaan letters en cijfers een zuiver esthetische rol spelen als geïsoleerde vorm
of als opbouwend element in de structuur van de abstracte compositie. De futuristen
passen dezelfde methode toe. Door de breuk met het woord en de syntaxis vestigen
ze de nadruk op de dynamische schok van de zinsdelen in klank en/of in
vormexpressie. Schwitters en Ernst gaan in hun collages stukken krant gebruiken en
voegen zo het toevalselement toe. Miró schrijft al schilderende. Paul Klee
experimenteert nu eens met denkbeeldige letters, gelijkend op spijkerschrifturen, in
een ‘Geheimschriftbild’ dat zich als een rebus laat raden; dan weer maakt hij
composities met vrijwel drukletters in horizontale kolommen. De ontdekkingen van
de werking van het schrift in de beeldende kunst oefenen hun invloed uit op latere
kunstenaars. Margritte geeft aan het woord de rol van verbinding tussen bevreemdend
beeld en surrealistische gedachte of boodschap, zoals hij die ook in zijn welgekozen
titels laat uitkomen. Michaux gaat automatisch en onder invloed van drugs te werk
en roept met zijn onleesbare hanepoten de illusie op van een voortgang van het
gebeuren buiten het beeldende vlak. Cobrakunstenaars als Dotremont en Alechinsky
vinden elkaar in het grafisch spel van de letter en komen, evenals Michaux, onder
invloed van oosterse calligrafie tot een vermenging van schriftvorm en getekende
figuratie. Ook Lucebert mengt op deze wijze wel poëzie met beeldende kunst. Na
de samenwerking in beeld en schrift met diverse kunstenaars, als Atlan, Alechinsky,
Jorn en Corneille, komt Dotremont ertoe zijn eigen schrift te beoordelen naar zijn
visuele uitdrukkingskracht. Van een tevoren bedachte poëtische tekst, verwant soms
aan de haiku, gaat hij een spontaan schrijfduel aan van actie en reactie tussen de
grafische en zintuigelijke ontdekking in de poëzie. Zo ontstaan vanaf 1962 zijn
‘logogrammen’ als een schilderkunstig schrift waarin de leesbaarheid ondergeschikt
is aan de spontaneïteit van de schrijfbeweging en de woorden weer tekens worden.
Andere dichters blijven uitgaan van de constructieve waarde van het alfabet op het
papiervlak en volgen de geometrische tendens in het futurisme en het kubisme. De
concrete poëzie die Gomringer en de Brazili-
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aanse groep van Noigandres in 1956 beoefenen, gaat uit van een taalvondst die in
een symmetrisch schema wordt gezet. Door toepassing van een ruimtelijke structuur,
vergelijkbaar met die in het gedicht ‘Un coup de dés’ van Mallarmé, en door herhaling
van letters wordt het woord blikvanger en wordt de beschouwer doelbewust op de
beeldvorm gedrukt. Hij wordt een speler die het woordbeeld vanuit verschillende
richtingen kan interpreteren en er een teken in kan zien dat uitgaat boven de betekenis.
Visueel ingestelde dichters zijn als beeldende kunstenaars bezig met de grafische
mogelijkheden van de zettechniek. H.N. Werkman, Hansjörg Mayer en anderen
bouwen abstracte composities met drukelementen of met schrijfmachinetekens. Zo
wordt de spanning tussen het materiaal en de vormgeving versterkt ten einde in een
grafische speelruimte een optisch accent te bereiken los van betekenis of van
individuele gevoelens. Met eenzelfde gerichtheid maken auditief werkende dichters
de klank zelfstandig, al dan niet met behulp van technische akoestische middelen en
mogelijkheden van de menselijke stem9.
De daden van het surrealisme strekken zich door de vele nieuwe impulsen van
kunstenaars van Zuid-Amerika tot Japan over zo'n dertig jaar uit. De ontwikkeling
vertoont de tragische, onvermijdelijke gang van een vurige artistieke explosie naar
een steeds verder verstarrende ideologische doodloperij, wanneer de automatische
scheppingsdrang vanuit het psychisch onbewuste het concept is geworden van waaruit
volgens de surrealistische theorie kunst wordt gemaakt. Het einde is een echec: de
bevrijding van de mens uit de slavernij is een mooie droom gebleven. Het leven is
door het surrealisme nauwelijks aangetast.
Cobra, ontstaan uit de breuk met het surrealisme in 1948, betekent in zekere zin
een hergeboorte. Het wil de droom van het surrealisme, dat volgens Constant zijn
tijd ver vooruit was, opnieuw tot werkelijkheid maken. Het baseert de kunst weer
op het beginsel van de natuurlijke menselijke creativiteit, maar keert zich tegen het
automatisme, de monotonie waartoe de surrealistische theorieën onafwendbaar
moesten leiden.
In de revolutie schuilt de creatieve daad, schrijft Constant aan het begin van
Cobra-Holland. In de revolutie openbaart zich het verlangen naar bevrijding van de
maatschappelijke ketenen. En het kunstwerk is het middel tot die omwenteling. ‘Onze
kunst is de kunst van een omwentelingsperiode’, zegt dan ook het Manifest van de
Experimentele Groep. Breton was vanuit hetzelfde idee vertrokken: ‘la révolte seule
est créatrice’, schreef hij in Légitime défense10. In 1924 stichtten de surrealisten het
tijdschrift La révo-

9
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Zie: F.C. Legrand. Peinture et écriture, in Quadrum, nr. 13, 1962. En: Schrift und Bild,
Staatliche Kunsthalle Baden - Baden, 1962.
André Breton. Point du jour. NRF, Parijs, 1934.

Streven. Jaargang 27

172
lution surréaliste, in 1930 omgedoopt tot Le surréalisme au service de la révolution.
In een verklaring van 1925 toonden de surrealisten zich vast besloten de revolutie te
ontketenen. Het ging de surrealistische dichters niet om het schrijven, maar om door
middel van het kunstwerk een revolutie mogelijk te maken, een omwenteling van de
geest voor te bereiden. Het surrealisme koos daarvoor de droom en het onbewuste
als uitgangsbasis omdat naar zijn inzicht de rede en het intellect tot het culturele
faillisse-

1 Cadavre exquis van Lotte Ruting, Lucebert en Jan Elburg. 1949. Origineel bij Lotte Ruting.
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ment hadden geleid. Cobra, met name de Nederlandse groep, verwerpt dat beginsel
en gaat uit van de ‘natuurlijke’ bron van de creativiteit zoals die in de volkskunst tot
uitdrukking komt. Constant ziet in de ‘surrealiteit’ een vlucht uit de werkelijkheid
en acht ‘de droom te zeer gebonden aan individuele ervaringen en herinneringsbeelden
om het specifieke domein te worden van de creatieve fantasie’11. Hij verwijt in het
Manifest de surrrealistische beweging ervan ‘verstikt te zijn in haar intellectualisme’
en ‘een kunst van ideeën’ te zijn gebleven. ‘Het automatisme van het onderbewustzijn
leidt tot herhalingen die zich aaneenrijgen tot een gewoonte. Het surrealistische
beeldenarsenaal toont dit door zijn hardnekkige monotonie duidelijk aan’, zo verklaart
Constant de ondergang van de surrealistische avant-garde. Tegenover het psychisch
automatisme van Breton stelt Cobra het experiment en de spontaneïteit. Constant
kiest voor de revolutie tegen het formalisme ‘opdat de kunst eindelijk haar wezenlijke
functie van psychisch instrument ten behoeve van alle mensen, in dienst van de
ontwikkeling naar een waarlijk menselijke levensvorm zal kunnen uitoefenen’. Het
echec ligt volgens hem ‘besloten in het feit dat het historisch moment waarop het
surrealisme optrad ongunstig was voor de proclamatie van een algemeen recht op
vrijheid tot spel en creativiteit’. De surrealisten zagen wel in ‘dat de creatieve daad
aan een wezenlijke behoefte van de mens beantwoordt en de realisatie is van zijn
sociale vrijheid’, maar: ‘de surrealisten waren hun tijd ver vooruit: hun droom was
de toekomst’. Cobra neemt die ‘toekomst’ op als werkelijkheid. Maar het is de vraag
in hoeverre de geschiedenis van het surrealisme zich met Cobra herhaalt: Constant
meent, terecht of ten onrechte, dat nu met de mechanisering het tijdperk is gekomen
dat de mens de wereld naar zijn wensen, naar zijn beeld kan vormen.
Het uiteenvallen van de surrealistische beweging is mede een gevolg van haar
maatschappelijke opstelling en van de pogingen zich aan te sluiten bij politiek-sociale
groeperingen die de souvereiniteit van de gedachte niet erkenden. De surrealisten
proclameerden dat hun zaak die van de arbeiders en de boeren was: de klassestrijd,
die ook Constant verantwoordelijk stelt voor het dualisme tussen kunst als direct
expressiemiddel enerzijds en kunst als schoonheidsconceptie anderzijds. Verscheidene
surrealisten sympathiseerden met het communisme en waren gefascineerd door de
fascisten die met gemak de revolutionaire krachten desorganiseerden en met de
traditionele tactiek van de arbeidersgroepen braken. Vooral Aragon stelde zich
eenzijdig communistisch op, wat na 1930 leidde tot een verwijdering van Breton en
in 1935 werd gevolgd door de definitieve breuk van de surrealisten met het
communisme. Verschillende experimentele en Cobra-kun-
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Constant. Opkomst en ondergang van de avant-garde, in Opstand van de homo ludens. Paul
Brand, Bussum, 1969.
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stenaars tenderen eveneens naar de communistische maatschappij-opvatting en stellen
zich revolutionair op tegenover de ketens van de gevestigde

2 Pierre Alechinsky en Christian Dotremont. Je rampe sous les lettres..., inkt en aquarel op doek,
1961. Collectie P. Alechinsky.
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bourgeoisie en voor de bevrijding van de creatieve potentie. Kouwenaar werkt na de
oorlog als journalist bij De Waarheid. Lucebert, die zijn dichterlijke loopbaan in het
tweede nummer van Reflex begint met een ‘Minnebrief aan onze gemartelde bruid
Indonesia’, gericht tegen de ‘uitbuiters’ die met ‘hun buit haar ogen inslaan en
uitzuigen’, sluit zich bij hem aan en verblijft in 1955 enige maanden bij Bertolt Brecht
in Oost-Duitsland. Ook Elburg is op een persoonlijke manier pro-communistisch en
getuigt herhaaldelijk van zijn socialistische bewogenheid, onder meer in ‘Het uitzicht
van de duif’, dat Constant tot het maken van houtsneden inspireerde: ‘geen huilen,
geen politiestaat, de toekomst ligt in de vuisten van het proletariaat’. Ook Constant
spreekt zich herhaaldelijk uit voor een marxistische opvatting van de kunst voor
iedereen.
Aan de vooravond van de opening van de eerste internationale tentoonstelling van
experimentele kunst in 1949 in het Stedelijk Museum moesten verschillende teksten
en collages van Elburg worden verwijderd, omdat ze aanstootgevend voor bepaalde
bevolkingsgroepen werden geacht. Citaten die de wanden sierden, werden door
Constant toegeschreven aan minder controversiële filosofen dan Marx, uit wiens
werk ze duidelijk afkomstig waren. Het grote doek echter dat Constant als pièce de
milieu voor de expositie schilderde, met vuist, hamer en maansikkel, bevestigde
onomstotelijk de toespeling op een communistische symboliek.
Wat Cobra in de eerste plaats verbindt met Dada en met het surrealisme, is het
belang dat aan die algehele sociale structuur wordt gehecht en dat zich niet primair
op de kunst concentreert. Die andere geestelijke gesteldheid komt tot uiting in het
streven naar een kunst voor het volk in tegenstelling tot een kunst om de kunst. Het
grootste verwijt dat Constant het surrealisme maakt, is dat het het idealisme van een
kunst voor iedereen niet heeft kunnen realiseren en juist is afgegleden tot un art pour
l'art. De Nederlandse experimentele kunstenaars gaan daarentegen uit van het leven
zelf. Zij werken met een grote vitaliteit vanuit een culturele leegte, zoals Vinkenoog
schrijft en die door het Manifest wordt bevestigd: ‘de culturele leegte heeft zich nooit
zo sterk en in zo algemene mate doen gevoelen als na deze laatste wereldoorlog’.
De experimentelen stellen zich daartegen teweer door uit te gaan van de
werkelijkheid, ‘het volledige leven’ (Lucebert), ‘de spanning met de materie’ (Appel),
en baseren zich op de vrije spontane creativiteit als de essentiële bron van de artistieke
schepping. Zij belijden actief het experiment tegenover het perfectionisme en streven
naar een levende kunst, waarbij schrijvers en schilders herhaaldelijk samenwerken
en waarmee het volk wordt voorbereid op een nieuwe vrijheid waarin iedereen zich
zal kunnen uitleven volgens zijn natuurlijke begaafdheid.
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Politiek overzicht de maand september
● Internationale samenwerking
Verenigde Naties
Onder voorzitterschap van Leopoldo Benites, afgevaardigde van Ecuador, werd de
28ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 18 september in New York
geopend. Het belangrijkste evenement had plaats op de openingszitting. West- en
Oost-Duitsland werden daar zonder hoofdelijke stemming tot de Verenigde Naties
toegelaten. Even scheen dit nog wel voeten in de aarde te hebben. Israël met name
verzette zich tegen het nemen van dit besluit zonder hoofdelijke stemming. Bonn
had daar echter dringend om gevraagd uit vrees dat bij stemming Oost-Duitsland
misschien een paar stemmen meer zou krijgen dan West-Duitsland. Israël kreeg zijn
zin niet, maar kreeg wel de gelegenheid mee te delen dat het niet voor Oost-Duitsland
zou hebben gestemd, omdat dit land in tegenstelling tot West-Duitsland nimmer zijn
medeverantwoordelijkheid heeft erkend voor de slachting van de Joden in de tijd
van het Nazisme.
Naast de beide Duitslanden werden ook de Bahama's opgenomen. Dit brengt het
totaal der aangesloten landen op 135. Het laat zich aanzien, dat in deze vergadering
harde woorden zullen vallen met name aan het adres van Portugal.

De Veiligheidsconferentie
- Op 18 september begon in Genève de tweede fase van de Europese
Veiligheidsconferentie. Reeds van den beginne af aan zag het ernaar uit, dat het in
deze conferentie een moeizaam touwtrekken zou worden tussen de Westerse landen
enerzijds en de landen van het Oostblok anderzijds.
De moeilijkheid schuilt vooral hierin, dat Rusland, gesecondeerd door zijn
satellieten, de conferentie tot een snel einde wil brengen om met een succes voor de
dag te kunnen komen - een succes in het bijzonder voor kameraad Brezjnev - maar
dat succes met zo weinig mogelijk concessies wil kopen. De concessies waar Rusland
zwaar aan tilt, liggen met name in het vlak van de vrije uitwisseling van mensen en
idee en. De Oostbloklanden willen op dit gebied zo weinig mogelijk toegeven en
doen verwoede pogingen om de onderhandelingen op dit punt te laten verzanden in
vage, nietszeggende resoluties. terwijl de Westerse landen nu juist ten aanzien van
deze vrije uitwisseling tot concrete afspraken willen komen, die voor geen
dubbelzinnige uitleg vatbaar zijn. Met uitzondering van de subcommissie die zich
met de uitwisseling van informatie bezighoudt, komen de vier subcommissies, die
zich met het totale probleem bezighouden, nauwelijks een stap verder. De Russen
remmen wat zij maar kunnen, omdat zij perse geen resolutie wensen die hen zou
dwingen hun beleid van vrijheidsbeperking ten aanzien van Russische intellectuelen
te herzien. Brezjnev heeft met evenzoveel woorden te verstaan gegeven, dat men in
het Westen vooral niet moet denken dat Rusland in zijn streven naar ontspanning nu
ook maar alles zal accepteren.
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Voor de Russen gaat het vooral om de politieke en militaire ontspanning, maar op
dit punt vrezen de Westerse landen weer, dat Rusland deze ontspanning alleen maar
wil om straks een vrijere hand te krijgen in het opvoeren van spanningen elders in
de wereld, met name tegenover China. Zij vrezen bovendien, dat Rusland ten dezen
een geheim akkoord heeft gesloten met de Verenigde Staten van Amerika, krachtens
hetwelk
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de Veiligheidsconferentie zou moeten leiden tot een neutralisering van Europa,
zodanig dat deze beide grootmachten de dienst in de wereldpolitiek voortaan alleen
uitmaken.
Vertragend werkt tenslotte het besluit om ook de landen rond de Middellandse
Zee die niet tot Europa behoren, de gelegenheid te geven hun inzichten aan de
Conferentie te ontvouwen. Joegoslavië heeft daar vooral sterk aan gehecht omdat
het van de Arabische Staten verwacht, dat zij zullen opkomen tegen de aanwezigheid
van de Russische vloot in de Middellandse Zee en aldus voor Joegoslavië de kastanjes
uit het vuur zullen halen. Joegoslavië wilde daar onder geen beding Israël bijhalen
om de kracht van de Arabische argumenten niet te verzwakken, maar uiteindelijk
heeft het toch toegegeven. In oktober en november komen deze landen nu aan de
beurt.

Europese Gemeenschap en de NAVO
De plannen om vanuit een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de Europese
identiteit tot een éénvormig buitenlands beleid voor de landen der Europese
Gemeenschap te geraken werden op een bijeenkomst der ministers van Buitenlandse
Zaken in Kopenhagen besproken, doch die besprekingen raakten enigermate in de
schaduw van de Nixon-Kissingervoorstellen tot herziening van de Noord Atlantische
Verdrags Organisatie en de ministers voelden zich min of meer opgejaagd door het
voornemen van de Amerikaanse President om reeds in oktober of november een
bezoek aan verschillende landen in Europa te brengen teneinde deze voorstellen te
bespreken. Inderhaast werd een voorlopige beginselverklaring opgesteld, die door
de Verenigde Staten en de Negen van Europa zou worden ondertekend. Een
beginselverklaring die voorlopig een omlijning geeft aan de eigen Europese identiteit.
Veel meer dan een streven naar algemene ontspanning en naar een zo voordelig
mogelijke uitwisseling van economische betrekkingen staat er niet in die verklaring,
die intussen aan Kissinger werd overhandigd.
Tegen het einde van de maand bleek, dat er toch niet zoveel haast bij was. Ten
eerste omdat de reis van Nixon werd uitgesteld en ten tweede omdat Kissinger en
Nixon inmiddels nieuwe voorstellen aan het uitbroeden zijn, strekkende tot het
betrekken van Japan bij de onderhandelingen over een nieuwe vorm van
samenwerking.

De niet-gebonden landen
Voor de vierde maal sinds 1961 zijn de landen van de ‘derde wereld’ bijeengekomen,
ditmaal in Algiers. Toen zij voor de eerste maal bijeenkwamen in Belgrado noemden
zij zich de ‘niet-gebonden landen’ en zo zijn zij zich blijven noemen. ondanks het
feit dat de koude oorlog tussen Amerika en Rusland, waar zij destijds tussenin zaten,
thans schijnt te gaan wijken voor détente. Die verandering van situatie doet de vraag
rijzen of hun eenheid nog wel zo groot is als zij toen was. Het gaat nu niet meer
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zozeer om de ‘ongebondenheid’ dan wel om de kreet: ‘Arme landen der wereld,
verenigd u’. De gastheren in Algiers vonden dat er met dat ‘verenigt u’ wat meer
haast moest worden gemaakt. De ongeveer 75 landen die hier bijeen waren, moesten
tot een slagvaardiger organisatie zien te komen met een permanent secretariaat. dat
voor snelle uitwisseling en harmonisatie van optreden met name in organen als de
Verenigde Naties zorg kon dragen. In de eindresolutie werd opgeroepen tot
gemeenschappelijk verzet tegen Israel (wat dat met ‘niet-gebonden’ zijn te maken
heeft mag de hemel weten), tot steun aan de Afrikaanse verzetsbewegingen en aan
de bevrijding van landen in Latijns-Amerika die nog in koloniale afhankelijkheid
verkeren; er werd zwaar aangeschopt tegen het imperialisme en aangedrongen op
commerciële relaties die gunstig waren voor de ontwikkelingslanden.

● Internationale conflicten
Laos
Medio september tekenden de Laotiaanse Regering van Prins Souvanna Phouma en
de communistische Pathet Lao een definitief vredesakkoord, zulks ten vervolge op
een akkoord betreffende een wapenstilstand, dat reeds in februari werd getekend. In
de 28 artikelen van

Streven. Jaargang 27

178
deze overeenkomst staat als belangrijkste bepaling, dat uiterlijk op 10 oktober een
nieuwe regering moet zijn gevormd. Prins Souvanna Phoema zal aan 't hoofd van
deze nieuwe regering blijven staan; de Pathet Lao zal zijn vice-premier aanwijzen.
Hij zal worden bijgestaan door een politiek raadgevend college in de samenstelling
waarvan de Pathet Lao iets meer overwicht krijgt. De hoofdstad, Vientane, wordt
geneutraliseerd. Dáár en in de residentie Loeang Prabang, zal een gemeenschappelijke
politiemacht worden gestationeerd. Prins Souvanna Phouma heeft intussen de
mogendheden die indertijd het akkoord van Genève ondertekenden, dringend verzocht
zich van iedere verdere inmenging te onthouden. Buitenlandse troepen zullen moeten
worden teruggetrokken en binnenslands wordt het vuren gestaakt. Of hiermee de
strijdbijl na een periode van twintig jaren oorlog inderdaad zal worden begraven
moet worden afgewacht, maar de situatie schijnt er wel gunstiger te liggen dan in
Vietnam.

Midden-Oosten
Wederom hebben Arabische terroristen enkele malen hun slag geslagen. Eerst in
Parijs, waar de Iraakse ambassadeur werd ontvoerd, samen met drie andere
diplomaten. Zij eisten dat Jordanië Abdoe Daoed, die wegens een aanslag op Koning
Hoessein tot levenslang werd veroordeeld, zou vrijlaten. Deze terroristen bleken
geen steun te krijgen van de Arabische wereld; zelfs de Palestijnse leider Arafat
distantieerde zich van hen. Onverrichterzake moesten zij zich in Koeweit overgeven.
Koeweit beweert dat zij daar zullen worden berecht.
Tegen het einde van de maand overvielen twee terroristen een trein waarmee
Russische Joden, die toestemming hadden gekregen de Sovjet-Unie te verlaten, op
transport waren naar Oostenrijk, waar zij in het opvangcentrum Schönau op
vervoersmogelijkheid naar Israël zouden wachten. Drie hunner en een Oostenrijkse
douanebeambte werden gegijzeld. De terroristen stelden de eis dat Schönau zou
worden gesloten. Bondskanselier Kreitsky, zelf van Joodse origine, besloot toe te
geven teneinde het leven der gijzelaars te sparen. Ter verdediging van zijn besluit
voerde Kreitsky daarnaast nog aan, dat hij ten eerste reeds eerder van plan was
Schönau te sluiten en ten tweede tot de ervaring was gekomen, dat onder de andere
landen geen spoor van eenstemmigheid te bekennen valt over de strijd tegen het
terrorisme. Hij hoefde niet alléén de spits af te bijten, vond hij. Toch riep zijn besluit
overal ter wereld heftige reacties op. Hij zou de terroristen aan hun eerste werkelijke
succes hebben geholpen en de hemel mag weten wat de gevolgen daarvan zullen
zijn. Het valt nog niet te bezien of het opvangcentrum voor Russische Joden nu elders
zal worden ondergebracht - in Roemenië of in Nederland - dan wel een luchtbrug
rechtstreeks van Rusland uit naar Israël zal worden georganiseerd.
De Arabische oliestaten zijn zich aan het sterk maken voor de strijd tegen Israël.
De Lybische leider Khadaffi heeft eensklaps alle olieraffinaderijen genationaliseerd
en joeg de Amerikanen de schrik op het lijf met dreigementen, dat hij de oliekraan
zou dichtdraaien als Amerika niet ophoudt met steun te verlenen aan Israël.
Tussen Israël en Syrië kwam het medio september weer tot een treffen in de lucht.
Tegen het einde van de maand namen de spanningen zichtbaar toe.
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Guinee-Bissau
Na zeventien jaar strijd tegen het Portugese kolonialisme heeft de bevrijdingsbeweging
in Portugees Guinea de onafhankelijkheid van een deel dezer kolonie, Guinee-Bissau,
uitgeroepen. Een volksassemblee is reeds bijeen geweest. Zij benoemde een staatsraad
van vijftien leden onder voorzitterschap van Luiz Cabral. Premier werd Cisco Mendez.
Verschillende Afrikaanse Staten haastten zich Guinee-Bissau te erkennen; Portugal
wil er niet van horen en heeft aangekondigd de strijd tegen de bevrijdingsbeweging
te zullen voortzetten.

De kabeljauw-oorlog
Een ogenblik dreigde de kabeljauwoorlog tussen Engeland en IJsland verscherpt te
worden, toen IJsland aankondigde de diplomatieke betrekkingen met Engeland te
zullen verbreken als de Britse oorlogsschepen nog langer in de 50-mijls-zone, die
IJsland zich heeft aangemeten, bleven vertoeven. Engeland trok zijn schepen terug,
doch met de mededeling dat zij zouden terugkeren wanneer IJsland opnieuw tot het
aanvallen van Britse vissers zou overgaan.
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● Nationale politiek
- Het Regeringsjubileum. Het zilveren regeringsjubileum van Koningin Juliana
is ingezet met een piepklein huldebetoon van de strijdkrachten; méér mocht niet
van de heren Den Uyl en Vredeling. De eerste was er niet eens bij. Alleen
Vredeling, die zich niet eens de moeite had genomen een vouw in zijn broek te
laten strijken. ‘Boe’ riep het publiek hem na. Maar het juichte in de dagen daarna
voor de Koningin. In geen jaren is meer zó gebleken hoezeer zij zich een plaats
heeft veroverd in het hart van het volk. Zelfs de beroepsdemonstranten lieten
zich niet zien. Het werd een ‘hartverwarmend’ feest, zoals de Koningin zelf het
in haar dankwoord uitdrukte.
- De Troonrede. De Troonrede, waarmee de Koningin op de derde dinsdag in
september de zitting van de Staten-Generaal opende, ging niet meer in op de
algemene beginselen die aan het beleid van het Kabinet Den Uyl ten grondslag
liggen; zij bepaalde zich tot het aangeven van een groot aantal concrete
maatregelen. In hoofdzaak:
- in het begrotingsbeleid werd een eerste aanzet gegeven voor het
nivelleringsbeleid ten aanzien van de inkomens;
- de uitgaven voor welzijnsvoorzieningen werden in sterker mate dan het totaal
der begroting verhoogd;
- vernieuwing en verbetering werd aangekondigd in het onderwijs;
- het woningbouwprogramma voor de komende jaren zou mede gericht worden
op een evenwichtige ontwikkeling van de werkgelegenheid;
- voor nieuw-gekochte auto's wordt een statiegeld ingevoerd, zulks teneinde te
voorkomen dat zij na afdanken als wrakken langs de weg blijven staan;
- de strijd tegen de werkloosheid en de inflatie zou met kracht worden aangepakt;
tot dit laatste werd de gulden reeds opgewaardeerd; prijsverhogende
belastingmaatregelen zoals een verhoging van de BTW mochten niet worden
verwacht;
- in de belastingtarieven zou echter wel voorshands geen inflatiecorrectie worden
aangebracht; de fiscale huurwaarde voor eigen woningen zou worden
opgetrokken;
- omvang en vorm van de defensie zou in overleg met de NAVO-partners nader
worden bekeken;
- financiële steun zou worden gegeven aan de bevrijdingsbewegingen in de
ontwikkelingslanden; deze steun zou via internationale organen naar deze
bewegingen worden toegeleid.
De begrotingsstukken, waaruit bleek, dat de rijksuitgaven met circa 7 miljard
tot bovende 50 miljard komen te stijgen, bevestigden de gegevens, in de
Troonrede verstrekt.
- Geen ‘God’ meer. Gedurende de hele twintigste eeuw was het gebruikelijk de
Troonrede af te sluiten met een bede, dat ‘God U bij uw arbeid moge sterken’,
dat ‘Uw arbeid onder Gods zegen moge strekken tot heil van ons volk’, dat
‘God U wijsheid moge schenken’, dat ‘Gods zegen op de arbeid van de
Staten-Generaal moge rusten’, dat ‘God ons allen in onze arbeid wijsheid en
kracht moge schenken’ - om maar enkele voorbeelden te noemen. Deze traditie
is nu abrupt beëindigd. De Koningin mocht geen melding meer maken van God.
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Den Uyl stak er zijn bokspoot voor. Velen waren hierover verontwaardigd. Men
verbaasde zich met name over het feit dat de confessionele ministers in het
kabinet dit hadden geslikt. Minister van Agt verontschuldigde zich met het
argument dat de Regering God met mag opdringen aan dat deel van het
Nederlandse volk dat niet in hem gelooft. Eerlijk gezegd: een klets-argument.
In de eerste plaats omdat het voorbijgaat aan het feit dat men door het weglaten
van deze traditionele bede iets afneemt aan dat deel van het Nederlandse volk
dat wél gelooft. En in de tweede plaats omdat het zeer wel mogelijk ware geweest
om - gegeven de rijke variatie waarin deze bede in de loop der jaren in de
verschillende Troonredes werd geformuleerd - een formule te vinden die aan
het bezwaar van ‘opdringerigheid’ tegemoet kwam. Men kan hier nauwelijks
anders spreken dan van een laffe en misselijke capitulatie.
- Politieke samenwerking. De wijze waarop de drie ‘progressieve’ partijen zich
vóór de verkiezingen en tijdens de kabinetsformatie opstelden, riep de
verwachting op, dat zij in de volgende zittingsperiode van de Staten-Generaal
dichter naar elkaar toe zouden groeien en eventueel tot een sterk blok zouden
worden samengesmeed. Bij alle drie echter blijkt het politieke eigenbelang
sterker te spreken dan het verlangen naar éénwording. De leiding van de Partij
van de Arbeid had al te kennen gegeven dat
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zij geen haast had met de vorming van één grote volkspartij; zij wilde voorlopig
de weg daarheen alleen nog maar banen met een ‘federatie’. En waarom zou
zij ook geen afwachtende houding aannemen? Het ledental van de partij groeide
na het optreden van het kabinet Den Uyl aanmerkelijk en het zag ernaar uit, dat
door die groei een belangrijke machtsverschuiving zou optreden binnen het
‘progressieve blok’. Eerst dus afwachten wat uit die machtsverschuiving te
slepen zou zijn en dán pas praten over een fusie. Het partijcongres echter, dat
in het midden van de maand bijeenkwam, wilde zelfs niet zo ver als een federatie
gaan. Een desbetreffend voorstel werd afgestemd. Ietwat beteuterd hadden de
heren van Mierlo (D.'66) en de Gaay Fortman (PPR) het nakijken. Verder in de
maand werd het duidelijk, dat zij zich over een zelfstandige opstelling aan het
beraden zijn.
Ook met de samenwerking tussen de drie confessionele partijen botert het niet.
Een commissie onder leiding van Prof. Steenkamp is druk bezig geweest met
een resolutie, die in oktober aan de drie partijen zou worden voorgelegd en
waarin het besluit lag vervat dat deze partijen bij de volgende verkiezingen met
één kandidatenlijst voor de dag zouden komen. Die conclusie bleek niet haalbaar.
Meer dan een vage verklaring over het streven naar één christelijke partij met
‘het evangelie als richtsnoer voor het politieke handelen’ kwam er niet uit. Eerst
eind volgend jaar zal bekeken worden of men een verdere stap kan zetten.
Lachende derde is de VVD, die stormachtig groeit - mede door het optreden
van zijn leider, Wiegel, die het eensklaps opneemt voor de arbeiders en de lagere
volksklassen en zich daarmee het verwijt van demagogie en huichelarij op de
hals haalde. Tegen het einde van de maand maakte hij bekend, dat hij het kabinet
Den Uyl met een ‘alternatieve begroting’ te lijf wil gaan.
- Revaluatie van de gulden. Volkomen bij verrassing maakte de Minister van
Financiën, Duisenberg, medio september bekend, dat hij de Nederlandse gulden
een opwaardering van 5% had doen ondergaan, zulks met het doel een frontale
aanval tegen de inflatie te ondernemen. Deze revaluatie zou aanstonds een daling
teweeg moeten brengen in de prijzen van die goederen die geheel of gedeeltelijk
uit invoer werden betrokken. Een ogenblik zag het ernaar uit, dat het gunstig
effect van deze maatregel grotendeels teniet zou worden gedaan door een
revaluatie ook van de mark en van de Belgische frank, doch dat gevaar dreef
snel over. Volgens de minister zouden tengevolge van deze revaluatie de prijzen
in het volgend jaar met niet meer dan 6% hoeven te stijgen tegenover een stijging
van 8% in de loop van dit jaar. De Minister van Economische Zaken, drs.
Lubbers, meende vooral geen gras over een en ander te mogen laten groeien en
probeerde meteen in de prijzen in te grijpen, daarbij van de gelegenheid gebruik
makend om de ondernemers aan strengere bepalingen ten aanzien van het
doorberekenen van kosten te binden. Erg veel succes had hij er niet mee. De
doorgevoerde prijsverlagingen bleven over het algemeen ver beneden de 5%.
De handel kwam zwaar in verzet omdat zij zich zag gedwongen voorraden die
nog waren ingekocht onder de oude valutaverhoudingen, tegen de nieuwe te
verkopen. De werkgevers kwamen in protest omdat niet tevens de lonen werden
aangepakt. En intussen sloeg de Minister van Financien zijn slag. De paspoorten
werden duurder, de kentekenbewijzen voor auto's en een hele reeks andere
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overheidstarieven gingen allemaal met één klap omhoog. Allemaal ter bestrijding
van de inflatie!
- De loononderhandelingen. Voor de bestrijding van de inflatie is het nodig dat
de werknemers hun looneisen matigen. Nu de onderhandelingen over de nieuwe
collectieve arbeidsovereenkomsten in zicht raken, raakt de aandacht gespannen
op de houding die de vakbonden zullen aannemen. De Sociaal Economische
Raad heeft geadviseerd na de rem op de prijzen ook een rem te zetten op de
lonen, doch de Regering schijnt niet voornemens te zijn in de lonen in te grijpen.
Zij wil blijkbaar afwachten hoever de betrokkenen zelf aan de
onderhandelingstafel kunnen komen. Zij heeft wel oriënterende besprekingen
gevoerd en daar hoopgevende mededelingen uit gedaan; de betrokkenen zelf
echter slaken voorshands nogal wat strijdkreten.
De ‘middengroepen’ van hoger personeel zijn druk bezig zich een eigen plaats
aan de onderhandelingstafel te veroveren en in de Sociaal Economische Raad
te worden opgenomen. De regering, althans de Minister van Sociale Zaken,
Boersma, schijnt er weinig voor te voelen het establishment van de vakbeweging
te door-
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breken. Als de Sociaal Economische Raad zou worden uitgebreid tot 100 à 120
leden dan wordt het een Poolse Landdag, meent hij. Dat mag de Tweede Kamer
met zijn 150 leden zich dan voor gezegd houden.

Chili
Van alle gebeurtenissen in het vlak der nationale politiek trokken die in Chili
gedurende de maand september verreweg de meeste aandacht.
Reeds in het begin van de maand werd het duidelijk, dat President Allende steeds
meer met de rug tegen de muur kwam te staan. Hij hield wel bij hoog en bij laag vol,
dat hij zijn socialistisch program zou afwerken en dat er betere tijden in zicht waren
omdat de koperproduktie in de loop van de maand augustus omhoog was gegaan.
Maar het werd hoe langer hoe meer duidelijk, dat hij de zaken niet in de hand kon
houden. Weliswaar demonstreerden in de eerste week van september nog een half
miljoen van zijn aanhangers voor hem in de straten van Santiago, maar in diezelfde
straten sloten de winkeliers nog diezelfde week hun winkels en de
vrachtwagenchauffeurs bleven het transport van levensmiddelen saboteren. Allende
schoof de schuld van de economische ellende, waarin Chili hoe langer hoe meer
verstrikt raakte, weliswaar op de rug van een aantal monopolistische kapitalisten,
maar 40.000 vrachtwagen-chauffeurs, die zelf eigenaars waren van hun eigen bedrijfje,
mocht men bepaald niet tot deze categorie rekenen, evenmin als de boeren en de
middenstanders die geen genoegen wensten te nemen met een devaluatie van 300%.
Reeds vóór september werd het duidelijk, dat het leger zich van de President begon
af te wenden. Allende probeerde nog een tijd lang enkele generaals mee te laten
regeren in zijn kabinet, maar de loyalen onder hen konden zich niet handhaven en
de anderen keerden hem de rug toe.
Op 11 september kwam het tot een dramatische botsing. De generaals, naar hun
eigen zeggen overtuigd dat Allende zelf een soort staatsgreep aan het voorbereiden
was, overtuigd in ieder geval dat Chili economisch ten gronde zou worden gericht
wanneer Allende nog tot het einde van zijn ambtstermijn in 1976 zou kunnen
voortgaan met zijn ‘socialistisch’ politiek, voerden van hún kant een staatsgreep uit.
Zij belegerden het presidentiële paleis. Wat er bij die belegering precies is gebeurd,
kwam uit de verwarrende berichtenstroom niet nauwkeurig uit de doeken. Hebben
de generaals Allende een kans gegeven om zonder bloedvergieten zijn ambt neer te
leggen? Of zijn zij zonder plichtplegingen tot de aanval overgegaan? Zij beweren,
dat zij hem tot viermaal toe de kans hebben gegeven af te treden met garantie voor
zijn leven, maar de waarheid daarvan wordt betwist. Hebben zij in het vuur van deze
aanval de President neergeschoten of heeft Allende, zoals aanvankelijk bekend werd
gemaakt, liever de hand aan zichzelf geslagen dan te capituleren? Zeker is, dat hij
de aanval niet heeft overleefd en dat zijn stoffelijk overschot, zonder dat zijn
naastbestaanden hem zelfs maar mochten zien, het paleis werd uitgedragen en
begraven. Zijn gewelddadige dood bracht over de hele wereld een schok van
ontzetting.
De generaals namen het bewind van Allende over. Zij vormden een Junta met aan
het hoofd generaal Augusto Pinochet en als leden de admiraal Toribio Medina en de
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generaals Gustavo Leigh Guzman van de luchtmacht en Cesar Mendoza van de
militaire politie.
Al aanstonds bleek, dat deze Junta niet voornemens was met handschoenen te
regeren. Duizenden Chilenen en buitenlanders waarvan bekend was dat zij in ook
maar enigszins belangrijke mate steun hadden verleend aan het bewind van Allende,
werden gegrepen en in de gevangenis geworpen of in afwachting van wat er met hen
ging gebeuren, opgeborgen in het stadion van Santiago. Pogingen tot opstand ten
gunste van het socialistisch bewind werden met geweld onderdrukt. Zowel bij deze
onderdrukkingsacties als in de gevangenissen en het stadion vielen doden. Hoeveel
is niet bekend. Vast schijnt wel te staan, dat het niet om enkele honderden doch
veeleer om enkele duizenden ging. De generaals wilden klaarblijkelijk voor eens en
voor al een eind maken aan alle ‘socialisme’. Alle ‘marxistische’ partijen die aan de
regeringscoalitie van Allende hadden meegedaan, werden buiten de wet gesteld.
Tegen het eind van de maand verklaarde de Junta, dat de rust was hersteld en dat
alleen nog ‘enkele geesteszieken’ weerstand boden.
Leek het aanvankelijk nog dat de Junta de niet-marxistische partijen zou sparen.
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tegen het einde van de maand bleek dit een illusie. De generaals waren klaarblijkelijk
geprikkeld door de kritiek die de Christen-Democraten tegen hun optreden hadden
geuit en verboden nu alle partijen. Zij verklaarden dat Chili door de politiek was
verziekt en dat de enige mogelijkheid om daar een eind aan te maken bestond in het
afkondigen van een nieuwe grondwet. Deze zou op ‘corporatieve’ leest worden
geschoeid. Wat daaronder wordt verstaan, moet worden afgewacht.
Bij het zoeken naar schuldigen voor Allende's falen gingen de gedachten grif naar
Amerika, waar de kopermaatschappijen Chili uit wraak voor de nationalisatie van
de mijnen de das zouden hebben omgedaan. Ook zou Amerika van de voornemens
der generaals tot het plegen van een staatsgreep op de hoogte zijn geweest, zulks al
werd dit én door Washington én door de generaals ontkend. Het is echter
merkwaardig, dat nergens enige medeverantwoordelijkheid aan de Sovjet-Unie werd
toegeschreven. De Sovjet-Unie heeft Cuba met miljarden geholpen; uit niets is
gebleken, dat zij de Chileense President financieel de ruggesteun heeft geboden die
hem in staat zou hebben gesteld de economische chaos in zijn land te voorkomen.

Verenigde Staten van Amerika
Nog steeds sudderde gedurende de maand september het Watergate schandaal voort.
De Senaatscommissie heropende haar hearings, doch nieuwe gezichtspunten kwamen
daar niet uit tevoorschijn. President Nixon probeerde vergeefs de aandacht van de
affaire af te leiden. Hij bleef echter hardnekkig weigeren ook maar een duimbreed
te wijken voor de rechters, die hem wilden verplichten de bandjes af te staan die het
bewijs zouden kunnen leveren dat hij van niets wist. Hij bleef de vermoorde onschuld
uithangen. Of, zoals een Belgisch blad het uitdrukte, zich opstellen als een
‘hoerenmadam, die plotseling ontdekt, dat haar meisjes onkuisheden begaan’.
Vice-President Agnew echter stal in de maand september grotendeels de show.
Op allerlei manieren probeerde hij te verhinderen dat tegen hem een rechtsvervolging
wegens corruptie uit de tijd van zijn gouverneurschap in de Staat Maryland zou
worden ingesteld. Hij ging zo ver het Congres te verzoeken de impeachment-procedure
tegen hem in werking te stellen, waar het Congres echter helemaal niets voor bleek
te voelen. Geregeld doorbrak hij berichten als zou hij overwegen af te treden met
aanvallen tegen zijn ‘belagers’. Hij confereerde enkele malen met President Nixon,
die tenslotte bekend liet maken dat hij hem zelf de keus liet om al dan niet af te
treden, maar dat hij er niet aan dacht degenen die in het Ministerie van Justitie met
het onderzoek van de Agnew-affaire waren belast, daarbij ook maar een strobreed
in de weg te leggen. Wat hij daarmee voor heeft, is niet duidelijk. Mogelijk hoopt
hij, dat de affaire Agnew de Watergate-affaire gaat overschaduwen als hij maar lang
genoeg aanhoudt. Mogelijk hoopt hij via Agnew een principeuitspraak over de
niet-vervolgbaarheid van President en Vice-President in de jurisprudentie van het
Opperste Gerechtshof vastgelegd te krijgen. Hij blijft een sfinx.

Engeland
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Staat de Britse politiek een grote verschuiving te wachten? De uitslagen van enkele
tussentijdse verkiezingen schijnen daarop te wijzen. Bij deze verkiezingen immers
heeft de Liberale partij bijzonder grote winsten geboekt. Deze partij, die al sinds
Lloyd George nauwelijks meer meespeelde in de binnenlandse politiek en
langzamerhand tot een onbeduidende minderheid in het Lagerhuis was geslonken,
heeft er in korte tijd vier zetels bijgewonnen. Opiniepeilingen wijzen uit, dat de
aanhang van de liberalen over het hele land zienderogen groeit; zodanig, dat zij bij
de eerstkomende algemene verkiezingen wel eens op de wip tussen de conservatieven
en Labour konden terecht komen. Enkelen voorspellen voor die komende verkiezingen
zelfs een nek-aan-nek-race tussen de drie partijen.

West-Duitsland
Bondskanselier Willy Brandt heeft het nog steeds niet gemakkelijk met zijn eigen
partij, die hij uitdrukkelijk als een partij ‘van het linkermidden’ wens te zien. De
jong-socialisten, de JUSOS, zijn het daar niet mee eens. Zij willen in afwijking van
het officiële partijprogram aansturen op volledige socialisatie van alle
produktiemiddelen; zij willen de Staat niet meer als ondernemingsorgaan erkennen;
zij willen imperatieve manda-
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ten voor de afgevaardigden in de Bondsdag en zij willen de strategie voeren van het
permanente conflict. Met parlementaire spelregels wilen zij niets meer te maken
hebben. Met deze stellingname hebben zij de rechtervleugel van de partij danig tegen
de haren in gestreken. De aldus ontstane conflictsituatie werd in de loop van september
nog verscherpt toen de JUSOS zich achter een aantal wilde stakingen schaarden, die
door de vakbeweging waren veroordeeld. Wilde Brandi de steun van zijn
rechtervleugel niet verliezen, dan kon hij niet anders meer dan de JUSOS scherp
terechtwijzen. - Nieuwe moeilijkheden dreigden toen tegen het einde van de maand
zijn fractieleider, Herbert Wehner, van de gelegenheid dat de Bondskanselier zich
in Amerika bevond, gebruik maakte om in Moskou de harde houding van Brandt in
de kwestie Berlijn te critiseren

Zweden
Op 15 september overleed Koning Gustaaf Adolf, negentig jaar oud. Hij werd
opgevolgd door zijn kleinzoon Carl Gustaaf - ongehuwd en voorlopig de laatste der
Bernadottes.
Daags na het overlijden van de Koning werden in Zweden de
parlementsverkiezingen gehouden. Bij de verkiezingen van 1970 verwierven de
socialisten 163 van de 350 zetels. Zij gingen een bondgenootschap aan met de
communisten, die 17 zetels hadden en deze coalitie beschikte dus over een
meerderheid van 180 zetels in de Riksdag. De communisten kwamen niet in de
Regering van Premier Palme, doch steunden hem om aldus de burgerlijke partijen
buiten te sluiten. De uitslag van de nieuwe verkiezingen bleef geruime tijd onbeslist.
Het werd een nek-aan-nek race tussen de linkse en de centrum-groeperingen,
eindigend in ‘gelijk spel’; beiden kwamen met 175 zetels uit de bus. Palme besloot
aan te blijven doch kan niet anders dan een uiterst zwakke regering vormen. Mogelijk
weet hij de liberalen, die zware verliezen leden, los te weken uit het centrum-blok;
mogelijk ook stuurt hij op nieuwe verkiezingen aan, die dan onder de vigeur van een
nieuwe grondwet zullen worden gehouden. Deze nieuwe grondwet voorziet in een
Riksdag van 349 leden. De situatie van twee precies gelijke groepen kan zich daarin
dus niet meer voordoen.

Noorwegen
Enkele dagen voor de Zweedse verkiezingen gingen ook de Noren naar de stembus
voor de verkiezing van een nieuw Stortinget. Ook de Noorse kiezers lieten de
socialistische partij in de steek. Deze partij viel van 74 zetels in het oude parlement
van 150 leden terug tot 62 zetels in het nieuwe, dat door toewijzing van vijf nieuwe
zetels aan het agglomeraat Oslo, 155 leden telt. Premier Trygve Bratelli heeft echter
besloten aan te blijven met een minderheidskabinet, dat de steun krijgt van het
Socialistisch Kiesverbond, waar zich o.a. de communisten bij hebben aangesloten
en dat hem met zijn 16 zetels een meerderheid van zegge en schrijve één zetel
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oplevert. Bratelli heeft een beroep op de andere partijen gedaan hem te steunen. Sterk
zal zijn regering niet kunnen zijn.

Noord Ierland
Terwijl aan de ene kant werd bericht dat twee met elkaar overhoop liggende vleugels
van de IRA tot verzoening waren gekomen en elkaar weer hadden gevonden in het
uitbreiden van hun terreur tot de Britse steden, vertoonden zich aan de andere kant
tekenen van toenadering tussen de socialistische arbeidspartij, die in hoofdzaak uit
katholieken bestaat, enerzijds en de protestantse partij van Faulkner. Dit zou een
eerste lenteteken zijn voor de plannen van William Whitelaw.

Argentinië
De oude Perón en zijn jonge echtgenote hebben bij de verkiezingen van 23 september
voor het ambt van President en Vice-President van Argentinië 65% van de stemmen
op zich verenigd - hetgeen te verwachten was. Deze overwinning dankte Perón in
hoofdzaak aan de steun van het platteland; in de hoofdstad Buenos Aires haalde hij
nog niet de helft van de stemmen. Het is de grote vraag of Argentinië onder zijn
bewind in staat zal zijn de economische moeilijkheden te overwinnen waar het land
mee te kampen heeft. Perón behoort tot het slag dictators die zich van dergelijke
binnenlandse moeilijkheden niets aantrekken en alleen maar de glorie zoeken van
een rol op het wereldtoneel. Brallers die totaal geen kaas hebben gegeten van modern
welvaartsbeleid. Die zich alleen maar belangrijk willen maken door overal roet
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in het eten te gooien. Hoe lang het zal duren eer het Argentijnse volk de ogen
opengaan, is een open vraag.

Rusland
Steeds meer begint de onvrijheid van de Russische intellectuelen de aandacht te
trekken van de Westerse wereld, die haar opinie daarover niet onder stoelen of banken
steekt - en steeds meer begint Rusland tekenen van irritatie te vertonen over de kritiek
die zich tegen de behandeling van deze intellectuelen richt.

China
Het Centraal Comité van de Chinese Communistische Partij herkoos de 79-jarige
Mao Tse Toeng als voorzitter. Lin Piao, die in 1969 officieel werd aangewezen als
opvolger van de leider, doch die intussen als een verrader werd ontmaskerd en de
dood vond op de vlucht naar Rusland, werd thans uit de partij gestoten als een
‘burgerlijke carrièremaker, een samenzweerder, een tweeslachtige
contra-revolutionair, een renegaat en een verrader’. Met Lin Piao raakte ook Chen
Po Ta, eenmaal de secretaris van Mao, in ongenade; hij werd als ‘een der meest
vooraanstaande leden van de Lin Piao-kliek’ met alles pejoratieven die daarbij
hoorden, eveneens uit de partij gestoten. Het Centraal Comité, dat ditmaal in het
diepste geheim vergaderde, koos een nieuwe leiders-groep, geheel gedomineerd door
militairen en leden van de oude garde met slechts hier en daar een nieuweling, wiens
aanwezigheid kennelijk de verschillende afwijkende groeperingen in de partij tevreden
moest stellen. Opvallend was de mindere invloed die aan de vrouw van Mao werd
toegekend. Zij stond in de linkervleugel van de partij.

België
De gewestvorming opnieuw actueel
1. De staatshervorming is eind vorig jaar in een straatje zonder eind gesukkeld.
Uitzichtloze discussies, een onoverzichtelijke wirwar van instellingen, verdeelde
meningen tot binnen de regeringspartijen, een verdeelde oppositie laten niet toe
nog enige stap verder te zetten.
Leburton volgt Gaston Eyskens op als premier en ziet in een tripartite de laatste
redplank om met een forse 2/3 meerderheid achter de regering het parlement
weer in beweging te krijgen. De staatshervorming tot een goed einde brengen
wordt aldus de belangrijkste bestaansreden van deze niet populaire regering.
Het regeerakkoord vangt aan met een ontwerp bedoeld als basis voor de latere
wetgeving over de gewestvorming. Een dubbele parlementaire commissie zal
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samengesteld worden uit alle partijen. Zij zal met een ruime bevoegdheid het
regeringsontwerp bespreken en de zaak in haar geheel aan een onderzoek
onderwerpen. De commissie krijgt zes maanden de tijd om tot conclusies te
komen. Blijft zij in gebreke, dan wordt het voorstel van de regering als
wetsontwerp neergelegd.
Nu is het zover. De commissie, na zes maanden hard werken (25 bijeenkomsten)
verklaart het regeringsontwerp onuitvoerbaar en blijkt niet in staat een
wisseloplossing aan te bevelen. Zij geeft het initiatief terug aan de regering.
2. Daar wij vermoeden dat slechts weinig mensen nog klaar zien wat er nu
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precies ter discussie ligt in de komende maanden, willen we nog even de stand
van zaken schetsen begin 1973.
De grondwetsherziening die in 1968 werd gestart werd in december 1970
voltooid. Gezien de aard en de omslachtigheid waarmee een grondwetsherziening
gepaard gaat, kan men zeggen dat een aantal grondlijnen nu definitief en
onaantastbaar lijken. Zij zijn althans niet meer te wijzigen zonder dat een nieuwe
constituante wordt gevormd.
Wij vermoeden: vier taalgebieden, de tweetalige hoofdstad Brussel binnen de
19 gemeenten, drie cultuurgemeenschappen, waarbij de Franse en de Vlaamse
cultuurraden met decretaire bevoegdheid in taal- en cultuuraangelegenheden,
drie gewesten, de alarmprocedure bij aantasting van de betrekkingen tussen de
gemeenschappen; het principe van agglomeraties en federaties, de versteviging
van de provincies.
Vertrekkend van deze nieuwe grondwetten moeten nu uitvoeringswetten volgen,
die het geheel in een of andere richting kunnen preciseren. Zij kunnen het gezicht
van de nieuwe staatshervorming nog wijzigen, doch niet zo grondig dat dit nog
een consequente federalisering mogelijk maakt.
Ziedaar de aanloop tot eindeloze discussies over hoe het nu verder moet.
3. Gedurende de vijf jaren timmeren aan de weg naar het vernieuwde België
evolueerde de staatsopvatting bij verschillende partijen grondig, vertrekkend
van een decentralisatie naar de provincies toe (idee van 1968) over een
regionalisatie zoals vastgelegd in de grondwet, naar een federalisering toe waar
er raakpunten zijn met de Volksunie en de Waalse federalisten. In de drie
regeringspartijen heerst er verdeeldheid in de opvattingen over de visie achter
de staatshervorming. Het CVP-congres te Antwerpen (okt. 72) werd bijv. bijeen
geroepen rond een tekst die reeds zover in de richting van federalisering ging,
dat er een nieuwe grondwetsherziening in vóórondersteld werd. Onder druk van
de peetvaders van de voorbije grondwetswijziging werd echter ingebonden.
Ook in de socialistische partij en bij de liberalen vinden wij federaliserende
tendenzen weer.
Eind december bleven cruciale vraagstukken ter tafel liggen:
- welke omschrijving krijgen de drie gewesten?
- krijgt de Brusselse gewestraad evenveel bevoegdheid als de Vlaamse
en de Franse?
- gaat men de weg op van een drieledig federalisme met Brussel als
scheidsrechter?
- hoeveel bestuursniveau's wil men uiteindelijk overhouden?
- komen de cultuur- en gewestraden de twee parlementen vervoegen
of zullen zij in de toekomst versmelten?
- hoever zal de autonomie reiken en over welke middelen zal ze
beschikken?
- zullen dit autonome fiscale middelen zijn of dotaties?
- heeft de centrale macht zonder verhaal een vetorecht op gewestelijke
beslissingen?

Streven. Jaargang 27

186
-

zal de gewestvorming de bestaande partijen consolideren of wordt
de macht democratisch gespreid?

4. In het regeerakkoord staat een voorstel voor de gewestvorming beschreven dat
binnen de uitvoering van de nieuwe grondwet blijft. In hoofdlijnen ziet het er
als volgt uit:
Er komen drie politieke en administratieve gewestraden met de bevoegdheden
zoals reeds door de 28 vaag omschreven.
De Brusselse gewestraad zal uiteindelijk (in 1971) samenvallen met de Brusselse
agglomeratieraad.
De raadsleden worden voorlopig verkozen door de provincieraadsleden, maar
zullen later zelf uit deze (naar aantal gereduceerde) provincieraadsleden bestaan.
De uitvoerende colleges worden verkozen volgens het meerderheidsstelsel. Bij
dubbele meerderheid gestemde wetten kunnen bevoegdheden delegeren, maar
de gewestelijke reglementen blijven aanvullend aan de wetten, passen in een
kaderwet of komen tot stand in gevolge een uitdrukkelijke delegatie.
Drie gewestelijke ministers houden ieder een oogje in het zeil in hun gewestraad
en kunnen schorsingsprocedures in gang stellen die binnen de 30 dagen centraal
moeten bekrachtigd worden. Dit kan wanneer er een wet, het Plan, of de belangen
van een ander gewest in het gedrang mochten komen.
Jaarlijkse dotaties zullen de geldmiddelen bezorgen in verhouding met het
bevolkingstal, de uitgestrektheid van het grondgebied en de gemiddelde fiscale
ontvangsten, driemaal voor een derde gerekend.
5. De commissiewerkzaamheden begonnen midden maart, maar de VU stuurde
haar kat. Reden: het is verloren tijd mee te werken aan een slechte
staatshervorming met regeringspartijen die als puntje bij paaltje komt uiteindelijk
toch een vetorecht hebben. De Waalse oppositie en de KP volgden de zittingen
als waarnemers. De resultaten van de gemengde Parlementaire Commissie
komen in het kort hierop neer: het regeerakkoord is onuitvoerbaar, alleen al om
technische redenen. Wanneer men de verschillende moeilijkheden nauwkeurig
bekijkt, dan is het duidelijk dat ze alle veroorzaakt worden door de
dubbelzinnigheid van het uitgangspunt: de splitsing van kultuurraad en
gewestraad, met de verschillende bevoegdheid op de respektievelijke terreinen.
6. Iedereen heeft nu wel door dat er met de jongste grondwetsherziening geen
ernstige staatshervorming kan tot stand worden gebracht. De grondwet moet
opnieuw gewijzigd worden. In feite moet alles, na de ervaring in deze vijf jaren
opgedaan, overgedaan worden. Het is geen schande. Al doende leert men.
Nochtans is er weinig kans dat deze weg, de enige goede, zal gekozen worden.
De regeringspartijen zien daar momenteel geen elektoraal belang in, en dus
zullen wij, arme burgers zonder zeggingskracht, opgescheept zitten met slechte
gloed-nieuwe strukturen.

11.10.73
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
De visie van Bolland op de geschiedenis
De ondertitel van de rede die prof. dr. P. Hendrix heeft uitgesproken ter gelegenheid
van de Bollandherdenking op 11 februari 1972 in het groot auditorium der
rijksuniversiteit te Leiden, is minstens even belangrijk als de titel zelf. Over de
eigenlijke visie van Bolland, trouwe hegeliaan na meer dan driekwart eeuw discussie
onder Hegels erfgenamen, wordt weinig gepreciseerd. Het blijft bij een paar anekdoten
en bij enkele algemene beweringen.
Zoals het past bij een herdenking, probeert de feestredenaar de zwakke zijden van
Bolland als secundair te zien. Men kent immers de antidemocratische instelling en
het heftige antisemitisme van de Leidse hegeliaan. De enigszins vergoelijkende
verklaring hiervoor wordt gezocht in Bollands opvatting van de gnosis, die een soort
religieus antisemitisme impliceert, de verwerping namelijk van een Wereldschepper,
een demiurg of hoogste God.
Naast zijn persoonlijke herinneringen aan de man wiens colleges prof. Hendrix
volgde, legt de feestredenaar allerlei verbanden met andere visies op de godsdienst,
waarmee Bolland ten dele nooit in contact kwam, en waarmee hij in heel wat gevallen
gewoon niet in contact kon komen. Deze waaier omvat zowel de patristieke tijd met
Clemens en Origenes als de Russische orthodoxie met Berdjajev, Boelgakov en
Evdokimov, om over O. Casel, De Lubac en Daniélou en over Barth en Bultmann
tenslotte te belanden bij het tweede Vaticaans concilie en bij Schillebeeckx.
De feestredenaar onderstreepte bij deze diverse vergelijkingen hoe Bolland een
vermoeden had van de toekomstige problematiek, waarmee prof. Hendrix bedoelt:
de ontmythologisering, de onmogelijkheid om het Jezus-beeld historisch te funderen,
het zoeken naar een weg die noch met de rechtgelovigheid noch met de vrijzinnigheid
samenvalt, en die Bolland in de nabijheid van O. Casel zou gebracht hebben.
Voor Bolland is de godsdienst het voorvoelen van de rede, een middenfase tussen
kunst en wijsbegeerte. Daarom is niet alleen de liturgie wezenlijk voor de godsdienst,
maar ook de nog allegorische prediking is essentieel voor de religie.
Wij laten hier achterwege of O. Casel bereid ware geweest een verwantschap te
herkennen tussen Bollands opvattingen en de grondinzichten van zijn eigen
mysterie-leer. We begrijpen vooral niet waarom de essentiële verbanden, die men
noodzakelijk moet leggen om Bolland te verstaan, precies onbesproken blijven.
Hierbij denken wij op de eerste plaats aan Hegel en meer bepaald aan zijn bewering
dat de volkomen waarheid één is: dat ze enerzijds als voorstelling in de christelijke
religie bevat ligt, terwijl ze anderzijds als begrip door de filosofie bereikt wordt. Het
is toch duidelijk dat Bolland steeds heeft verlangd een orthodox hegeliaan te zijn.
Vervolgens had het verband tussen Bolland en de posthegelianen eveneens vermeld
moeten worden. Door hun diverse interpretaties van de hegeliaanse verzoening tussen
godsdienst en wijsbegeerte hadden zij zich reeds in antagonistische kampen verdeeld.
Erdmann's hoofdstuk die Auflösung der Hegelschen Schule in zijn meesterlijke
Grundriss der Geschichte der Philosophie beschrijft deze hele achtergrond, die
onontbeerlijk is eerst en vooral om Bolland te begrijpen en wellicht ook om hem te
relativeren. De problematiek waarvan men Bolland als voorloper wil doen doorgaan,
woedde reeds tenvolle in de uiteenvallende hegeliaanse school.
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Koen Boey1

1

Prof. Dr. P. Hendrix, De visie van Bolland op de geschiedenis (persoonlijke herinneringen),
(Leidse voordrachten), Universitaire Pers Leiden, Leiden, 1972, 24 pp..
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Back, Jan de - Taal en afwijkend gedrag. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout,
1973, 155 pp., f 14,50, BF. 220.
Berg, Prof. Dr. J.H. van den - Kroniel de psychologie. - Callenbach, Nijkerk,
19733, 59 pp., f 19,50.
Beyst, Stefaan - Mensen voor morgen. - Acco, Leuven, 1973, 232 pp., BF. 215.
Cassee. Ewout Th. - Naar de dokter. - Boom, Meppel, / Denis, Borgerhout,
1973, 191 pp., f 16.-, BF. 235.
Daalen, P. van - Bestuur voor mensen. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout,
1973, 193 pp., f 19,50, BF. 295.
Doorenmalen, Prof. Dr. W.J. van - De ooievaar ontmaskerd. - Levensrecht, De
Ram, Amstelveen, 1973, 72 pp., f 4,50, diaserie f 25,-.
Doorn, J.A.A. - Met man en macht. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1973,
203 pp., f 15,50, BF. 235.
Dupuis, P.J.F. - Geniet het leven. - Ten Have, Baarn, 1973, 219 pp., f 16,50.
Gent, B. van - Andragologie en voorlichting. - Boom, Meppel / Denis,
Borgerhout, 1973, 214 pp., f 15,-, BF. 225.
Gerhardt, Kurt - Aggression und Rassismus - elementare Verhaltensweise? (Reihe Doppelpunkt), Kösel Verlag, München, 1973, 77 pp., DM. 9,-.
Illich, Ivan - Naar een nieuwe levensstijl.- (Anatomie der toekomst),
Wereldvenster, Baarn, 1973, 162 pp., f 12,50.
Korsten, H., H. Meertens en A. Reijnen - Werken aan de basis. - Dekker & v.d.
Vegt, Nijmegen / Van Gorcum, Assen, 1973, 156 pp., f 17,-.
Mitchell, Juliet - Vrouw en vrijheid. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1973,
185 pp., f 10,-, BF. 150.
Mitscherlick, Margarete - Mocten wij haten? - Ambo, Bilthoven, 1973. 250
pp., f 17,50.
Smallegange, G.J - Agologie in drievoud - Boom. Meppel Denis. Borgerhout,
1973, 52 pp.. f 6,-, BF. 90.

Dr A.H Chapman
Kinderen spélen met ouders De weg - via beter begrijpen - naar gezonde
gezinsverhoudingen
Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout, 1972, 246 pp..
Dit is een werk- en materialenboek, zowel met betrekking tot de schrijver als tot de
lozer.

Streven. Jaargang 27

Voor de schrijver is het een werkboek, omdat het 25 jaar praktijk van
psychologische hulpverlening aan kinderen, adolescenten en ouders in overzichtelijke
gehelen bundelt. Het is tevens een werkboek, omdat de schrijver zich bewust beperkt
tot de praktijk en geen theorieën en speculaties naar voren brengt.
Voor de lezer is het een werkboek, waarmee deze aan de hand van de vele
uitgewerkte praktijkgevallen, die illustreren hoe tussen kinderen en ouders
ontwrichtende gezinspatronen aanwezig kunnen zijn, eigen situaties, analoog aan de
beschreven intermenselijke ‘spelletjes’ herkennend kan verwerken en in voorkomende
situaties uitwerken.
Het bewustmaken van wat er gespeeld kan worden op intermenselijk terrein, op
het gebied van o.a. lustervaringen en drugproblemen, maakt duidelijk wat bij de
voorkomende daagse problemen op het spel staat. Een zeer leesbaar boek in een
goede Nederlandse vertaling, waarbij één opmer-
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king hier bijzondere aandacht verdient zowel voor de collega-wetenschapper als de
lekelezer:
‘Een jongen die bijvoorbeeld door ondeugdelijke betrekkingen met zijn ouders
tussen een heteroseksuele en een homoseksuele oriëntatie weifelt, kan door hechte
vriendschap met een oudere homoseksuele adolescent gedurende zijn puberteit en
adolescentie definitief een homoseksuele richting inslaan. Maar door goede
betrekkingen met heteroseksueel georiënteerde personen kan dezelfde jongen tot een
nadrukkelijk heteroseksueel patroon worden gebracht. De rol van zulke toevallige
gebeurtenissen (toevallig in de zin dat ze het resultaat zijn van toevallige ontmoetingen
en verschillende andere onvoorspelbare menselijke situaties) heeft waarschijnlijk
niet voldoende nadruk van psychiaters en beoefenaars der sociale wetenschappen
gekregen’ (p. 159).
G. Wilkens

A. Montagu
De tastzin
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 296 pp., f 7,50, BF. 123.
Montagu heeft vele publikaties op zijn naam staan, die zich in hoofdzaak
concentreren op dat gebied van de biologie dat de ontwikkeling van de mens
bestudeert. De presentatie daarvan beweegt zich tussen het populaire en het meer
gedegen genre. Het onderhavige boek is een combinatie van beide. Vanaf de 40-er
jaren heeft S. het verwaarloosde gebied van de menselijke huid nader bestudeerd.
Belangwekkend is het uitgangspunt, dat de menselijke huid behalve als scheiding
tussen intern en extern milieu ook als communicatiekanaal tussen beide kan dienen.
Zowel experimenteel als speculatief wordt nagegaan welke invloeden ervaringen
met de tastzin op de gedragsontwikkeling hebben. In een periode waarin de
psychologie steeds meer inspiratie kan ontlenen aan de dierengedragsleer (ethologie),
is een dergelijk onderzoek zondermeer wenselijk. Zijn lichamelijke contacten zoals
likken, strelen enz. noodzakelijk voor een gezonde ontwikkeling? Met name de eerste
vier hoofdstukken zullen m.i. voor ouders met kleine kinderen erg interessant zijn.
Extrapolaties van gegevens uit de dierenwereld moeten uiteraard met voorzichtigheid
gehanteerd worden, maar ‘geven in ieder geval te denken’. Ze worden bovendien
geplaatst in een bredere biologische context van lichamelijke ontwikkeling.
In de tweede helft van ‘Touching’ wordt de communicatie met de buitenwereld
toegespitst op seksuele communicatie. Vergelijkend onderzoek over de verschillende
wijzen waarop lichamelijke contacten cultureel uitgewerkt kunnen zijn, vertoont
wellicht meer dan wenselijk is een speculatieve benadering; maar ook deze gegevens
geven te denken. Amerikaanse antropologen denken sterker dan wij in termen van
fysische en culturele interactie. Kortom, een bron van gegevens en zienswijzen over
lichamelijke contacten.
G. Verschuuren
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Rapport over Pornografie
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 261 pp., f 7,50, BF. 123.
Prof. dr. W. Simon en Prof. dr. J.H. Gagnon
Seksuele zijwegen
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 150 pp., f 5,50, BF. 90.
Het eerstgenoemde boek is de vertaling van een officieel Amerikaans rapport dat
president Nixon met verontwaardiging naast zich heeft neergelegd. Het tweede werkje
is uit het Duits vertaald en behandelt behalve pornografie ook homofilie en prostitutie.
Deze studie is vooral wat het laatste betreft, in ons land volkomen achterhaald door
de praktische onderzoekingen van Groothuyse.
Beide werkjes staan evenals de recente studie in ons land van Dr. Tom Schalken
op het standpunt van de tolerantie. Bij de pornografie komt het eigenlijk hierop neer
dat men stelt: laat ze nu hun gang maar gaan, dan verdwijnt het van zelf wel. In feite
ligt dus een morele afkeuring, immers een hoop op verdwijnen aan deze tolerantie
ten grondslag. Men kan er nog niet toe komen om aan de pornografie en wat men
verder wel perversiteiten heeft genoemd, ook een positieve kant te ontdekken. Toch
is die er wel degelijk. Wij hebben namelijk een zeer ambivalente houding tegenover
ons eigen lichaam. Gedeeltelijk is het ‘zelf’ en gedeeltelijk ‘buitenwereld’; ik zal
zeggen dat ik pijn heb in mijn maag. In de lichamelijkheid is het subject object voor
zich zelf. Kennis van die lichamelijkheid zal dus leiden tot zelf-kennis, dat wil dus
zeggen tot een hogere mate van zelf-zijn. Mens zijn is immers zelfbewustzijn en dus
is het menszijn hoger ontwikkeld naar mate het zelfbewustzijn hoger wordt
ontwikkeld. Over het algemeen echter ontwikkelen wij het zelfbewustzijn alleen
maar als een be-
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wustzijn van relaties tot de buitenwereld: ik ben hier, ik doe dat, ik waardeer zo, enz..
In de kennis van ons lichaam is dat bewustzijn middellijk op het subject zelf
betrokken. Nu kan men die kennis van het lichaam natuurlijk gedeeltelijk door sport,
dans en ballet verwerven, maar er bestaat geen enkele reden om de kennis die men
door de erotiek verkrijgt, uit te sluiten.
Nu geldt ook voor de erotiek wat voor ieder gebied geldt: men kan zich alleen die
beelden opbouwen in de verbeelding waarvoor men materialen heeft in de herinnering.
Er is op dit punt dus voorlichting en gesprek nodig. Die voorlichting kan rechtstreeks
zijn zoals in ‘Variaties’ het geval is, maar kan ook plaats vinden door de uitbeelding
van situaties waarin men zich in kan leven. Dat is wat men tot nu toe pornografie
heeft genoemd.
Door de half tolerante houding die men er de laatste tijd tegenover aanneemt,
wordt inderdaad de pornografie in de hoek van de misdadigheid gedrukt. Iets wat op
zich zelf niet misdadig is, zoals bijvoorbeeld het uitzenden van muziek door middel
van radio, kan als men het verbiedt, tot misdrijf, bijvoorbeeld zeeroverij voeren.
Hetzelfde is het geval met de pornografie. Doordat het nog steeds alleen maar
getolereerd is, bevindt het zich nog in een halfmisdadige sfeer, zodat een verdere
ontwikkeling, waaraan ook de bonafide uitgeverij haar aandeel moet hebben, stagneert.
C. J. Boschheurne

Dr. C.J. Schuurman
Ik luister en antwoord Fundamentele psychische problemen in binnen- en
buitenwereld I. Een introspectieve reis II. Zin en waarde van ons dagelijks
leven
ANKH-Hermes, Deventer, 1972, 194 pp., f 15,-.
Dit boek is het zesde van de psychiater Schuurman bij deze drukkerij. Het is
gebaseerd op 2 series lezingen, gehouden op de school voor wijsbegeerte te
Amersfoort. Het is een coctail van existentiële filosofie, culturele antropologie,
theologie, psychiatrie en een paar eigen ideeën. De laatste bijvoorbeeld over de
opbouw van de persoonlijkheid als een soort van onder open vaas met links de egotiek
en rechts de erotiek (p. 29). De schrijver is geneigd ook verbaal te reïficeren in
begrippen als Ik, Zelf, etc.. Hij is ook essentialist. Hij gelooft in een creatief centrum
in de diepte van de psyche. Hij ziet analogieën tussen ik-structuren en regeringsvorm
(p. 85), net als de primitieven analogieën zien, zoals hij aangeeft in zijn eerste
hoofdstuk. Die vormen zijn dan: autocratie, democratie en tenslotte aristodemocratie
of holocratie.
Zijn waarde-concepten ontleent hij aan Maslow; een zichzelf opofferende
revolutionair zou dit volgens de schrijver doen om een spectaculaire daad te stellen
‘omdat zijn verdere leven zo volkomen waardeloos is’. We hebben pessimistische,
constructieve, aggressieve, progressieve en optimistische creatieven volgens de
schrijver. De oermens had geen moraal, etc., etc..
De introspectieve reis is geen introspectie in de gewone zin geworden, maar een
soort reis à la Dante.
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Het geheel heeft een impliciete dialectiek, die toch vooral aan filosofen zoals Hegel
doet denken.
Misschien is de Soefi-beweging wel blij met dit boek.
J.H. van Meurs

Wolfgang Deichsel
Frankenstein Aus dem Leben der Angestellten
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1972, 70 pp..
Het beeld van de psychiatrische patiënt is de lezer in de laatste tijd vertrouwd
geworden. Szasz, Fontaine, van Eijk-Osterholt en vele anderen schreven boeken die
bestsellers werden, zodat men postuum het veel meer literaire werk op dit gebied
van Hanlo nog liet uit komen. Belangstelling voor een duidelijk gediscrimineerde
groep, die weinig of niets voor de verbetering van het eigen lot kan doen. Ook
Duitsland kent vele werken van dezelfde aard.
Deichsel gebruikt nu het beeld van mensen met waandenkbeelden in de korte,
vaak zeer korte verhaaltjes die in dit boek zijn samengebracht. Zij hebben allen
waandenkbeelden, vooral het waandenkbeeld dat een of andere geheimzinnige macht
van uit de verte iedere handeling van hen op elektronische of andere wijze bestuurt.
En daartegen verzetten zij zich. De schrijver wil zeggen dat het waar is wat deze
kleine beambten denken: ze worden gemanipuleerd en spelen een rol bij het
manipuleren van anderen.
C.J. Boschheurne
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Politiek
Agenor - Links laat Europa rechts liggen. Hoe lang nog? II. - Katernen 2000,
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1973/7, 23 pp., f 3,-.
Burgerlijke ongehoorzaamheid. - Kernvraag. Geest. Verzorging Krijgsmacht,
Den Haag, 1973, 88 pp..
Waesberge, Robert van - Zuidelijk Afrika op weg naar de bevrijding. - Angola
Comité, Amsterdam, 1973, 40 pp..

Paul Van De Meerssche
Europa van morgen: integratie of desintegratie?
Standaard Uitgeverij en Davidsfonds-editie, 1972, 295 pp., BF. 90.
De auteur zet in dit boek zijn studie voort over de voortschrijdende integratie van
Europa die hij begonnen was in een eerste deel onder de titel De Europese integratie
1945-'70. Hij bestudeert de Europese problematiek zoals deze zich voordeed in de
jaren '70 en '71 en van daaruit wil hij een visie geven op de toekomst: verdere
integratie of desintegratie? In een eerste deel behandelt S. de crisis en de relance van
het Europese integratieproces, waar in grote lijnen drie problemen aan bod komen;
het definitieve totstandkomen van de douane-unie, de monetaire problemen en de
onderhandelingen over het toetreden van Groot-Brittannië tot de Gemeenschap. Het
tweede deel is gewijd aan het Europa van de gemeenschappelijke problemen, met
een onderzoek naar de gevolgen van de toetreding van Engeland, de economische
en monetaire problemen die blijven voortduren, de sociale vraagstukken, de problemen
van het leefmilieu en de loutere politieke problemen. Tenslotte komt een deel bijlagen
met allerlei documenten, die elders niet altijd gemakkelijk terug te vinden zijn.
In de inlieding schrijft de auteur: ‘Meer dan ooit verhindert het Europese bos de
bomen en het licht te zien’. Daarom werd reeds vroeger op allerlei congressen de
vraag gesteld naar een werk dat de Europese problematiek in een duidelijk schema
zou zetten; maar wie zou dat werk ondernemen? Hier hebben we dan zo'n studie en
daarmee heeft de auteur baanbrekend werk geleverd. In de letterlijke zin: een
standaardwerk op het gebied van de eigentijdse geschiedenis. Temeer daar de auteur
een overvloedige literatuur vermeldt. Verplichte lectuur voor elke Europeaan.
A. Van Peteghem

Dom Helder Camara
De structuren van het onrecht
Orion, Brugge, 1973, 129 pp..
Hier zijn een paar toespraken gebundeld welke aartsbisschop Camara gehouden
heeft bij zijn tour in Engeland en Duitsland medio 1972. Ze worden ingeleid met een
meditatie welke dezelfde in april van dat jaar maakte voor de Driebergen-conferentie
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georganiseerd door het Amsterdamse Luther King-Centrum, Pax Christi en het
protestantse Kerk en Wereld. Als epiloog nogmaals een toespraak welke samen met
de getuigenissen van Raoul Follereau, Roger Schutz een driedaags congres van
tienduizenden jongeren besloot te Firenze, een openluchtmis waar Dom Helder
Camara de evangelieperikoop parafraseerde ‘Want Ik had honger en gij hebt Mij te
eten gegeven’.
S. De Smet

J.W. Stalin
Over dialectisch en historisch materialisme
Pegasus, Amsterdam, 1972, 51 pp..
Commentaar behoeft dit in 1938 verschenen hoofdstuk uit de geschiedenis van de
communistische partij zelf natuurlijk nauwelijks meer. Leerzaam is het toch nog wel
om door te lezen, omdat er duidelijk door wordt dat Stalin bij lange na niet zo slecht
dialecticus was als A. Solsjenitzyn in In de eerste cirkel suggereert.
Ook is het duidelijk dat de CPN zich door deze uitgave (door een van haar zeer
afhankelijke uitgeverij) afzet tegen de C.P.S.S.. In de Sovjet-Unie worden de werken
van Stalin niet meer verkocht. Officieel zal men zijn naam, met uitzondering van
Georgië, waar vorig jaar weer een park en een kade naar hem werden genoemd, niet
meer vinden. Officieus en illegaal worden in de randrepublieken zijn portretten nog
vereerd en onder tafel verkocht. Voor deze mensen heeft de naam Stalin een betekenis
die wij buitenstaanders er niet makkelijk mee verbinden: zekerheid en eigen
ontwikkeling van de nationaliteiten. Stalins tijd is voor hen de goede oude tijd toen
alles nog zeker was en ordelijk verliep en er in staat en partij geen sprake was van
experimenten, die de dagelijkse zekerheid verstoren. Stalins tijd betekent voor veel
Sovjetburgers ‘Law and order’. Misschien ziet de CPN hem ook zo: als symbool
voor een stabiel communisme dat de verschillende nationaliteiten vrijheid geeft.
C.J. Boschheurne
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Hans Adolf Jacobsen, Wolfgan Mallmann, Christian Meier
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE).
Analyse und Dokumentation
Wissenschaft und Politik, Köln, 1973, 472 pp., DM.48,-.
Een omvangrijk werk, dat zes delen omvat: 1) Een inleiding door H.A. Jacobsen
die een algemeen wereldomvattend en evolutionair overzicht geeft van het denken
over en de pacten in verband met veiligheid en vrede. 2) Een inleiding over de houding
van de landen-leden van het pact van Warschau over veiligheid en ontwapening in
Europa, door Meier. 3) De houding van de landen-leden van de Nato terzake. 4) De
houding van de neutralen in Europa terzake. Delen drie en vier worden ingeleid door
Mallmann. 5) Deze houdingen worden gestaafd door de inlassing van 132 documenten
in verband met de veiligheid en de vrede in Europa. Het eerste is een document over
de Deense veiligheidspolitiek, voorgelegd aan de Nato in juni 1966; het laatste, een
artikel van de Westduitse minister van buitenlandse zaken Scheel in de Süddeutsche
Zeitung van 20 januari onder de titel ‘Keine Entspannung ohne menschliche Kontakte’.
6) Een chronologisch overzicht van de ontspanningsproblematiek vanaf 14 december
1964 met de rede van de toenmalige Poolse minister van buitenlandse Zaken Rapacky
over een mogelijke Europese conferentie in verband met veiligheidsproblemen tot
de dag waarop nietofficiële contactnamen begonnen tussen de Nato en het
Warschaupact over de wederzijdse troepenvermindering, 31 januari 1973. In de loop
van de tekst wordt een omvangrijke bibliografie opgebouwd in verband met de
behandelde problemen. Het boek blijft echter beperkt tot Europa, Canada en de
Verenigde Staten. Een zeer belangrijk en een onmisbaar werkdocument.
A. Van Peteghem

Alfred Donnes, Hrsg.
Ost West Polarität
Wissenschaft und Politik, Köln, 1972, 256 pp., DM. 14,50.
Onderhavig werk bevat de referaten die gehouden werden op een congres van de
studievereniging voor de problemen van de samenwerking tussen de midden- en de
oost-europese landen in Rockville, USA, in 1971 met als thema de verhoudingen
tussen West en Oost.
De inhoud is zeer divers. In feite komt hij neer op een analyse van volgende
problemen: de binnenlandse politiek van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten in
het internationale kader; de betekenis van de economie in de krachtenverhouding
tussen oost en west; de betekenis van de culturele stromingen in de verhouding tussen
oost en west; de militaire betekenis van de Nato en haar uitwerking op de Sovjet-Unie;
de betekenis van de internationale instellingen. Over elk probleem komen een paar
wereldbekende geleerden aan het woord. In feite wordt de dreiging besproken die
uit het Oosten komt, de mogelijkheid waarop het Westen kan reageren en de
veranderingen in de Oost-West verhoudingen. De auteurs komen tot zeer verschillende
mogelijkheden waarin Oost en West verkeren om politieke en economische
beslissingen te nemen, de manier waarop Oost en West tot de vaststellingen van hun
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doelstellingen komen en de manier waarop een coördinatie van de verschillende
blokken op militair en economisch gebied tot stand komt. Belangrijk lijkt mij de
opmerking op p. 245: ‘Wenn es uns im Westen nicht gelingt die wahre Bedeutung
unserer westlichen kulturellen Grundlagen zu erkennen und sie zu einem lebendigen
Bestandteil unserers Systems zu machen... dann ist uns der Osten, ist uns die
Sovjetunion überlegen. Es ist dem Osten gelungen politische Probleme in
angemessener Weise zu lösen weit besser als es uns möglich war weil uns die
kulturelle Grundlage fehlt’.
A. Van Peteghem

Balint Balla
Kaderverwaltung. Versuch zur Idealtypisierung der ‘Bürokratie’
sowjetisch-volksdemokratisch en Typs
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1972, 282 pp., DM. 49,-.
Prof. Balint Balla van Berlijn heeft hier een studie geschreven over een begrip dat
nogal in de mond ligt van iedereen die zich bezighoudt met de studie van de
problemen van Oost- en Centraal-Europa, maar waarvan de inhoud niet zo goed
vaststaat, nl. de bureaucratie als typologisch verschijnsel in de Sovjet-Unie en de
andere volksdemocratieën. Daarvoor voerde hij zelf een nieuw begrip in, nl.
‘Kaderverwaltung’, om de bureaucratie in de oostbloklanden te onderscheiden van
die in de westelijke landen. Het werk is streng wetenschappelijk opgevat, met een
uitvoerige bibliografie. Uiteraard is het geen gemakkelijk te verteren studie en slechts
toegankelijk voor degenen die een sociologische vorming achter de rug hebben met
een brede visie op de maatschappij van het oostblok.
A. Van Peteghem
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Geschiedenis
Gordon, Lew. S. - Studiën zur plebejischdemokratischen Tradition in der
französischen Aufklärung. - Rütten & Loening, Berlin, 1972, 371 pp., M. 24,-.
Hemels, Dr. Joan - Van perschef tot overheidsvoorlichter. - Samsom, Alphen
a/d Rijn, 1973, 63 pp., f 9,50.
Joll, James - Europe since 1870. An International History. - Weidenfeld &
Nicolson, 1973, 541 pp., £ 6,20.
Lamberty, Max - De Vlaamse opstanding 2. 1914 tot heden. - Davidsfonds,
Leuven, 1973, 96 pp., 310 ill., BF. 375.
Plas, Michel van der, en Jan Roes, - De kerk gaat uit. - Ambo, Bilthoven, 1973,
239 pp., ill., f 15,-.
Treadgold, Donald W. - The West in Russia and China. I. Russia 1472-1917.
II. China. 1582-1949. - Cambridge Univ. Press, London, 1973, 324 en 251 pp.,
£ 4,60 per deel, paperback £ 1.90 per deel.

C. Smit
Nederland in de Eerste Wereldoorlog (1899-1919) Tweede deel: 1914-1917.
Derde deel: 1917-1919.
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972-1973, 207 en 173 pp., ill., krtn., per deel f
37,50, 3 dln. compleet f 100,-.
Het gaat hier, zoals in het eerste deel (bespreking Streven 26 (1972-73) p. 99-100),
om een verwerking van door de auteur uitgegeven bronnen in een doorlopend geheel.
Ook nu wordt er uitsluitend gesproken over de verhouding van Nederland met de
andere mogendheden; dat had in de titel van het boek eigenlijk wel naar voren kunnen
komen; nu worden er meer verwachtingen gewekt.
De buitenlandse politiek van Nederland in de Eerste Wereldoorlog wordt uiteraard
bepaald door het streven een strikte neutraliteit te bewaren. Tal van moeilijkheden
geeft dit met de belligerenten. Op al deze moeilijkheden wordt ingegaan, waarbij
veel aandacht wordt besteed aan de problemen van in- en uitvoer. Aan bewondering
voor het krachtig optreden van de regering ontkomt men niet, zeker niet als men
rekening houdt met de kwetsbare positie van ons land in die tijd. Opmerkelijke
gegevens zijn de germanofiele instelling van minister-president Cort van der Linden,
de daadwerkelijke bemoeienis van Koningin Wilhelmina met de politiek en de hoop
die lang geleefd heeft, dat Den Haag de plaats voor de Vredesconferentie zou zijn.
Aan zelfonderschatting lijdt ons land niet in die jaren.
Marcel Chappin

Alexander McKee
De race naar de Rijnbruggen. 1940-1944-1945
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Vertaald door Elisabeth Swildens m.m.v. majoor E.H. Brongers.
Hollandia, Baarn, 1972, 414 pp., ill., krtn., f 24,50.
Het is een hachelijke zaak om bepaalde krijgsoperaties uit een oorlog tot in details
te willen beschrijven. Je moet aankomen met zeer vele gegevens en die dan nog tot
een overzichtelijk geheel maken. Alleen al de geografische kennis die verondersteld
wordt om tot een daadwerkelijke voorstelling van het gebeurde te komen zal een
ernstig struikelblok vormen om een reële indruk van het verloop te krijgen. Het is
mij dan ook niet ten volle gelukt met het verhaal in dit boek. Door het gelukkige
toeval iets af te weten van de plattegrond van Nijmegen, en ook nog wel wat van die
van Arnhem, ging het voor de operaties in september 1944 nog wel het beste. Bij de
veelheid van details is het natuurlijk ook met mogelijk onnauwkeurigheden na te
gaan. Wel weet ik dat Nijmegen niet in 1943, maar in 1944 gebombardeerd is (p.
89).
Maar misschien is de onmogelijkheid je het hele verloop van de operaties voor te
stellen niet zo erg. Wat wel blijft als indruk, juist ook door de vele persoonlijke
getuigenissen in dit boek verwerkt, is wat er aan angst, dapperheid, onwetendheid,
wreedheid, menselijke tekorten, grootmoedigheid in een oorlog meespeelt. Dit boek
maakt van de oorlog geen roman, van de overwinnaars geen feilloze helden, van de
vijanden niet alleen maar baarlijke duivels.
Marcel Chappin

Daniel Olivier
Het proces Luther.
Ingeleid door H.A.M. Fiolet, vert.: Henri van der Burght, Bilthoven, 1973, 223 pp.,
f 14,50.
Hoe goed ook geschreven, dit boek over Luther is misleidend. De schrijver beperkt
zich tot een verslag van de steeds moeizamer wordende ‘dialoog’ tussen Maarten
Luther en de kerkelijke overheden in de jaren 1517/1521. Aan beide kanten worden
dan fouten gemaakt, van beide kanten blijkt er plaats voor redelijkheid. In de houding
van Luther heeft er een ‘omslag’ plaats: is
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hij in 1518 roomser dan de paus, in 1520 al preekt hij een christendom zonder paus.
Hier ligt natuurlijk een enorm probleem en daar wordt niet op ingegaan. Hoe goed
de chronologie over deze jaren ook is, we komen zo toch niet in het hart van de
kwestie. Dan moeten we eerst meer over Luther weten, over zijn ontwikkeling voor
en na de periode 1517/1521. Dan moeten we meer weten van anderen die ook op
hervormingen hebben aangedrongen, maar binnen de Moederkerk zijn gebleven.
Op grond van deze studie kan ik daarom niet de inleider Fiolet volgen die meent
nu Luther te kunnen rehabiliteren: maar misschien wil Fiolet, die alleen maar over
‘schisma’ spreekt alsof er niet meer aan de hand is, dat ook wel op heel andere
gronden.
Marcel Chappin

Richard Friedenthal
Ketzer und Rebell. Jan Hus und das Jahrhundert der Revolutionskriege
R. Piper & Co Verlag, München, 1972, 448 pp., DM. 29,80.
Richard Friedenthal die op het gebied van de historische biografie reeds zijn sporen
verdiende met werken over Goethe (1963), Luther (1967) en Montaigne, Pascal en
Diderot (1969), presenteert in dit boek weer een geheel andere hoofdpersoon. Op
boeiende, verantwoorde wijze wordt een beeld gegeven van wetenschap en cultuur,
ketterij en oorlog in een verwarde en verwarrende tijd, als decor voor de intrigerende
figuur van Jan Hus (ca. 1370-1415), die voelde hoe in en rond hem de strijd diende
uitgevochten te worden tussen gezag en individu. Een strijd die zich afspeelde op
alle niveaus, kloven verbreedde, verbonden smeedde, dood en leven bracht. Een
geweldig boek, dat bovendien nog behulpzame landkaarten, tabellen van data en
vorsten, geselecteerde literatuur en een register bevat.
P. Begheyn

Heinrich Bacht
Das Vermächtnis des Ursprungs. Studien zur frühen Mönchtum I
Echter Verlag, Würzburg, 1972, 291 pp., DM. 42,-.
Een studie over de vroegmonastieke spiritualiteit, geschreven door een specialist
van naam, en in hoofdzaak te savoureren door de eveneens specialistisch
geïnteresseerde lezer. In dit eerste deel van een door de schrijver geplande driedelige
uitgave van de resultaten van zijn jarenlange studies, komt de tweede opvolger van
Pachomius, stichter van de cenobitische leefwijze in het monnikendom, Horsiesius,
op de voorgrond.
Na een korte beschrijving van leven en karakter van Horsiesius bestaat een groot
deel van deze studie uit een verzorgde uitgave en Duitse vertaling van het ‘Liber
Orsiesii’, waarin de vader van de kloostergemeenschap bij zijn sterven aan zijn zonen
als een testament een groot aantal opwekkingen en aansporingen nalaat die moeten
bijdragen tot trouw aan het overgeleverde ideaal.
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Enige detailstudies over Orsiesius betreffende diens gebruik van de H. Schrift,
waarbij belezenheid en persoonlijke verwerking opvallend zijn, over zijn verhouding
tot ‘onze Vader Pachomius’ en zijn armoedeopvatting besluiten, met een ‘Exkurs’
over het gebruik van de term ‘meditatio’ in de oude bronnen, deze studie.
Op hoog wetenschappelijk niveau brengt de auteur de hiertoe gemotiveerde en
van enige kennis van zaken voorziene lezer tot een beter verstaan van het vroege
monnikendom en de daarvan uitgaande historische invloed.
G. Wilkens

August Franzen
Bischof und Reformation. Erzbischof Hermann von Wied in Köln vor der
Entscheidung zwischen Reform und Reformation
Aschendorff, Münster, 19722, 111 pp., DM. 11,-.
Over de beginjaren van de Reformatie verschijnt de laatste jaren een groot aantal
publikaties, die gebaseerd zijn op de oorspronkelijke bronnen. Daarvan zijn er de
nodige gepubliceerd in de serie Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter
der Glaubensspaltung; deze publikatie van Franzen is het 31e deel. De hoofdpersoon
in deze studie is de Keulse aartsbisschop Von Wied (1515-1547), onder wiens
bestuursperiode de beslissing viel vóór of tegen de Reformatie. Aanvankelijk veeleer
functionerend als rijksvorst dan als geestelijk opperherder, wijdde hij zich nadien,
op advies van zijn raadgevers (onder wie Johann Gropper), aan een intensieve
binnenkerkelijke reformatie, bekroond met het Provinciaal Concilie van Keulen
(1536). Tenslotte begon hij, na een periode van aarzeling, met medewerking van
Heinrich Butzer aan de ‘bijbelse reformatie’ van zijn gebied, die vastliep op felle
tegenstand van de katholieke krachten in Keulen (onder wie wederom Gropper) en
leidde tot Von Wied's afzetting in 1547, een beslissing die verstrekkende gevolgen
had voor de poli-
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tieke en kerkelijke toekomst van het gehele rijk.
De eerlijke poging om de Kerk uit een impasse te halen, moest wel stranden, gezien
de zeer magere theologische ondergrond van de aartsbisschop, die de dogmatische
problemen en de gevolgen ervan te weinig overzag en zodoende aan de
geloofsverschillen voorbijging om de eenheid der Kerk te redden. Terecht heeft
Franzen onderscheid gemaakt tussen Reform en Reformation; dat is een van de
redenen om zeer voorzichtig te zijn met het signaleren van hedendaagse parallellen.
Deze zeer nauwgezette studie is ook voor onze vaderlandse kerkgeschiedschrijving
van belang, ofschoon Schr. daaromtrent erg summier is gebleven. Overigens is het
onbegrijpelijk dat ook nu nog een dergelijk wetenschappelijk werk verschijnt zonder
literatuurlijst en register!
P. Begheyn

Lewis Mumford
The city in history. Its origins, its transformations, and its prospects
(Pelican) Penguin Books, Harmondsworth, 19732, 696 pp., ill., £ 1,60.
Al van voor de oorlog dateert Mumfords belangstelling voor het verschijnsel stad.
In deze heruitgave van zijn boek uit 1961 vindt men derhalve de neerslag van vele
jaren studie, observatie en overweging. Deze studie van de stad ‘door de eeuwen
heen’ (wellicht een goede titel voor een vertaling in het Nederlands) zoekt op vele
terreinen van de wetenschap haar weg: psychologie, sociologie, economie,
architectuur, ecologie, de geschiedenis zelf - het zijn evenzovele vakgebieden die in
de vaak verrassende beschouwingen van de auteur betrokken worden. Misschien
doet de schr. inderdaad recht aan de sociale psychologie door de stad onze moeder
te noemen. Het verbinden van een bepaalde sekse aan een bepaalde cultuuruiting
komt bij mij meestal geforceerd over. Beter te volgen valt de auteur waar hij
ontmaskerend te werk gaat en heilige huisjes als bouwsels van bordpapier omverwerpt.
Zo toont hij aan dat wat algemeen achterlijke ‘Middeleeuwse’ toestanden in
huizenbouw en stadsplanning wordt genoemd, stamt uit de tijd erna en dat verlichte
eeuwen als de achttiende en de negentiende veel ongezonder gebouwd hebben.
Misschien dat de Middeleeuwen wel iets teveel verheerlijkt worden in dit boek, maar
indien men de verdere analyse van de stadsontwikkeling volgt tot in onze tijd, moet
men daar welhaast toe komen. Dat in onze dagen alle verhoudingen uit het oog
verloren zijn geraakt, wordt duidelijk wanneer men de cijfers ziet over de verhouding
tussen bebouwd areaal en toegangs-, resp. uitvalswegen in de geürbaniseerde
gebieden.
Dit boek is een noodzakelijke lectuur voor allen die dwepen met de Stad van de
Mens: de door sommige oppervlakkigen zo hevig geprezen urbanisatie heeft ons tot
nu toe eerder gebracht in Babylon, de grote Hoer, dan in het nieuwe Jerusalem, waar
het zo menselijk is dat er ook voor God plaats is.
Marcel Chappin
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Pierre Goubert
The Ancien Régime. French Society 1600-1750
Weidenfeld and Nicolson, London, 1973, 292 pp., £4,25, paperback £2,45.
Een eerste kenmerk van dit werk is helderheid. Zonder theoretische verantwoording
voor- of achteraf (deze wordt bewust afgewezen: ‘May the author add that most of
the theories and systems are, in his opinion, the very negation of historical endeavour
and even of intelligence? p. xvi) probeert Goubert aan te tonen hoe de Franse
samenleving er uit heeft gezien in de periode 1600-1750. Begonnen wordt met een
begripsbepaling van ‘Ancien Régime’. Alleen al de wijze waarop hij dit doet, mag
gelden als schoolvoorbeeld van systematisch historisch werken, waarbij de vrijheid
ten opzichte van ideologieën bewaard wordt. Vervolgens wordt op de samenleving
zelf ingegaan: de demografische gegevens (Goubert is de leidende historische
demograaf van dit moment), de middelen van bestaan (de samenleving is fundamenteel
agrarisch), de verschillende bevolkingsgroepen. Daarbij blijkt het tweede kenmerk
van dit boek: eruditie. Goubert is thuis in de archieven en in de literatuur; zelf heeft
hij onderzoek gedaan over bepaalde streken (Beauvais en omgeving). Ook al moet
hij generaliseren en simplificeren, door vele opmerkingen tussendoor weet hij toch
te laten zien dat alles ingewikkelder en onregelmatiger is dan hij in kort bestek kan
beschrijven en dat in de beschreven anderhalve eeuw zich ontwikkelingen voordoen
(ook al is verstarring evenzeer een kenmerk van het Ancien Régime).
Uittreksels uit documenten en verwijzingen naar verdere literatuur zijn waardevolle
onderdelen van dit werk.
Een tweede deel over de Franse staat in die tijd is in voorbereiding. Dat is iets om
vol verwachting naar uit te zien.
Marcel Chappin
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Denis, Borgerhout, 1973, 143 pp., f 15,50, BF. 235.
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John Lyons
Noam Chomsky
Meulenhof, Amsterdam, 1973, 89 pp., f 12,50.
J.P.B. Allen en Paul Buren Chomsky Over Taal
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973, 218 pp., f 6,50, BF. 106.
Deze twee boekjes samen geven een helder inzicht in de opvattingen van de
modedenker van dit ogenblik Noam Chomsky. Het eerste geeft vooral ook de
ontwikkeling van zijn denken weer, het tweede geeft een totaal overzicht,
hoofdzakelijk bestaande uit geselecteerde geschriften van de grote man zelf. Nu
Lyons stelt dat Chomsky niet meer helemaal achter zijn eerste opvattingen staat en
Allen en Van Buren artikelen uit verschillende perioden door elkaar heen gebruiken,
moet men wel enige voorzichtigheid bij de interpretatie betrachten. Dit te meer nu
van beide werkjes wordt gesteld dat Chomsky het manuscript doorgelezen heeft.
Men kan echter de hoofdlijnen van de leer er uit op maken. Chomsky wil een systeem
ontwerpen waarmee alle zinnen van een taal beschreven kunnen worden en niet meer.
Een taal en niet de taal. Wat taal nu precies is, maakt hij op uit de intuïtieve
aanvaarding van een zin door de gemiddelde taalgebruiker. Accepteert die de zin,
dan is hij grammaticaal juist. Hier zit al een eerste zwakheid van de theorie: de zin
‘paarden zonder haver vis zonder gelei bloemen zonder honing o wat zijn we blij’
geuit tegen de bestuurder van lijn 1, brengt mij met de ggd in aanraking, terwijl ze
het in een surrealistische gedichtenbundel prima zou doen. Hieruit blijkt al een
belangrijke zwakheid van deze leer. De fonologie wordt behandeld als een op zich
zelf staand verschijnsel. Taal gaat altijd gepaard met mimiek, stembuiging,
cursivering, etc..
Buitendien geeft Chomsky alleen een beschrijving van de taal zoals ze is en houdt
hij geen rekening met veranderingen in de grammatica, in zijn systeem zouden die
zelfs niet plaats kunnen vinden. Toch worden we geconfronteerd met verdwijning
van dualis en futurum, zwak worden van werkwoordsvormen en vele andere
grammatica-veranderingen. Voor de beschrijving van een levende taal zijn die
essentieel.
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Chomsky kan ook wel aantonen dat een zin als ‘Hij viel in het grote bed’ kan
worden gevormd, maar niet dat deze zin een totaal andere betekenis heeft in het
verhaal over een vermoeide reiziger in een dorpsherberg en in een roman over een
alcoholische aspergekweker.
In het kader van de psychologie wordt het mentalisme bepleit in strijd met het
behaviourisme, in de filosofie het rationalisme in strijd met het empirisme. We laten
in het midden dat de laatste strijd eigenlijk sinds Kant tot een goed einde was gekomen
en totaal overbodig in de twintiger jaren van deze eeuw door Angelsaksische denkers
uit de mottenballen is gehaald. Erger is eigenlijk de pretentie dat het rationalisme
hier op empirische gronden is bewezen. Men meent namelijk zijn stellingen op het
gebied van deze twee wetenschappen te bewijzen uit het feit dat alle talen zekere
overeenkomsten hebben. Nu moet er eerst worden vastgesteld dat Chomsky c.s. bij
benadering niet alle talen hebben onderzocht. Veel belangrijker is, dat men ook
zonder onderzoek wel kon zeggen dat er overeenkomsten tussen alle talen moeten
bestaan. Immers alle zinnen zijn mededelingen van iemand aan iemand van iets over
iets. Dat geldt ook voor een vraag waarin ik mededeling doe van mijn verlangen dat
er iets gebeurt of van mijn verlangen ergens kennis van te nemen. Ook voor het bevel,
dat een mededeling inhoudt van een door machtsmiddelen geschraagd verlangen.
Steeds wordt iets van iets meegedeeld, geformaliseerd tot Fx. Het is de taak van de
logica de hieruit voortvloeiende universele grammatica uit te werken en te ontdekken.
Men kan deze namelijk alleen ontdekken indien men doordringt tot het wezen van
de taal. Dat wezen is niet alleen de vorm, zoals Chomsky schijnt te denken, maar ze
wordt bepaald door de functie van de taal. Die functie is in de eerste plaats
communicatiemiddel.
C.J. Boschheurne
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Theologie
Rad, Gerhard von - Gesammelte Studien zum Alten Testament II. - Chr. Kaiser
Verlag, München, 1973, 328 pp., DM. 24,-.
Verburg, Dr. J. - Adam. - H. Veerman & Zn, Wageningen, 1973, 289 pp., f
17,50.

Hans Uis von Balthasar
Die Wahrheit ist symphonisch. Aspekte des christlichen Pluralismus
Johannes Verlag, Einsiedeln, 1972, 165 pp., DM. 9,50.
Geen mens zal willen ontkennen dat het probleem der pluriformiteit er een is
waarmee de Kerk in hoge mate heeft te maken. Hoe omvattend is de ene waarheid
van de ene Heer in de ene Kerk, luidt de theologische vraag bij de gewone vraag of
alles kan en mag. Het uitgangspunt van de bekende theoloog en schrijver is de situatie
waarin men ongeduldig rukt aan de tralies die een ogenschijnlijke uniformiteit en
eenheid met zich mee brengen en waar men zich bevrijd voelt in een vrije opstelling
ten opzichte van een bindende, niet meer als boeiend genoeg ondervonden
hiërarchische kerk. Wil men werkelijk een symfonie en samenklank, die aan de
waarheid eigen is, of eist men een unisono-uitvoering op, als een naar zich toe trekken
van een onfeilbaarheid, die ontroofd wordt aan die plaats waar de eenheid met
Christus, de Heer der Kerk, gegarandeerd is? Het eerste deel van dit boekje bevat
een behandeling van het theoloigsche pluralisme, dat in een tweede gedeelte
geillustreerd wordt aan de hand van concrete uitwerkingen met betrekking tot kerk
en wereld, geloven en handelen, vreugde en kruis, ambt en leven. De
achtergrondsmelodie in dit boek is de opvatting van de schrijver dat er geen instantie
is die bestaat in een ideale kerk, waarbij men in beroep kan gaan als men zich aan
de concrete historische kerk en haar structuren ergert. Een partiële identificatie is
een halve waarheid, waar de gehele waarheid niet aanvaard wordt. Of de teneur van
dit werk een lievelingsmelodie is voor degenen die een eerste viool willen spelen,
blijft te bezien. Ook al kan men een minder gezwollen stijl en een doorzichtiger
uiteenzetting van de inhoud wensen, de toon die uit deze studie spreekt - en die toch
de muziek maakt - is van dien aard dat men de gedachten van de schrijver ter
overdenking én overweging van harte kan aanbevelen.
G. Wilkens

Karl Rahner, Hrsg.
Herders Theologisches Taschenlexikon
in acht Bänden.
Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1972/73, ± 400 pp. p. dl., compleet DM. 98,-.
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Dit ‘Taschenlexikon’ is samengesteld uit materiaal dat reeds aanwezig was in
uitgaven die al vroeger verschenen waren, ‘Lexikon für Theologie und Kirche’ en
‘Sacramentum mundi’. Bij vergelijking is mij gebleken, dat vooral uit het laatste
lexikon geput is. Dit heeft twee onmiskenbare voordelen: ‘Sacramentum mundi’ is
het meest actueel, en men heeft nu dit voortreffelijk lexikon tegen een beslist kleine
prijs. Praktisch is, dat literatuur-opgaven aan het eind van het 8e deel zijn toegevoegd;
daardoor blijft de mogelijkheid open ze in heruitgaven gemakkelijk aan te vullen.
Aanbevolen; ook al zal men zich moeten instellen op een echt ‘Theologisches
Lexikon’.
S. Trooster

Bo Reicke
Die zehn Worte in Geschichte und Gegenwart
(Beiträge zur Geschichte der biblischen Exegese) J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)
Tübingen 1973, 73 pp., DM. 19,50.
De onderhavige studie is geschreven naar aanleiding van een kerkhistorische vraag.
Die vraag luidt: waarom verdelen enerzijds de Latijnse en Lutherse, anderzijds de
Griekse en Gereformeerde katechismussen en ten derde de Joodse leerboeken de
twee Sinai-tafels met de ‘Tien Woorden’ ofwel in drie plus zeven geboden op, ofwel
in vier plus zes geboden ofwel in vijf plus vijf geboden? De tweede kwestie die in
dit boekje wordt onderzocht is: waarom dragen de Tien Woorden in de verschillende
groepen steeds andere tellingen? Zo is bijv. het gebod tegen onkuisheid in de
katholieke kerk het 6e gebod, maar in de Gereformeerde Kerken en het Jodendom
het 7e.
In het eerste hoofdstuk geeft de auteur uiterst beknopt de huidige tekst weer in
een zo letterlijk mogelijke vertaling, met daarbij een zeer overzichtelijk schema van
de diverse tellingen. Het tweede hoofdstuk - dat zeer uitgebreid is - biedt zeer veel
historisch materiaal: citaten uit de Kerkvaders, samenvattingen van zeer oude
katechismussen (waaronder alle beroemde) en enkele Joodse bronnen. Het derde
hoofdstuk besluit met een overzicht van de Tien Woorden, zoals ze in het Nieuwe
Testament worden geciteerd en gehanteerd. Het werkje bezit een bijbelplaatsen- en
een namenregister.
Panc Beentjes
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Godsdienst
Enomiya Lassalle, H.M. - Meditatie en godservaring. - (Spiritualiteit) B.
Gottmer, Nijmegen, 1973, 95 pp., f 9,-.
Holl, A. - De laatste vraag. Wat komt er na de dood? - Ambo, Bilthoven, 1973,
230 pp., f 14,50.
Korherr, Edgar Josef u. Gottfried Hierzenberger, Hrs. - Praktisches Wörterbuch
der Religionspädagogik und Katechetik. - Herder, Wien, Freiburg, Basel, 1973,
1115 pp., DM. 49,-, ÖS 294, na 1.1.1974: DM. 54,-, ÖS. 324.
Leitner, Rupert u. Ludwig Wuchse - Neue Wege des Religionsunterrichts, 1/2
Schuljahr. Elternhilfe. - Herder, Wien, 1973, 65 pp., DM. 7,20, ÖS. 45.
Penning de Vries, Dr. P. - Geestelijk leven vandaag. - B. Gottmer, Nijmegen,
287 pp., f 20,-.
Pokrandt, Anneliese - Elementarbibel I. Geschichten von Abraham, Isaak und
Jakob. - Kösel Verlag, München / Ernst Kaufmann, Lahr, 1973, 88 pp..
Sudbrack, Josef - Meditatie in theorie en praktijk. - (Spiritualiteit) B. Gottmer,
Nijmegen, 1973, 180 pp., f 17,50.

Ter Herkenning
Tijdschrift voor christenen en joden
1e jaargang, 1973, nummer 2 en 3
Het tweede nummer van Ter Herkenning (zie Streven, augustus 1973, pp.
1144-1145) is verschenen bij de viering van het 25-jarig bestaan van de Staat Israël.
Deze aflevering mag dan ook niet gezien worden als een weergave van een
gezamenlijk standpunt of van het toekomstig karakter van het blad, maar eerder als
enkele uitingen in een forum, waarin niet ieder voldoende aan bod komt.
Over de toch altijd weer delicate kwestie van de stichting van de Staat Israël schrijft
prof. M. Boertien. Hij plaatst enkele kanttekeningen bij de
Onafhankelijkheidsverklaring van 14 mei 1948. Zijn bijdrage is de moeite van het
lezen waard. Prof. H. Berkhof mijmert over Israël aan de hand van de geschiedenis
van de Wereldraad van Kerken. A.C. Ramselaar bespreekt onder de titel ‘Israël, licht
der volken’ het verschijnsel dat dit land zich niet op eigen erf heeft teruggetrokken,
maar een teken is voor de wereld; een beslissend uur voor de mensheid heeft geslagen.
Het derde nummer (juli 1973) biedt een mijns inziens goed artikel over de
Frans-joodse wijsgeer Henri Bergson: Mystiek en profetisme bij Bergson. Hoewel
de auteur, emeritus-hoogleraar L. van Holk, tot de conclusie komt dat Bergson wel
een uiterst summiere en ontoereikende beschouwing over profetisme en mystiek
geeft, is het artikel in zijn geheel uiterst waardevol. De Leuvense hoogleraar L.
Dequeker plaatst, zoals hij het zelf noemt, kanttekeningen bij een opstel van Lucas
Grollenberg: ‘Was Jezus een schriftgeleerde?’, een artikel dat verschenen is in
Tijdschrift voor Theologie, 1973, pp. 3-199. Het lijken mij meer dan kanttekeningen,
al zegt de auteur uitdrukkelijk dat het niet de bedoeling van zijn artikel is over dit
onderwerp een polemiek te beginnen. Het zou uiterst onjuist zijn op deze plaats een
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uittreksel van Grollenbergs artikel te geven. Wel moet ons van het hart dat de
opmerking: ‘Jezus hoefde de Schrift ook niet te kennen, want hij handelde vanuit
zijn Godservaring’ een wel wat simplistisch katholiek standpunt van Grollenberg
weerspiegelt. Mijns inziens trekt Dequeker terecht van leer; als hij Grollenbergs
artikel goed heeft samengevat, zijn er inderdaad veel vragen bij diens opstel te
plaatsen, m.n. bij Grollenbergs vooronderstellingen. Naast het zelf bestuderen van
Grollenbergs artikel raad ik iedereen aan tenminste de laatste alinea van Dequekers
bijdrage te lezen. Hij is te lang om hier geciteerd te worden; hij moet iedereen aan
het denken zetten.
Panc Beentjes

Emiel Jozef De Smedt, Emmy Vorlat, e.a.
Ik zie het zo.
Getuigenissen over geloof en godsdienst
Lannoo, Tielt - Utrecht, 1973, 272 pp., BF. 198.
In dit prachtig boek zijn meer dan 40 getuigenissen opgenomen die in de loop van
1972 door de Rooms-Katholieke Godsdienstige uitzendingen de ether werden
ingezonden. Aanleiding daartoe was, aldus Paul De Haes, voorzitter der KRTC
commissie, de kloof die men constateert tussen geloof en leven. De vraag welke aan
tientallen van mensen gesteld was, luidde ‘Wat betekent geloof voor U?’ en daar zat
achter ‘Zijn wij echt teken voor anderen, niet voor iets maar van Iemand?’ Slechts
een op de tien aangeschrevenen heeft geantwoord: er zijn mannen en vrouwen,
priesters en religieuzen, zelfs een bisschop bij. Enigen onder hen zijn de recensent
zeer goed bekend, anderen heeft hij hier voor het eerst beluisterd, allen hebben
vrijmoedig hun visie
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gegeven, zij het niet steeds met de ontwapenende openheid van bisschop De Smedt
van Brugge of met de ridderlijke openhartigheid van Piet Fransen. Wij denken aan
een uitspraak van Karl Rahner: ‘de vroomheid van morgen zal er een zijn van
Godservaring of zij zal niet zijn’. Daaraan beantwoordt deze bundel en dat stemt tot
dankbaarheid jegens allen die met hun woorden in deze tijd hebben gereageerd op
de vraag die Christus eens aan Petrus stelde: Wie zegt Gij dat Ik ben.
S. De Smet

C.J. de Vogel
Aan de katholieken van Nederland, aan allen
Dekker & v.d. Vegt, Nijmegen, 1973, 114 pp., f 9,50.
In de afgelopen maanden heeft dit boekje, ‘geschreven omdat ik het niet meer
verantwoord acht te zwijgen’, vele reacties teweeg gebracht, die aanduiden hoezeer
de onderliggende bezorgdheid van schrijfster terecht is.
Nog voordat men nl. erop in kan gaan of schr. gelijk heeft of niet, blijkt uit de toon
dei reacties hoezeer in Nederland het denken over godsdienst gepolariseerd is en
emotioneel geladen, zodat men allereerst de mede- of tegenstandster ontdekt en dreigt
blind te worden voor de gegeven argumenten. Dat men zich dan soms zo kan vergeten
dat men in zijn geraaktheid de schr. ‘ondeskundigheid’ verwijt, of spreekt van
‘mentale milieuverontreiniging’, doet de recensenten geen goed.
Over de juistheid van publikatie van deze dingen zou men kunnen twisten. Dat
hangt af van de contacten met de betrokken personen en hun reacties op persoonlijke
benadering. Vast staat, dat Prof. de Vogel heeft gemeend niet langer te mogen zwijgen.
En wanneer men dit boekje meermalen leest met aandacht voor datgene wat erin
behandeld wordt en niet op de eerste plaats voor de personen die men aangevallen
kan wanen, dan is het resultaat, althans bij mij, een gevoel van droefheid. Droefheid
omdat iemand van deze kwaliteiten het noodzakelijk acht op deze punten (fundamenta
ecclesia, onderscheid tussen geloof en wijsbegeerte, eucharistie, priesteropleiding,
etc.) duidelijk te spreken, omzat zij hierover geen antwoord heeft gekregen, waar zij
meent recht te hebben - voor zichzelf en haar medegelovigen - op een duidelijk
woord.
Als we eerlijk zijn, zullen we namelijk moeten toegeven, dat op al deze punten op
het ogenblik de wegen in Nederland uiteenlopen en dat er van wezenlijk begrip van
of voor elkaars standpunt geen of nauwelijks sprake is. Dat schr. op deze punten
ingaat, niet met kreten maar met argumenten vanuit haar kennis en haar geloof, maakt
m.i. duidelijk dat alle betrokken partijen - en daar bedoel ik beslist niet mee de
schrijfster en haar directe ‘tegenstanders’, maar allen die verantwoordelijkheid dragen
voor pastoraal en priesteropleiding in ons land - deze zaken eens serieus zouden
moeten kunnen doorpraten zonder directe gevoeligheid voor competenties e.d. of
persoonlijke gekrenktheid.
Het lijkt me namelijk gewoon niet aan de realiteit te beantwoorden als we net doen
of er op de punten die schrijfster aanhaalt, eenstemmigheid zou heersen of zelfs een
duidelijk zien waar het heen moet.
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Daarom lijkt me dit boekje - hoe men verder ook over de opportuniteit van de
gekozen vorm moge denken - in wezen een ernstige oproep tot gewetensonderzoek
en serieuze besprekingen. Indien men op dit laatste zou tegenwerpen dat die al
gehouden worden, mag ik met schr. opmerken dat ‘men’ daarvan toch wel erg weinig
verneemt, hetgeen beslist niet tot voordeel van de ‘gelovigen’ strekt.
G.J. Adriaansen S.J.

Helmut Gollwitzer
De konsekwenties van het kerstfeest
Ten Have, Baarn, 1972, 80 pp., f 7,90, BF. 127.
Nederlandse vertaling van het reeds eerder besproken Duitse origineel Erfahrungen
mit Weihnachten (Streven, febr. 1973, p. 508). Zoals toen al gezegd: eenvoudige,
goed geformuleerde kerstpreken, maar die weinig zichtbaar maken van de
ontwikkeling in het denken van deze toch belangrijke theoloog.
S. Trooster

Dr. J. Bulckens, e.a.
Aanzetten voor een schoolcatechetische didactiek
Patmos, Antwerpen/Utrecht, 1972, 188 pp., BF. 195.
Sedert enkele jaren is er aan de katholieke universiteit van Leuven een toenemende
interesse waar te nemen voor het katechese-onderwijs. Naar aanleiding van vooral
Duitse, Nederlandse en Belgische publikaties probeert men ‘de katecheet te velde’
van achtergrondinformatie (theorie) en handreiking (praktijk) te voorzien. Boven-
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staand boek is daar een voorbeeld van; het is een verslag van een conferentie in 1971,
waar een zestal auteurs een totaal van acht onderwerpen behandelt. Hoewel dit
nergens uitdrukkelijk wordt vermeld valt het boek m.i. uiteen in een theoretisch en
een praktisch gedeelte.
Het theoretisch deel spreekt over de empirische wending die de schoolcatechese
heeft moeten doormaken. De school mag geen verkapt kerkje zijn: ‘zelfs de meest
christelijke school is geen pastoraal instituut’ (p. 57). Men constateert een groter
realisme in de schoolcatechese: ‘wij mogen het klaslokaal niet verwarren met een
liturgische ruimte, een les niet met een homilie, een lessenaar niet met een preekstoel’
(p. 13). In een catecheseles kan nl. iets geléérd worden: het áchter de dingen kijken,
het leren zien van een diepere dimensie in ons leven. Dit komt uitvoerig aan de orde
in het gedeelte: leerdoelstellingen van het (godsdienst)onderwijs. Daar wordt
gesproken over onderwijsstrategie, inhoud van de les, verschillende manieren van
informatie enz..
Het deel dat ik meer praktisch zou willen noemen, begint met een opstel over
groepswerk. Talrijk zijn de zeer waardevolle suggesties over bijv. samenstelling van
groepen, begeleiden van groepen, bundelen van activiteiten. Een verslag van een
catechetisch proces Iaat zien hoe men te werk kan gaan. Het werk besluit met een
tweetal bijdragen, getiteld: de schoolcatecheet geconfronteerd met zichzelf; en: Kan,
mag en durft de schoolcatecheet waarachtig te zijn?
Wanneer men alle opstellen bekijkt, wordt er veel en goed materiaal aangeboden.
Menig katecheet zal beschrijvingen herkennen als waren ze in zijn situatie geschreven.
Dat is het plezierige van dit boek: men herkent. Wie dit boek zou willen aanschaffen
om ‘antwoord op alle vragen’ te krijgen, kan het beter niet kopen. Met die opzet is
dit goede boek ook niet samengesteld.
Panc Beentjes

J.M. Landay
Archeologie in het land van de Bijbel
Fibula - Van Dishoeck, Bussum, 1972, 268 pp., f 39,50.
De archeologische belangstelling voor het land Israël is van vrij recente datum.
Pas rond 1900 werden de eerste wankele schreden op dit pad gezet. Het is daarom
begrijpelijk dat er nog steeds uiterst waardevolle opgravingen worden verricht.
Archeologie is eigenlijk steeds een spannend avontuur. Ook dit magnifieke boek van
Landay - ‘dat eerder voor de leek dan voor de vakman is geschreven’ (p. 12) - biedt
een boeiend, soms spannend overzicht van de geschiedenis der belangrijkste
opgravingen; er wordt beschreven hoe ze werden verricht en door wie, tegen de
achtergrond van de geschiedenis, waardoor de betekenis van de vondsten begrijpelijk
wordt. De boeiende en zeer leesbare tekst is doorweven met vele unieke foto's. Een
chronologisch overzicht en een register maken er bovendien een hanteerbaar
naslagwerk van. Ik heb in het gehele boek slechts één fout ontdekt; wellicht kunnen
in een volgende druk de woorden Chabiroe (p. 91 v.) en Habiroe (p. 126 v.) met
elkaar in overeenstemming gebracht worden.
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Het boek is niet alleen van belang voor bijbellezers, maar tevens voor
geïnteresseerden in archeologie, geschiedenis en cultuur van Israël. Voor ieders
bibliotheek is het een waardevol en prachtig bezit. Kortom: een indrukwekkende
uitgave.
Panc Beentjes

W.C. Verstoep
Praten met bijbelteksten
(Bijbelwerkboekje nr. 2), Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam-Haarlem, 1972,
32 pp., f 2,50.
Zoals de titel en het onderschrift reeds aangeven, betreft het een boekje dat geschikt
wordt geacht om er in bijbelkringen en discussiegroepen mee te werken. En inderdaad,
het boekje is niet alleen om in te lezen, na lezing moet men zelf aan het werk. In elk
van de 4 hoofdstukjes komt telkens één vers aan de orde (resp. Ef. 6: 4. Luc. 21: 9,
I Sam. 16: 7b, Luc. 2: 14). Omdat het stuk voor stuk moeilijke verzen zijn, worden
alle beschikbare vertalingen van dit vers in de linkerpagina afgedrukt. Met deze
Nederlandse en buitenlandse vertalingen enerzijds en het aangeboden commentaar
anderzijds moet de lezer zelf tot een eigen standpuntbepaling t.a.v. het besproken
vers komen.
Een mogelijk nadeel van deze werkmethode is, dat er steeds één enkel vers wordt
besproken; m.a.w. het gevaar is groot dat men zo'n moeilijk vers gaat isoleren uit de
samenhang waarin het is opgenomen. Men moet zich bij deze werkwijze ervan bewust
zijn dat een vers altijd deel uitmaakt van een groter geheel. Het bestuderen van dat
grotere geheel kan soms heel wat moeilijkheden bij voorbaat oplossen.
Panc Beentjes
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WOORD-keus
Bloemlezing uit de bijbel
Tjeenk Willink - Noorduijn, Culemborg, 1972, 373 pp..
‘Deze bloemlezing is een editie die speciaal is uitgegeven voor het onderwijs; hij
is eenvoudiger en dus ook goedkoper’. Deze woorden uit de inleiding van het boek
zijn nogal onbegrijpelijk. Wat is het geval? De bundel WOORD-keuze verschilt
nagenoeg niets van een andere uitgave, Minder uit Meer (besproken in Streven, 1973,
p. 1143). Het is dus geen uitgave die speciáál voor het onderwijs bestemd is, want
het bevat exact dezelfde bijbelgedeelten, kaarten en registers; ja zelfs de paginering
loopt volkomen parallel. Het enige echte verschil tussen beide uitgaven is de kaft
(WOORD-keus heeft een slappe kaft) en de foto's, die alleen in Minder uit Meer te
vinden zijn. Maar wanneer deze twee verschillen het begrip onderwijsuitgave moeten
dragen is het wel erg zwak. Een ieder die Minder uit Meer zou willen aanschaffen,
raad ik aan WOORD-keus te kopen, aangezien dit laatste aanzienlijk goedkoper is
en (wat de tekst betreft) in niets verschilt van Minder uit Meer. Het komt mij voor
dat de uitgever op deze wijze zijn luxe-uitgave Minder uit Meer de das heeft
omgedaan.
Panc Beentjes

Johannes Bours
Wo bist du, Gott?
Meditationen zu Worten des Propheten Isaias im Lichte des Neuen
Testaments
Patmos Verlag, Düsseldorf, 19713, 144 pp., DM. 12,80.
De bedoeling van de schrijver, geestelijk leidsman aan het Priesterseminar van
het bisdom Münster, is teksten uit de profeet Jesaja in het geheel van de Openbaring
te plaatsen en binnen het bereik te brengen van een persoonlijke aandacht voor God.
Zo worden telkens, onder verschillende opzichten, teksten uit Jesaja tezamen met
die uit het Nieuwe Testament naast elkaar gezet, hun samenhang in een niet al te
uitbundig commentaar aangegeven, waarbij de strekking niet is een wetenschappelijke
uitwerking, maar een persoonlijke verwerking van het woord Gods. Het boekje heeft
de kwaliteiten van een goed meditatieboek: genoeg distantie en soberheid om de
bidder alleen te laten met zichzelf en de tekst van de H. Schrift en toch zo geschreven
dat de woorden van de Openbaring de mens niet koud hoeven te laten.
Dat een derde druk in drie jaar nodig was, is dan nog een verdere, overtollige
aanbeveling.
G. Wilkens

Ökumenische Übersetzung der Bibel Die Psalmen
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Katholische Bibelanstalt / Würtembergische Bibelanstalt, Stuttgart, 1971, 146 pp.,
DM. 3,60.
Wil de oecumenische bijbelvertaling in Nederland nog steeds niet erg vlotten, in
Duitsland gaat het veel beter, getuige de vertaling van het boek der psalmen. Men is
uitgegaan van de Hebreeuwse grondtekst, maar wil ook een vertaling brengen die
verstaanbaar is voor de hedendaagse mens. Bovendien heeft men aan de vertaling
de eis gesteld dat zij in de kerkdiensten gezamenlijk gebeden of gezongen kan worden.
De tekst is dan ook ritmisch, en als zodanig bruikbaar. Maar het meest opvallende
aan het boekje is zijn kantlijn. Men heeft de marge namelijk benut om verwijzingen
op te nemen naar gelijkluidende en/of aanvullende passages Zo is deze oecumenische
vertaling tevens een soort concordantisch woordenboekje vanuit de psalmen naar de
andere bijbelboeken. Wie de moeite zou nemen bij elke psalm alle verwijzingen in
een bijbel na te slaan, zou dan mét de lezing van de psalmen zijn hele bijbel weer
eens gelezen hebben. Het boek der psalmen blijkt dan uiterst ‘bijbels’ te zijn.
Panc Beentjes

Ives Raguin
Wege der Kontemplation in der Begegnung mit China
(Beten heute), Johannes Verlag, Einsiedeln, 1972, 156 pp., DM.14,-.
De schrijver, Frans jezuiet op Taiwan, wil met dit oorspronkelijk Frans geschrift,
vertaald en van een aanbeveling en voorwoord voorzien door de bekende theoloog
Hans Urs von Balthasar, niet aan een modieuze smaak voldoen. Als hij dat had
gewild, dan had hij, naar zijn eigen zeggen, het doe! van dit boek voorbijgeschoten:
vanuit de mens hier op aarde de weg te wijzen naar God. De schrijver maakt het
inderdaad de mens die zich binnen de wereld begrenst alsook die zich grenzenloos
verwijdt tot de kosmos, niet gemakkelijk. Wie zou zomaar, zonder naïef te zijn of
gewild provocerend, schrijven dat bij verwaarlozing van de relatie met God alle
andere relaties verkommeren, ja zelfs dat de tussenmenselijke relatie zelf verwoest
wordt? Een dergelijke opvatting geeft de kwaliteit van de door schrijver getoonde
gebedswegen aan, die
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overigens in die mate begaanbaar zijn als Christus de Weg vormt.
De helderheid en eenvoud van taal, niet geschaad door de altijd wat zwaardere
accenten van de Duitse vertaling, de kennis van zaken van de christelijke vroomheid
en mystiek, alsook de feeling voor spiritualiteit, laten het geestelijk leven in al zijn
aantrekkingskracht zien.
Een voorbeeld van een theologische reflexie die de ervaring niet overslaat of ervoor
blijft staan, maar deze verwoordt in een taal en begrippen die de wegen naar God
noch onverstaanbaar noch oninvoelbaar te maken.
G. Wilkens

Karl Lehmann und Karl Rahner (Hrsg.)
Marsch ins Getto?
Der Weg der Katholiken in der Bundesrepublik
(Doppelpunkt), Kösel-Verlag, München, 1973, 144 pp., DM. 12,-.

Karl Rahner
Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance
(Herderbücherei), Herder, Freiburg-Basel-Wien 19722, 144 pp., DM. 3,90.
In het januari-nummer 1972 van Stimmen der Zeit had K. Rahner zijn teleurstelling
over het verdwijnen van het duitse weekblad Publik geuit in een korte beschouwing,
waarin hij dit verlies brandmerkte als een van de symptomen van een ‘Marsch ins
Getto’, in de Duitse kerk gaande. Bedoeld was: een zich terugtrekken in de veilige
geslotenheid van een uniforme geloofsleer en geloofsbeleving, die echter de
hedendaagse ontwikkeling stagneerde. Reacties zijn niet uitgebleven en deze hebben
ertoe geleid een aantal deskundigen van verschillende richting om hun mening te
vragen. Deze zijn nu uitgegeven in het boek Marsch ins Getto. Gelukkig beperken
de diverse schrijvers zich niet tot adhaesie of afkeuring alleen: ze trachten ook
oorzaken aan te wijzen en voorstellen te formuleren om uit de door Rahner aangeduide
impasse te geraken. Een en ander is ook voor ons bijzonder lezenswaardige lektuur,
omdat ook onder ons dit probleem zeer acuut is. Eén suggestie wil ik U niet
onthouden, omdat zij van groot belang lijkt: Hanna-Renate Laurien, staatssecretaris
in het Kultusministrie van Rheinland-Pfaltz, maakt erop attent dat men veel te veel
verwaarloosd heeft de gelovigen voor te lichten en duidelijk te maken waarom
bepaalde veranderingen noodzakelijk waren. Om het ook voor onze Nederlandse
situatie even concreet te maken: herhaaldelijk ontmoet je mensen die agressief staan
tegenover de wijzigingen in de liturgische kalender, maar niet weten dat deze door
‘Rome’ is vastgesteld; nog steeds worden deze in de schoenen van Nederlandse
‘nieuwlichters’ geschoven. En zo is er nog heel wat meer onwetendheid t.a.v.
vernieuwingen in ons kerkelijk leven. Ook een komische noot ontbreekt niet aan dit
boek: de Augsburgse pastoraaltheoloog Karl Foster herinnert eraan, dat K. Rahner
indertijd (Schriften zur Theologie VI, 1965) gepleit heeft voor kleine
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‘diaspora’-gemeenten van bewust uit het geloof levende christenen, die als ‘kleine
kudde’ de Kerk van Jezus Christus zouden moeten tegenwoordigstellen in de wereld.
Waarom - aldus Foster - betitelt hij nu ineens een dergelijke tendens als ‘Marsch ins
Getto’? Rahner heeft de bui vermoedelijk zien aankomen en even tevoren zijn boekje
Strukturwandel der Kirche uitgegeven. Goed, zijn bedoeling gaat verder: hij wil
voorkomen dat de Duitse ‘Synode’ zich gaat verliezen in de bespreking van een groot
aantal details en zich niet allereerst bezig houdt met de vraag naar een fundamentele
conceptie van Kerk-zijn nu en morgen. Maar grappig is toch wel, dat hij uitdrukkelijk
uitlegt wat hij bedoelt met Kerk als ‘kleine kudde’ die zich terugtrekt op verouderde
stellingen en daarbij ‘zonder het te willen toegeven, geen bezwaar ziet in het feit dat
grote massa's onrustig zoekende mensen uit de Kerk treden, omdat daar dan weer
rust en orde kunnen terugkeren en alles in de Kerk weer als vroeger wordt’ (p. 33).
Rahner durft nogal wat te zeggen in dit boekje! ‘Wee de herders, die door hun formele
en te respecteren autoriteit de verwerkelijking van een nu voor de Kerk belangrijke
opgave verhinderen’ (p. 45). Wel nuanceert hij dergelijke opmerkingen steeds weer:
‘Uiteraard kan het zo zijn, dat... de voltrekking van een dergeijlk “wee” aan God en
de toekomstige geschiedenis van de Kerk moet worden overgelaten’. Het boekje is
in drie delen ingedeeld: Waar staan wij? Wat moeten wij doen? Hoe kan een Kerk
der toekomst gedacht worden? Al bij al een bijzonder lezenswaardig boekje, dat ook
ons Nederlandse katholieken aan het denken moet zetten. Jammer, dat Rahner altijd
moeilijk te lezen valt vanwege zijn soms ingewikkelde stijl. Dit geldt veel minder
voor het eerst besproken boek. Maar beide horen bij elkaar, en kunnen een ‘genade’
betekenen voor een Kerk, ‘waarin vandaag de dag het gevaar voor een onmenselijke
en onchristelijke polarisering groot is’ (Rahner, p. 42).
S. Trooster
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Eliza Mc Cormack
Maak dat een ander wijs, Sophie
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1973, 167 pp., f 14,50.
Het kan niet anders of de schrijfster moet enigszins op de hoogte zijn van de
Europese middeleeuwse literatuur. Het verhaal is namelijk een getrouwe kopie van
een of andere hoofse geschiedenis.
Allerlei motieven uit zo'n roman: het motief van de overspelige liefde, de liefde
tussen een vooraanstaande dame en een (jonge) ondergeschikte, de onverschillige
echtgenoot die zich meer om andere zaken bekommert en tenslotte het bedrijven van
(volmaakte) liefde in de natuur worden getransponeerd naar het 20e eeuwse Amerika
in de jaren 1969-'70. Sophie, een vrouw van achteraan in de dertig, en haar echtgenoot,
professor aan de Harvard-universiteit, groeien steeds verder uit elkaar door wederzijds
onbegrip. Als er met haar twee kinderen ook geen communicatie meer mogelijk
blijkt, is ze ten einde raad.
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In deze gemoedstoestand ontmoet ze dan de 28-jarige neger Gabriël (waarschijnlijk
moeten we deze naam symbolisch opvatten, omdat het hele boek doorspekt is met
bijbelcitaten). Bij hem vindt ze de aandacht en het begrip die ze zo lang heeft moeten
missen. Langzamerhand ontstaat er een liefdesrelatie die haar hoogtepunt vindt als
ze voor de eerste keer in de vrije natuur samenzijn. Op slag verandert ze dan van een
ongelukkige, maar trouwe in een gelukkige, maar ontrouwe echtgenote. Na verloop
van tijd ziet ze echter het onmogelijke van deze verhouding in en verbreekt haar. De
deus-ex-magina van het verhaal doet wat geforceerd aan. Als ze namelijk de avond
na de breuk in een toestand van verdriet naar de tv. kijkt, hoort ze een priester de
epiloog uitspreken. Door enkele woorden uit het boek De Prediker komt ze tot het
besef dat voornamelijk zij schuld droeg aan de verwijdering tussen haar en haar man
en dan volgt de verzoening.
Het omslag is geheel in stijl: een middeleeuws aandoend plaatje met de beide
hoofdfiguren die zich in een locus-amoenusachtige omgeving bevinden (ook al een
motief uit de hoofse romans).
Zowel qua vorm (de dagboekvorm) als inhoud is dit boek een ouderwetse roman.
Ouderwets in de betekenis van ‘naar de oude trant’ en dus goed.
C. Free

Walter Roland
Onder de zee liggen geen balken
W. Soethoudt, Antwerpen, 1973, 137 pp.. Walter Roland is kennelijk nog lang niet
uitgeschreven over de verontmenselijkende krachten van oorlog en geweld en de
ontreddering die zij aanrichten bij allen die het meemaken. Sober en strak van stijl
valt ook deze roman op door zijn bijna klassieke compositie. Een man en een vrouw
zoeken inzicht nu hun verloofde en vriend André bij een straatrefalle dood op het
trottoir is achtergebleven. Omdat hij idealist was zoals zijn vriend wilde Pierre voor
de goede zaak toch eerst de voltooiing van zijn rechtenstudies veilig stellen. Wellicht
was zijn voorzichtigheid met het maquis oorzaak van André's ongeluk. Kristiane,
eens het meisje van Pierre, in het boek de verloofde van de gevallen maquisard, wordt
nog steeds door beiden buiten de zaak gehouden. Van de vele korte hoofdstukjes
dragen
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de ene als titel ‘Op de kamer van Pierre in Marseille’, de andere ‘Vertellen’. Zo
worden de gedachten die beide overlevenden bekruipen, telkens weer door gedrongen
relazen uit het verleden op gang gebracht. Hier is meer aanwezig dan zo maar een
Love-Story waar de Algerijnse oorlog een bloedrode streeep heeft doorheen getrokken.
Beter dan in zijn voorgaande romans, zo wil het ons voorkomen, slaagde W.R. erin
enkele menselijke trekken te redden uit de molen van haat en geweld die kerels met
het temperament van André zinloos zoeken te vermalen.
S. De Smet

Johan Betzema
Spanningsvelden
Kosmos, Amsterdam, 1973, 144 pp., f 14,50. De eerste bundel van J. Betzema,
Grens-passages, werd met zeer goede kritieken ontvangen. Ook in deze nieuwe
bundel, bestaande uit zestien korte en twee lange verhalen, is het hem gelukt het
hoge peil te handhaven.
In alle verhalen staan centraal: mens-natuur-heden, verleden en toekomst. Als
deze motieven met elkaar in aanraking komen, ontstaan er spanningen die door
Betzema boeiend en knap beschreven worden. Het visuele en meeslepende proza
van Betzema roepen bij de lezer ook spanningen op, waardoor je ertoe komt om het
boek in één ruk uit te lezen.
Mijn persoonlijke favorieten: de twee Ormandische verhalen, ‘Dorp aan de
houtrivier’ en ‘De grottenjongen’, het fascinerende ‘Voortbestaan’ en het poëtische
‘De aanwijzing’. Aanbevolen!
C. Free

Wolfgang Paulsen, Hrsg.
Revolte und Experiment.
Die Literatur der sechziger Jahre in Ost und West
Lothar Stiehm, Heidelberg, 1972, (Poesie und Wissenschaft XXXV), 234 pp., DM.
34,-.
Op het 5e Amherst-colloquium (1971) werd gepoogd heet van de naald een
wetenschappelijk-houdbare synthese voor te leggen van wat de fundamentele aspecten
van de Duitse literaire ontwikkeling tijdens de jaren '60 zijn geweest. Het resultaat
is vrij heterogeen. Op zich boeiende analyses (over A. Schmidt en J. Bobrowski,
over de exiel-roman en zijn doorwerking, over het revolutie- en ritueel-gegeven in
het drama) blijven terloopse berichten en bieden geen methodische basis. Daarentegen
zijn de referaten over de taal als skeptische dynamo van het literaire proces (O.F.
Best), de veranderende functie van de literaire kritiek en het bewustzijn daarvan
(P.U. Hohendahl) en de essentie van de politiserende lyriek (W. Hinderer) duidelijke
momenten van een diepte-onderzoek dat nu reeds in staat blijkt wezenlijke factoren
zowel van een voorbije toestand als van een onvermijdelijke ontwikkeling te
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formuleren. Ook het discussieverslag (H.G. Hermann) wijst de grote
meningsverschillen onder de deelnemers aan, zonder dat dit nu kan leiden tot een
omstandige verantwoording van de werktitel van deze bijeenkomst.
C. Tindemans

Dr. H.M. Hermkens
Inleiding tot het zeventiende-eeuws
L.C.G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1973, f 17,50.
Het eerste deel van dit boek bestaat un een overzicht van de theorieën van oude
grammatici o.a. van Hooft, Spiegel, Leupenius, Van Heule en Ampzing. Tevens
worden deze theorieën met elkaar vergeleken. In het tweede deel vinden we een
aantal zeventiende-eeuwse teksten met verklarende noten. Hoewel door dr. Hermkens
op de eerste plaats geschreven voor zijn studenten, toch warm aanbevolen voor ieder
die zich interesseert voor onze taalkunde.
C. Free

Ecrivains Anglais et Irlandais Recueil 1 (Littérature de notre temps)
En collaboration sous la direction de Bernard Cassen.
Casterman, Tournai - Paris, 1973. 264 pp., BF. 240.
De moderne letterkunde heeft diverse banden met de maatschappij. Vooral in
Engeland blijkt dat om bijzondere historische redenen sinds het einde der vorige
eeuw de intellectueel in de Society beschouwd werd als nauw verbonden met de
heersende klasse. Vandaar de aanzienlijke invloed die de literatuur gedurende deze
periode heeft uitgeoefend. Voor wie een tijdsperiode grondig wil leren kennen is de
studie van de letterkundige werken onontbeerlijk. Vandaar de titel van deze serie
‘Littérature de notre temps’. Na de vijf reeds eerder verschenen bundels (waarvan 4
aan de Franse en 1 aan de Amerikaanse literaire produktie werden gewijd) verscheen
thans een nieuwe bundel over Engelse Letterkunde. Korte verantwoorde synthetische
essays bespreken de waardering en evaluatie van 61 auteurs en hun werk met een
zorgvuldige gekozen bibliografie.
S. De Smet
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Film
Bazin, A. & E. Rohmer - Charlie Chaplin. - Cerf, Paris, 1972, 123 pp..
Bazin, A. - Orson Welles. - Cerf, Paris, 1972, 219 pp..
Mitry, Jean - Histoire du cinéma muet. 3. 1923-1930. - Edit. Universitaires,
Paris, 1973, 630 pp..
Rieupeyrout, J.L. - La grande aventure du Western. - Cerf, Paris, 1971, 503 pp..

W.C. Fields
Fields for President Dell, New York, 1972, 163 pp., geïll., $ 1,25.
Never give a Sucker an Even Break / Tillie and Gus Lorrimer, London,
1973, 124 pp., geïll., £ 1,50.
The Bank Dick Lorrimer, London, 1973, 88 pp., geïll., £ 1,50.
De jongste jaren wordt het komisch genie van W.C. Fields eindelijk herontdekt. Als
vertolker, meestal ook co-auteur van het script (onder de meest waanzinnige
deknamen) en auteur van de dialogen van een reeks onopvallende Amerikaanse films
van tussen de twee wereldoorlogen, vertoonde hij een talent dat waarschijnlijk van
een te zonderlinge combinatie was om buiten zijn tijdscontext gewaardeerd te kunnen
worden. Zijn komisch genie situeert zich in de kern van de banaliteit. Hij vertolkt
meestal de rol van een huisvader, kruidenier of kleine handelaar, met echtgenote en
een paar kinderen: midden in deze oer-gewone omgeving heeft W.C. Fields de meest
onconventionele gedraging die men zich kan indenken. Agressief, sadistisch,
egocentrisch op een ziekelijke manier, hater van vrouwen en vooral kinderen,
onmaatschappelijk, laf en pretentieus, en onmeedogenloos zelfkritisch: allemaal
karakteristieken die men ook bij de Marx Brothers weervindt. Het feit dat die
karakteristieken hier in één enkel personage geconcentreerd zijn en dat dat personage
bovendien in een doodgewoon milieu evolueert (een grote aantrekkingskracht van
de goede films waarin W.C. Fields optreedt is voor mij hun zacht-realistische vorm
van Americana) geven aan de W.C. Fields-films een onvatbare dimensie: die van de
waanzin. De verschillende voorliggende boeken, een door W.C. Fields zelf geschreven
komisch pamflet en drie filmscripts, geven elk op hun manier een beeld van dit
ongeëvenaard komisch talent dat wel eens belangrijker zou kunnen zijn dan Chaplin,
Keaton of de Mack Sennett-prenten, van wie het de meest markante trekken heeft
geadapteerd en aangevuld met een bijzonder rijk en verrassend eigen vocabularium.
Eric De Kuyper
Luis Bunuel The Exterminating Angel / Nazarin / Los Olvidados
Lorrimer, Film Scripts, no. 35, London, 1972, 299 pp., geïll., £1,75.
Pudowkin - Dovzkenko Mother-Earth Lorrimer, Film Scripts, no. 41, London,
1973, 102 pp., geïll., £ 1,25.
Josef von Sternberg Morocco/ Shanghai Express Lorrimer, Film Scripts, no.
40, London, 1973, 136 pp., geïll., £ 1,50.
Fritz Lang Metropolis Lorrimer, Film Scripts, no. 39, London, 1973, 130 pp.,
geïll., £ 1,25.
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Wajda

Ashes and Diamonds / A Generation / Kanal
Lorrimer, Film Scripts, no. 38, London, 1973, 239 pp., geïll., £ 1,75.
De belangrijkste aanwinst uit de reeks filmdraaiboeken is beslist Fritz Lang's
Metropolis uit 1926. Waar een Caligari hopeloos verouderd is en slechts een rol
speelt in de handboeken van filmgeschiedenis, is de film van Fritz Lang van een
onthutsende actualiteit gebleven. Het is bovendien een zeer mooie film, en het was
goed en nuttig dat - niettegenstaande het een stomme film is - er eens een draaiboek
van gepubliceerd werd. Lorrimer heeft dat uitstekend gedaan, en heeft bovendien
het interessante idee gehad het filmdraaiboek aan te vullen met citaten uit het boek
van Thea von Harbou, waar het draaiboek (van Harbou en Lang zelf) op geïnspireerd
is. Zo krijgt men een authentiek geurende literaire transcriptie van een zeer belangrijke
film, aangevuld met vele foto's die jammer genoeg (zoals altijd in deze reeks) van
een erbarmelijke kwaliteit zijn.
Ook de twee films van Josef von Sternberg (draaiboek Jules Furthman) zijn een
nuttige aanwinst. De Bunuel, Wajda en Sovjet-klassiekers waren reeds in andere
talen beschikbaar. Deze uitgeverij presenteert ze echter telkens met een zeer
lezenswaardige inleiding.
Eric De Kuyper
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Theater
Bentley, Eric - Theatre of war. - Methuen, London, 1973, 428 pp., £ 3,75.
Breurer, Horst - Samuel Beckett. - Fink, München, 1972, 182 pp., DM. 19,80.
Galloway, David, ed. - The Elizabethan theatre II. - Macmillan, London, 1970,
148 pp., £ 3,50.
Hawkes, Terence - Shakespeare's talking animals. - Arnold, London, 1973, 247
pp., £ 4,-.
Hofmannsthal, Hugo von - Jedermann. Und Max Reinhardts Inszenierungen.
- Fischer, Frankfurt, 1973, 264 pp., DM. 22,-.
Jochum, Klaus Peter - Die dramatische Struktur der Spiele von W.B. Yeats. Athenäum, Frankfurt, 1973, 260 pp..
Kessely, Urs - Behrmans Komödien: Spiel und Konflikt. - Lang, Bern, 1973,
155 pp..
Mäde, Hans Dieter & Ursula Püschel - Dramaturgie des Positiven. - Henschel,
Berlin, 1973, 276 pp., DM. 9,50.
McFarland, Thomas - Shakespeare's pastoral comedy. - University of North
Carolina, Chapel Hill, 1973, 218 pp., $ 8,95.
English plays of the nineteenth century. III. Comedies. - Oxford University
Press, London, 1973, 476 pp., £ 5,25.
English plays of the nineteenth century. IV. Farces. - Oxford University Press,
London, 1973, 384 pp., £ 4,-.
Pohl, Alek - Zurück zur Form. - Henssel, Berlin, 1972, 131 pp., DM. 17,-.
Rolle, Dietrich - Ingenious structure. - Winter, Heidelberg, 1971, 271 pp..
Hofmannsthal im Urteil seiner Kritiker. - Athenäum, Frankfurt, 1973, 612 pp..

Frithjof Stock
Kotzebue im literarischen Leben der Goethezeit. Polemik-Kritik-Publikum
Bertelsmann Universitätsverlag, Düsseldorf, 1971, 223 pp., DM.22,-.
Lieveling der mode zij het niet der goden, heeft de toneelauteur A. von Kotzebue
(1761-1819) met zijn burgerlijke lust- en treurspelen de internationale scène van zijn
tijd veroverd en beheerst tot ver in de 19e eeuw, tegelijk lijdend onder het odium
van de grote literatoren en het verfijnde kennerspubliek. S. weet nieuw materiaal aan
te voeren waarom het grote succes en de intense afkeer verklaarbaar worden. Uit de
biografische sfeer haalt S. de hevige polemische excessen van Kotzebue te voorschijn
die het hem te Weimar en vooral bij Goethe sociaal onhoudbaar hebben gemaakt.
Tegelijk lag hij goed in de markt door de openhartige burgerlijkheid die hem in alle
volkslagen aantrekkelijk maakten. De mercantiele menging van moreel buitenbeentje
(de vrouw als echtbreekster b.v., een ongehoorde nieuwigheid in zijn tijd, althans
als literair motief) en conservatief ethicus van burgerlijk allooi, hield hem stevig op
de tong en op het programma. Meteen wordt veel materiaal aangedragen om het
eeuwige probleem van de literaire niveaus iets minder hermetisch te gaan bekijken;
hoge literatuur en popularisme zijn andermaal cultuurhistorisch van elkaar afhankelijk
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waarbij in dit geval Kotzebue met zijn theatrale aanhang een vluggere evolutie van
allerlei motieven en problemen heeft kunnen doorzetten dan gebruikelijk. Sociologisch
is deze bijdrage dan ook heel erg stimulerend.
C. Tindemans

C.D. Innes
Erwin Piscator's Political Theatre. The Development of Modern German
Drama
University Press, Cambridge, 1972, 248 pp., £ 4,40.
Terwijl in de Duitstalige wereld de grondige discussie over regisseur E. Piscator
(1893-1966) nog steeds op gang moet komen, brengt deze Amerikaanse prof een
boven-stebeste monografie; wellicht is ze later nog in enkele profielaspecten te
wijzigen of aan te vullen (er zijn inderdaad materiële vergissingen), maar de grondtoon
en de eindwaarde hebben een definitief karakter. S. loopt niet chronologisch doorheen
Piscators leven en oeuvre; centraal staan Piscators eigen inbreng, doctrine en systeem
van het moderne theater. Tegelijk is het niet zomaar een vlijtige inventaris, integendeel
wordt elk onderdeel grondig uitgepraat met de incidentele vakliteratuur en met de
oorspronkelijke tijdscontext. S. schuift de film (als techniek en als
communicatiemedium) als grondkenmerk naar voren; alle verdere eigenschappen
zijn hiervan afhankelijk. Tevens weet hij de dramaturgische waarde van deze theatrale
manipulatie nauwkeurig af te wegen en door te trekken tot recente fenomenen als
het documentendrama. Zijn historische reconstructie, uiterst gedetailleerd waar het
op vitale en motorische elementen aankomt, stelt hem in staat tot een interpretatie
die het tijdsmoment van Piscators activiteit weet te verbinden met zijn
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invloed, die bepaald niet alleen in Duitsland terug te vinden is. Jammer is het daarom
dat S. niet nog nauwkeuriger is ingegaan op Piscators werk tijdens zijn ballingschap,
vooral dan de Amerikaanse periode. De kern echter van zijn werk, de politisering
van de scène door het inschakelen van de totale werkelijkheid in nieuwe
technologische verbeeldingsmiddelen, komt monumentaal tot zijn recht. En dat maakt
deze studie heel erg belangrijk.
C. Tindemans

John Stokes
Resistible Theatres: Enterprise and Experiment in the Late Nineteenth
Century Paul Elek Books, London, 1972, 203 pp., £ 4,25.
In de ondanks de bekende details toch chaotische theatergeschiedenis van
Groot-Brittannië einde 19e eeuw brengt S. eindelijk structurele helderheid. Waar het
exclusieve amusements- en commerciële theater geen kwaliteitsverbetering beloofde,
beginnen even na 1850 een aantal critici gedachten over een nationaal theater als een
gesubsidieerd overheidstheater te verspreiden. Dat loopt vooralsnog op niets uit. Een
aantal privé-personen of -groepen nemen echter deze uitdaging over en zorgen in
vaak manke en onzekere produkties ervoor dat zo iets als een gericht streven ontstaat.
Aan de voorgeschiedenis van deze beweging en aan drie factoren binnenin is dit
boek besteed: de architect E.W. Godwin (E. Gordon Craig's vader) die de scenografie
in het teken van het Estheticisme vernieuwt, de schilder H. von Herkomer die in
Wagners spoor een totaal theater organiseert, aan The Indepedent Theatre, dat het
naturalisme voorstaat, Ibsen introduceert, het symbolisme overneemt maar de
scenische vormgeving verwaarloost. Uit het collectieve resultaat van deze zo diverse
behoeften ontstaat over een kwarteeuw eindelijk zo iets als een nieuwe wil waarin
de theatergericht-dramatische auteur (G.B. Shaw), de mediumbewuste regisseur (W.
Poel), de essentiezoekende criticus (W. Archer) en een zelfbewust publiek als
participatiefactor (zij het in volume gereduceerd en niet langer doorsnee-populair)
het Britse theater naar een begin van volwassenheid en een ‘afbouw’ van het
Victoriaanse melo en spektakel brengen. Detaillering, persoonlijk standpunt, keurig
historisme en actuele behoeften vallen hier samen tot een goed en belangrijk
studiewerk.
C. Tindemans

Miscellanea
Britton, James - De taal en het lezen. - Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen,
1973, 272 pp., f 7,50, BF. 123.
Florquin, Joos - Ten huize van. 9. - Davidsfonds, Leuven, 1973, 325 pp., BF.
100.
Jens, Walter - Fernsehen - Themen und Tabus. Momos 1963 - 1973. - Piper,
München, 1973, 188 pp., DM. 8,-.
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Straaten, Peter van - Vader en zoon door dik en dun. - Van Gennep, Amsterdam,
1973, f 6,25.
Toorn, Dr. M.C. van der - Nederlandse Taalkunde. - Aula, Spectrum, Utrecht
/ Antwerpen, 1973, 207 pp., f 6,-, BF. 98.

Roel van Duyn
Zweet; een soldatenroman Meulenhoff, Amsterdam, 1973, 159 pp., f 13,50.
Roel van Duyn heeft weer een boek geschreven. Hij zegt dat het een soldatenroman
is, een boek over het Nederlandse leger. Dat is het níet.
Áls het al een roman is, dan gaat die over een onnozelaar (nota bene in de vorm
van een intellectueel uit de Egyptische oudheid), die in militaire dienst komt, zich
anarchistisch gedraagt, muiterij en geweld ontketent en daar spijt van krijgt. Alle
soldatensfeer in dit boek is levenloos en kunstmatig, ondanks of juist mede door een
gedoseerd gebruik van bestaande militaire situaties en uitdrukkingen van soldaten.
In plaats van over het Nederlandse leger had het net zo goed (net zo slecht) kunnen
gaan over de Belgische B.B., de Engelse home-guard, een demonstratie op het
Binnenhof, de overtocht over de Berezina of een schoolreisje van de brugklas. Het
boek is van begin tot eind gekunsteld, geconstrueerd en melig. Het zou mij niets
verbazen als de auteur een lijstje naast zich heeft gehad van militaire woorden die
hij in de tekst kwijt moest en van legersituaties waarover hij het moest gaan hebben.
Roel van Duyn vindt het kennelijk nog een goede vondst (vanwege het afstandelijk
bekijken, weet je wel) deze ‘legersnapshots’ in te kleden als belevenissen van een
gestorven Egyptenaar op reis door het dodenrijk. En zo wordt de lezer gebakken in
een krentenbrood van Egyptische mythologie en militaire rim-ram. O ja, een snufje
sex voor de commercie moet er óók nog bij: een ongeloofwaardige papieren paring
heb ik nog nooit gelezen.
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De ellende zit 'm hierin, dat Roel van Duyn een ideologische boodschap wil brengen
én dat wil doen in de vorm van een roman. Wil je dat kunnen, dan moet je heel wat
méér in je mars hebben dan vlot kunnen schrijven. Roel van Duyn lijkt mij een
redelijk journalist (een stijlbloempje als ‘het cement van de Ladder van Set’ zij hem
graag vergeven), maar hoe wil je een boodschap verkopen door de lezer met de
Egyptische godenwereld om de oren te slaan, met een zich traag ontwikkelende plot,
met stijve dialogen, met fragmentarische scène-beschrijving? Een apologetisch woord
vooraf plus een woordenlijstje van Egyptische toestanden achteraf maakt het alleen
maar erger. Nee, de Günther Grass van Holland is Roel van Duyn helaas niet. Na
zijn atoomroman Bloed en deze soldatenroman Zweet bekruipt mij de vrees, dat er
een derde roman Tranen te verwachten is en dat zou ik de auteur toch willen ontraden.
Ik weet dat Roel van Duyn zéér geengageerd is, maar hij schrijft allerminst
meeslepend. Zijn zweet smaakt niet zout; het is studeerkamerzweet.
Juist omdat de ideologische boodschap in dit boek zo essentieel is, wil ik ook dáár
iets over zeggen.
Roel van Duyn heeft - blijkens wat ik van en over hem gelezen heb - een
zachtzinnig karakter. Wat zo jammer is, is dat hij die zachtzinnigheid op het
ideologische vlak zo eenzijdig uit. Eenzijdig vind ik het als pacifisme steeds maar
weer gepropageerd wordt met behulp van het breed uitmeten van steeds dezelfde
deelaspecten (en liefst excessen) van de dienstplicht en van de militaire organisatie
(grassprietjes moeten trekken, bruut optreden, autoritair leiderschap, het oefenen in
doden, vernietigen en overleven, militair straf- en tuchtrecht, de ondergeschiktheid).
Eenzijdig vind ik het als je daarmee het Nederlandse leger of het soldatenleven
denkt te hebben omschreven.
Misschien is het een contradictio in terminis, maar een ideologie moet zindelijk
en zinnig doordacht zijn. Roel van Duyn is best wel een zinnig man. Ik hoop, dat
zijn ideologie zal uitgroeien boven dit soort eenzijdigheden.
Zijn zeer doorleefde boodschap over vrede en milieu-hygiëne zou hij verwezenlijkt
willen zien in een sterk socialiserend geleide samenleving. In een interview dat hij
onlangs toestond, klonk al tussen de regels zijn erkenning dat die sterke leiding niet
te verenigen valt met een anarchistisch ideaal. Dat is een begin van het overwinnen
van eenzijdigheden. De mens, de wereld, is o zo genuanceerd. En uiterst links en
uiterst rechts hebben de harmonie der tegendelen gemeen: geen dag zonder nacht,
geen wit zonder zwart, geen plus zonder min. Zolang Roel van Duyn lid is van een
politieke partij en van een gemeenteraad, mag hij best anarchist zijn. Zolang hij
citroenmelisse kweekt en kippenrennen en komposthopen in de Amsterdamse
binnenstad helpt maken, mag hij boeken schrijven. Liefst géén romans.
S.F. Breuer

Dr. A. Weijnen
Spectrum Nederlands Woordenboek
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973, 640 pp., f 12,50.
Zoals de auteur in zijn ‘Woord vooraf’ zegt, is dit woordenboek een grote
vooruitgang op het oude Prisma-woordenboek. Op zich al door de overzichtelijkheid
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en de bladspiegel. Verder door de uitbreiding Bij het doorbladeren bleek bv. ook een
woord als ‘conurbatie’ opgenomen te zijn Typerend mag wellicht heten dat bij de
aanduidingen wel gesproken wordt van ‘bijzondere taal’ en ‘studententaal’, maar
dat het begrip ‘spreektaal’ niet vermeld staat, hetgeen o.i. wijst op de instelling van
de samensteller ten aanzien van de opgenomen woorden. Enigszins verbaasd is men,
als bij ‘lavaglas’ vermeld wordt ‘hyaliet’, terwijl men, als men door onkunde gekweld
dit woord gaat opzoeken, bemerkt dat dit woord niet is opgenomen, zelfs niet met
de simpele verwijzing ‘lavaglas’. Alles bijeen een prettig woordenboek, dat ook in
het onderwijs zijn weg wel zal vinden.
R.S.

Horst Koegler
Friedrichs Balletlexicon
Friedrich Verlag, Hannover, 1972, 644 pp, DM. 32,-.
Handig, erg volledig en betrouwbaar lexicon dat ook veel aandacht wijdt aan de
modernste strekkingen in het ballet. Het is alleen jammer dat het begrip ‘ballet’ zo
eng opgevat wordt: zo treft men b.v. geen enkele vertegenwoordiger van
film-choreografieën wanneer die ook niet voor het theater gewerkt hebben. Omgekeerd
is de informatie wat betreft nevenactiviteiten van danspersonaliteiten nooit erg
volledig, betrouwbaar of in het juiste perspectief gesitueerd. En het is ook jammer
dat de hele ballet- en danspublicistiek in een dergelijk werk niet opgenomen wordt.
Ook dat aspect maakt deel uit van de dansrealiteit.
Eric De Kuyper

Streven. Jaargang 27

binnenkant achterplat

Personalia
Frans Van Bladel, geboren 1922. Studeerde klassieke filologie, filosofie en theologie.
Was van 1957 tot 1973 hoofdredacteur van Streven (België). Adres: Sanderusstraat
5, 2000-Antwerpen.
Erik Faucompret, geboren 1950. Licentiaat toegepaste economische wetenschappen.
Interesseert zich voor filmanalyse en voor de problemen van het Midden-Oosten.
Het artikel groeide uit directe contacten met Palestijnen en Israëli's. Adres: G.
Gezellestraat 11, 2120 Schoten.
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.
Frieda Hermans, geboren 1942. Maatschappelijk assistente, viereneenhalf jaar
werkzaam in Chili. Was een paar weken voor de staatsgreep terug in België. Adres:
Redactie.
Frederik Bokshoorn O.S.Q., pseudoniem van een publicist die vele jaren internationaal
en nationaal werkzaam is. Adres: redactie.
Prof. Dr. J. Lechner, geboren 1927. Studeerde Spaans aan de Universiteit van
Amsterdam. Promoveerde cum laude in 1968 op ‘El compromiso en la poesía espanola
del siglo XX. Harte primera: de la Generación de 1898 a 1939’. Thans hoogleraar
voor Spaanse en Spaansamerikaanse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Adres: Prederik Hendriklaan 4, Oegstgeest.
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, schrijver-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.
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.
Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de Rechten, Voorzitter redactieraad ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.
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Ward Bosmans, geboren 1934. Maatschappelijk assistent. Diensthoofd Huisvesting
Comité Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: De Ster 56, 2540 - Hove.
Dr. Koen Boey S.J., geboren 1934. Licentiaat filosofie en theologie. Promoveerde
aan de Sorbonne op ‘L'aliénation’. Doceert filosofie aan de universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen. Adres: Kard. Mercierlei 8, 2600 Berchem.
Typografische verorging en vignetten: Jacques Janssen
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[1973, nummer 3]
[Inhoud]
Met het oog op de feiten, p. 211
In 1974, door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereld-bevolkingsjaar, zal het
bevolkingsprobleem indringend aan de orde gesteld worden. De auteur verschaft ons
een aantal feiten en duidt de betekenis ervan aan om te laten zien hoe nijpend het
probleem is.

Overbevolking in de Benelux, p. 224
Bevolkingsaangroei is uiteraard een essentiële factor met betrekking tot de verdere
levenskansen van de menselijke soort, maar - naar aanleiding van het te Leuven
gehouden ecolloquium - stelt de werkgroep dat controle op onze produktie- en
consumptiewijze dringender en belangrijker is.

Voor de vierde maal in een kwart-eeuw oorlog in het Midden-Oosten, p. 230
E. Faucompret heeft de vorige maand aangetoond vanuit de mentaliteit van de
strijdende partijen, hoe ingewikkeld het probleem van het Midden-Oosten is. Schrijver
van dit artikel laat aan de hand van de ontwikkelingen sinds 1948 zien wat de politieke
implicaties zijn van weerskanten. Zeer realistisch besluit hij zijn artikel met de
moeilijkheden waarvoor de Amerikaanse regering staat om een redelijke regeling te
bereiken: ‘Een uiterst ingewikkelde opdracht, die uiteindelijk toch ten koste van
Israël zal gaan’.

Sovjet-Amerikaanse top en Westeuropese frustraties, p. 242
De recente toenadering tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie blijkt een
paradoxale weerslag te hebben op alle verleden pogingen tot beperking van de
kernwapens. Twee ‘kleine’ kernmachten, Frankrijk en Groot-Brittannië, zien hun
strategische opzet en opties nu eerder bevestigd dan ontzenuwd. Wat natuurlijk voor
een verenigd Europa nieuwe en verreikende problemen schept.

De mens achterna, p. 252
Kan de filosofie nog gered worden, laat staan als relevant worden ervaren, in een
tijd waar ook de meest menselijke problemen aan een (exact) wetenschappelijke en
technische behandeling toe zijn? De auteur meent dat de ‘cultuurfilosofie’ niet alleen
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boeiend en interessant blijft, maar dat ze ook een onmisbare functie vervult precies
binnen de evolutie van de hedendaagse cultuur.
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Het gekietel van de tekst, p. 265
Barthes' Le plaisir du texte begrijpen kan slechts betekenen ook deze ‘tekst’
terugplaatsen binnen de context van het hele oeuvre, en met name binnen Barthes'
pogingen om tegelijk structuralisme te bedrijven èn er zich tegen af te zetten. Maar
dan blijft de vraag bestaan of een bevrijding uit het structuralisme door ‘le seul plaisir
du texte’ wel haalbaar en bevredigend is.

Verkenning van een tijd, p. 273
In augustus 1973 was het twee eeuwen geleden dat de paus de Jezuïetenorde ophief.
Wat voor een tijd is het geweest, waarin dat gebeurde? Wanneer men de voornaamste
ontwikkelingen nagaat van die verlichte eeuw - hetgeen hier slechts in algemene
lijnen kan gebeuren - dringt de conclusie zich op dat de Sociëteit van Jezus een van
de vele slachtoffers is geweest van een proces van ontmenselijking, dat in die tijd
inzet.
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Met het oog op de feiten*
Het Wereld-bevolkingsjaar
Arthur McCormack
Het Wereld-bevolkingsjaar van de Verenigde Naties 1974 zal zijn aandacht richten
op de groeiende bezorgdheid van de gehele samenleving ten aanzien van
bevolkingsproblemen. Op de Wereldconferentie van de Verenigde Naties over
Bevolkingsvraagstukken, de centrale gebeurtenis van dit ‘Jaar’, zullen
vertegenwoordigers van de meeste landen van de wereld bijeenkomen. Zij moeten
met de hulp van experts beslissingen nemen om deze problemen het hoofd te bieden.
De conferentie zal gehouden worden in augustus 1974 te Boekarest.
De Wereldconferentie over bevolkingsvraagstukken is de derde conferentie van
de Verenigde Naties die over dit onderwerp gehouden wordt. De eerste vond plaats
in Rome, 1954, de tweede in Belgrado, 1965. Maar dit is de eerste conferentie die
zal bestaan uit politici in plaats van uit deskundigen. Dat zal de conferentie meer
macht geven om haar beslissingen ook uitgevoerd te krijgen. Het nadeel ervan zal
zijn, dat in plaats van deskundigen met een grondige kennis van het onderwerp
regeringsfunctionarissen bijeen zullen komen die geen speciale bekwaamheden
hebben op demografisch gebied. Veel mensen hebben nu wel een zeker wantrouwen
ten opzichte van de deskundigen, maar niet-deskundigen wekken nu ook niet bepaald
vertrouwen. De ideale opzet zou zijn, dat de politieke vertegenwoordigers goed op
de hoogte gebracht zouden worden door de deskundigen en in een aantal landen is
men zich ook op deze wijze aan het voorbereiden.
Het doel van de Conferentie is een wereldwijd plan van actie op te stellen. Dit
voornemen heeft al een zekere argwaan gewekt bij bepaalde landen, die menen dat
zij speciale problemen hebben en dat men hun een strategie zou kunnen opleggen
die voor hun land helemaal niet geschikt is. Deze vrees is echter ongegrond. Volgens
het wezen zelf van de UNO wordt de souvereiniteit van ieder land erkend en
gerespecteerd. Dit is nog eens expliciet gesteld in de officiële stukken van de
Verenigde Naties met betrekking tot dit jaar.
In feite zullen de Verenigde Naties een neutrale rol spelen: zij willen ieder

*

Dit artikel, dat wij in overleg met de redactie van The Month publiceren, wil een introductie
zijn op het Wereld-bevolkingsjaar van de Verenigde Naties, dat de volgende maand begint.
De auteur wijst er duidelijk op, dat ook van katholieke zijde een bijdrage aan dit
Wereld-bevolkingsjaar gegeven kan en moet worden. Van 14-18 januari zal te Tilburg een
internationaal symposion gehouden worden over ‘Population Problem and Catholic
Responsability’, waar Arthur McCormack een belangrijk aandeel aan zal hebben.
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land helpen een bevolkingsbeleid op te stellen en uit te voeren dat aangepast is aan
de eigen situatie en tot stand gekomen door eigen beslissingen. Zij kunnen deze hulp
bieden door de ongeëvenaarde deskundigheid van hun Bevolkingsafdeling en door
de mogelijkheid die zij hebben om landen samen te brengen.
Heel de problematiek van de wereldbevolking draait om de ongehoorde groei van
de wereldbevolking in deze eeuw, nog versneld in de tweede helft van de eeuw;
m.a.w., rond de ‘bevolkingsexplosie’. Maar het zou onjuist zijn te denken dat dit het
enige probleem is; dat de bevolkingsgroei de oorzaak is van de armoede in de wereld;
of dat bevolkingsbeperking, zonder nuances toegepast op de bevolkingsproblemen
van ieder land, zou werken als een wondermiddel. Er zijn heel wat andere factoren
waarmee de bevolkingsfactor verweven is. Trouwens, bevolking op zich moet niet
bezien worden in zijn enge betekenis, maar in de bredere context als de zorg voor
de volle menselijke ontplooiing van alle mensen en van iedere mens afzonderlijk.
Dit probleem dient gezien te worden in de context van de wereldsamenleving en van
onze planetaire maatschappij.
Het Wereld-bevolkingsjaar en de Conferentie dienen dus te worden opgevat in
ruime zin, maar niet zo ruim dat het onderwerp zelf vervaagt. Het gaat over bevolking.
Veel onderwerpen zullen behandeld worden die onderling samenhangen. Zo zijn er
bv. vier voorbereidende symposia van de Verenigde Naties gepland: over bevolking
in verband met ontwikkeling (inclusief de handel), het gezin, de rechten van de mens
en het milieu. Maar noch het Jaar noch de Conferentie zullen een herhaling zijn van
UNCTAD III, gehouden in Santiago, april 1972, of van de Milieu-conferentie van
de Verenigde Naties, gehouden in Stockholm, juni 1972.
De Wereld-bevolkingsconferentie zal zich speciaal bezighouden met
bevolkingsvraagstukken en is niet bedoeld als kapstok om bepaalde ideologieën of
theorieën aan op te hangen. Haar alleen gebruiken als middel om de sociale
rechtvaardigheid te bevorderen, of bevrijding, of zorg voor het milieuprobleem of
de rechten van de mens, zou de conferentie zinloos maken. Zulk een aanpak zou het
gevaar met zich meebrengen dat men bv. zou denken dat er helemaal geen
bevolkingsprogramma zou kunnen worden opgezet voordat er sociale rechtvaardigheid
heerst. Dat zou tot het bizarre standpunt kunnen leiden dat men de indruk maakt aan
de armoede een einde te willen maken met als gevolg dat bevolkingsbeperking succes
zal kunnen hebben. Integendeel, men moet, zoals later zal worden aangetoond, aan
bevolkingsbeperking doen, lang voordat aan de armoede een eind gemaakt zal zijn.
Bevolkingsbeperking is in feite, naar de mening van velen, een van de voorwaarden
om aan de armoede een einde te kunnen maken.
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Bevolkingsproblemen verschillen van regio tot regio en van land tot land. Het is dus
niet helemaal juist te beweren dat er een wereldbevolkingsprobleem bestaat of een
mondiaal probleem van overbevolking bv. in de zin dat alle landen een snelle
bevolkingsgroei doormaken. Wel heeft de snelle bevolkingsgroei in deze eeuw
vanzelfsprekend mondiale aspecten. Als ze lang zou aanhouden, zou ze werkelijk
mondiale gevolgen hebben, ook al bestaat er in sommige delen van de wereld
allesbehalve een probleem van absolute aantallen of een buitensporig hoog
groeipercentage. De mondiale aspecten en de gevolgen van het probleem zullen nog
ernstiger worden in de toekomst als de groei der bevolking zal aanhouden. Dit bewijst
dat het bijzondere fenomeen van de snelle groei der wereldbevolking het meest
belangrijke is van de verschillende bevolkingsproblemen die op de
Wereldbevolkingsconferentie behandeld moeten worden. De omstandigheid dat deze
snelle groei in sommige delen van de wereld een beletsel vormt voor de zo
broodnodige vooruitgang, maakt het probleem nog nijpender.

Hoe het is gekomen
Een blik op de statistieken toont aan dat de wereld een snelheid van bevolkingsgroei
doormaakt die de emotionele term ‘bevolkingsexplosie’ noch wetenschappelijk noch
naar de feitelijke realiteit tot een overdrijving maakt. Pas in het jaar 1830 bereikte
het menselijk ras zijn eerste miljard (duizend miljoen). Er waren slechts honderd jaar
voor nodig om er het tweede miljard aan toe te voegen. In de eerste vijftig jaar van
deze eeuw groeide de bevolking van 1,6 miljard tot 2,5 miljard. Het derde duizend
miljoen bewoners was op aarde tegen het einde van 1961. Vóór het einde van deze
decade, in feite in minder dan vijf jaar, zal de huidige wereldbevolking van 3,7 miljard
de 4 miljard bereikt hebben, bij een stijging van 75 miljoen per jaar. Er zijn twee
miljard mensen meer op aarde in 1973 dan er waren bij het begin van deze eeuw.
Waardoor is deze absoluut ongehoorde groei in de wereldbevolking tot stand
gekomen? Als men het bevolkingsprobleem bekijkt in zijn feitelijke grondoorzaken,
verdwijnt heel wat van de emotie en de polemiek rond dit probleem. Professor A.
Sauvy, de bekende Franse demograaf met langdurige ervaring, zei ‘... demografie
omvat zowel angstwekkend zekere gebieden van kennis als... angstwekkende
mysteries’. De bovengenoemde feiten vallen onder de eerste categorie en worden
door geen enkele demograaf die zijn vak kent, bestreden.
De belangrijkste oorzaak van de bevolkingsexplosie is eenvoudigweg deze: in de
laatste 150 jaar hebben de prestaties van de wetenschap, vaak zo ambivalent op
andere terreinen, op het terrein van de geneeskunde en de
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hygiëne de mens wapens in handen gegeven om vele oude kwalen de baas te worden
en epidemieën te voorkomen die vroeger de bevolkingsgroei afremden. Dit heeft
geleid tot een verlenging van de levensduur van mannen en vrouwen, met daarbij
nog een verlenging van hun vruchtbare periode. Ziekten als pokken en malaria zijn
in hele streken van de wereld uitgeroeid, vaak met slechts belachelijk lage kosten
per persoon, door de medische ontdekkingen van de negentiende en de twintigste
eeuw. Tbc, die tot voor heel kort hele families, ook in de ontwikkelde landen,
decimeerde en helemaal vernietigde, is niet langer de zo gevreesde ‘witte dood’.
Antibiotica hebben longontsteking en vele infectieziekten behandelbaar gemaakt
met een eenvoudige therapie.
Een honderd jaar geleden stierven veel kinderen als baby of reeds bij de geboorte
en nog veel meer haalden de volwassen leeftijd niet en kwamen hun vruchtbare
periode niet door. Nu is in de ontwikkelde landen en hoe langer hoe meer in de
ontwikkelingslanden (bv. malaria werd op Ceylon in tien jaar tijd overwonnen tegen
de prijs van 50 cent per persoon) dank zij de medische vooruitgang het sterftecijfer
voor alle leeftijden sterk gedaald. Bijvoorbeeld, tegenwoordig bereiken in Engeland
92 van elke 100 kinderen de volwassen leeftijd en 90 van de 100 komen levend door
hun vruchtbare periode.
Wij bevinden ons in een tijdperk van de menselijke geschiedenis waarin als nooit
tevoren de bestrijding van de dood (of tenminste de bestrijding van prematuur sterven)
tot werkelijkheid wordt gemaakt. In grote gebieden van de wereld is die al tot op
grote hoogte gerealiseerd.
Een voorbeeld, opnieuw ontleend aan Ceylon, kan duidelijk maken hoe explosieve
groeipercentages tot stand gekomen zijn in deze eeuw. Het percentage van de
bevolkingsgroei op Ceylon was betrekkelijk gering in 1910, ongeveer 0,6%, omdat,
hoewel het geboortecijfer hoog was (38 per duizend), het sterftecijfer ook hoog was
(32 per duizend). In scherp contrast hiermee was het percentage van de
bevolkingsgroei tegen 1960, nl. 2,5%, omdat het geboortecijfer nog steeds 38 per
duizend was, terwijl het sterftecijfer tot 13 per duizend was gedaald. Hoewel in 1970
het geboortecijfer lager was, was ook het sterftecijfer verder gedaald - 32 tegen 8
per duizend - hetgeen een natuurlijk groei geeft van 2,4%.
Uit deze feiten blijkt een ding duidelijk. In een beperkte wereld kan de combinatie
van een hoog geboortecijfer met een laag sterftecijfer, rekenkundig gesproken, niet
onbeperkt doorgaan. Op een of ander moment in de toekomst, dat de wetenschap
door haar ontdekkingen kan uitstellen maar uiteindelijk niet voorkomen, zal de
menselijke bevolking stoten op de barrières van beperkte hulpbronnen en beperkte
ruimte en dat zal veel spoediger gebeuren dan men in theorie zou verwachten. De
aarde is niet één

Streven. Jaargang 27

215
groot resevoir van voedsel en ruimte; het is een wereld die verdeeld is in landen,
dikwijls met tegengestelde belangen en met een beleid dat zich verzet tegen migratie
op grote schaal, ook al zou die technisch mogelijk zijn: de uitzonderlijk grote aantallen
mensen maken die technische mogelijkheid meer dan twijfelachtig.
In een of andere fase vóór dit moment zal er geplande bevolkingsbeperking moeten
komen, tenzij natuurlijk het sterftecijfer de kans zou krijgen weer sterk te stijgen,
wat geen enkel redelijk mens wenselijk kan achten. Indien dus mensen die een
verantwoorde bevolkingsbeperking voorstaan, misprijzend (en dat gebeurt vaak in
de Kerk) ‘anti-populationists’ (bevolkingsvijandig) genoemd worden, mag niet
worden vergeten dat in een bepaalde fase zelfs de meest fervente voorstander van
bevolkingsgroei anti-populationist zal moeten worden.
M.a.w., op een bepaald punt zal de onbeperkte bevolkingsgroei afgeremd moeten
worden en dat zal ook gebeuren. Hoe? Dat weten we nu nog niet. Ze kan worden
afgeremd door een nieuwe stijging van het sterftecijfer, die stabiliteit ten gevolge
heeft door ongecontroleerde kwalen en sterfte. Ze kan worden afgeremd door oorlogen
om leefruimte, door opstanden en revoluties waartoe wanhopig gefrustreerde mensen
hun toevlucht nemen. Tussen haakjes, de rampen die op deze wijze veroorzaakt
zouden worden, zouden wel op heel grote schaal moeten voorkomen om überhaupt
invloed te hebben op de bevolkingsgroei. Het totale aantal slachtoffers van de Tweede
Wereloorlog zou bij het huidige percentage van de bevolkingsgroei binnen een jaar
weer zijn vervangen.
Niemand die een beetje op de hoogte is, kan ontkennen dat onze wereld staat voor
een ernstig bevolkingsprobleem en dat de situatie morele en theologische problemen
van levensbelang oproept. Het bevolkingsvraagstuk ligt ten grondslag aan elke
gedachte omtrent de toekomst van de mens op aarde. Met de oplossing hiervan zullen
niet al onze problemen opgelost zijn, maar weinig problemen kunnen worden opgelost
zonder samenhang met een beleid ten aanzien van de bevolkingsproblematiek.
Het kritieke dilemma dat ik hierboven heb aangeduid, is er een dat door de Kerk
en door de theologen niet veronachtzaamd kan worden. Het is voor de Kerk van
ontzaglijk belang of er moreel aanvaardbare oplossingen worden voorgesteld en in
praktijk gebracht, of dat er onmenselijke en onchristelijke maatregelen worden
genomen. De allereerste woorden van de Constitutie van Vaticanum II over de Kerk
in de moderne wereld leggen er de nadruk op dat het lijden en de vreugden en de
problemen van de mensheid de Kerk en elk van haar leden aangaan. Als we spreken
over moraal en theologie in verband met het bevolkingsvraagstuk, is het duidelijk
dat we veel verder reikende zaken op het oog hebben dan de methoden
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die gebruikt kunnen worden wanneer oplossingen voor de beperking worden
voorgesteld. Feitelijk behoort het hele probleem van de bevolking veel meer tot het
terrein van de encycliek Populorum Progressio dan van Humanae Vitae. Dit is een
grote uitdaging voor de Katholieke Kerk - in feite voor de Kerken - en een grote
kans. Als zij deze uitdaging en die kans niet aangrijpt of ze benadert vanuit een te
beperkte gezichtshoek, zal ze geen werkelijke aandacht hebben gegeven aan wat de
vroegere Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, noemde ‘het meest
dringende conflict dat de wereld op dit ogenblik bedreigt... het conflict tussen de
snelle groei van het menselijk ras en de ontoereikende vermeerdering van de
hulpbronnen om de mensheid te onderhouden in vrede, voorspoed en waardigheid’.
Dan zal men de Kerk voorbijgaan bij de oplossing van de grootste problemen in
de wereld tot grote schade voor de mensheid en voor haar zending in de wereld. En
de wereld zal het de Kerk niet gemakkelijk vergeven, als zij ‘aan de overzijde
voorbijgaat’ om te vermijden betrokken te worden in wat in brede kringen beschouwd
wordt als een van de oorzaken van de armoede in de wereld. Ja, ze zou dan het risico
lopen een monument van onbelangrijkheid te worden voor een enorme sector van
het leven in deze wereld.

Partijdigheid vermijden
Als wij er ons bij betrokken voelen, is onze eerste plicht als ethici en theologen om
de waarheid te zoeken. Hier is van toepassing het gezegde van Bernard Lonergan:
‘Om het goed te kennen, moet hij (de menselijke geest) het werkelijke kennen; om
het werkelijke te kennen, moet hij het ware kennen; om het ware te kennen, moet hij
datgene kennen wat begrepen kan worden; om datgene te kennen wat begrepen kan
worden, moet hij letten op de feiten’1.
Dit onderzoek moet zorgvuldig gedaan worden, zonder vooroordeel, zonder
partijdigheid, zo objectief mogelijk gebruik makend van de feiten en getallen die ons
door de deskundigen verschaft worden en waarover weinig of geen verschil van
mening bestaat. Maar al te vaak maken op dit terrein a priori-ideeën of leerstellige
moeilijkheden ons onwillig om de feiten, die dikwijls niet zo gemakkelijk te verteren
zijn en tegen gekoesterde opvattingen ingaan, onder ogen te zien. Een voorbeeld.
Een priester vertelde mij, dat God, toen Hij de wereld schiep, al de problemen
voorzien moet hebben die zich zouden voordoen. Hij zal in zijn voorzienigheid de
dingen wel zo

1

Bernard Lonergan, Method in Theology, Herder and Herder, New York, 1972, p. 13.
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geregeld hebben dat de mensheid niet in het soort impasse zou geraken dat een snelle
bevolkingsgroei heet te veroorzaken, als men Zijn wetten maar opvolgde. Op grond
van deze overwegingen ontkennen sommigen dat er een bevolkingsexplosie is en zij
zeggen doorgaans dat de overvloed van de wereld elke te verwachten groei in de
wereldbevolking het hoofd kan bieden, als er maar een goede verdeling van de
goederen is en als men de sociale rechtvaardigheid maar in praktijk brengt. Natuurlijk
is een volledig gebruik van de hulpbronnen van de wereld absoluut wezenlijk voor
een goede oplossing van het probleem, evenals de ontwikkeling van die hulpbronnen
die nu nog niet ontdekt zijn, een meer rechtvaardige verdeling ervan en een rijk van
sociale rechtvaardigheid zowel in ieder land afzonderlijk als tussen de landen
onderling. Dit zijn de kerngedachten geweest die hebben geleid tot het stichten van
de Pauselijke Commissie Justitia et Pax. Maar is het juist om a priori vanuit
theologische principen te stellen dat er geen bevolkingsexplosie kan zijn, wanneer
alle feiten erop wijzen dat we er middenin zittten? En is het in overeenstemming met
de feiten dat het enige wat nodig is, deze positieve maatregelen zijn?
Bezig zijn met de feiten betekent helemaal niet dat wij morele waarden buiten
beschouwing laten of christelijke beginselen afzwakken. Maar het betekent wel dat
we onze ogen niet sluiten voor de waarheid uit angst voor de theologische problemen
die eruit zouden kunnen voortkomen. Pas als we de feiten onder ogen hebben gezien,
zullen wij waarlijk de God van de waarheid gediend hebben; dan pas verdienen onze
opvattingen respect, wanneer wij methoden voor actie voorstellen die in
overeenstemming zijn met de menselijke waardigheid en christelijke beginselen.
Een van de meest kritieke feiten met betrekking tot de bevolkingstoestand is dat
de meest snelle toename plaats heeft in de Derde Wereld. Het gaat hier niet om een
vooroordeel ten aanzien van de ontwikkelingslanden; het is geen uitvinding van het
rijke Westen of Noorden. Het is een nuchtere realiteit die heel gemakkelijk aan te
tonen is. Er zijn praktisch geen ontwikkelde landen die een percentage van
bevolkingsgroei hebben dat hoger is dan 1,0%. Onder de minst ontwikkelde landen
is er geen dat een groeipercentage heeft zo laag als 1,0%. Er zijn er bijna geen met
een percentage van 1,5% of minder. De meeste landen hebben een percentage van
meer dan 2,0%; vele hebben 2,5% groei of meer. Een belangrijk aantal heeft een
toename van 3,0% of meer.
Natuurlijk kan men de lagere groeipercentages in de ontwikkelde landen als een
grotere ‘bedreiging’ voor de hulpbronnen van de wereld beschouwen dan de hoge
groeipercentages in de ontwikkelingslanden.
Maar dit lost de problemen die veroorzaakt worden door de snelle
bevolkingstoename in de Derde Wereld niet op. Evenmin doet het iets af aan de
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bewering dat er niet een bevolkingsexplosie is in de hele wereld, maar enkel in de
Derde Wereld.
Laten we het eens anders stellen. De meeste landen in de minder ontwikkelde
wereld2 zullen hun bevolking verdubbelen in dertig jaar of minder (heel wat in minder
dan twintig jaar). De meeste landen van de ontwikkelde wereld zullen hun bevolking
verdubbelen in niet minder dan 70 jaar. Enkele, zoals Engeland, zullen het aantal
van hun bevolking verdubbelen in 140 jaar of nog meer.
De ontwikkelde landen hebben de percentages van hun bevolkingsgroei belangrijk
verminderd in de loop van deze eeuw. Honderd jaar geleden had Engeland een
percentage van bevolkingsgroei van 1,5%. Dat is nu 0,5%. Als het percentage 1,5%
was gebleven, zou Engeland nu 180 miljoen mensen hebben gehad; in feite zijn het
er 53,3 miljoen.
De Verenigde Staten van Amerika hebben tussen 1800 en 1950 hun bevolking
vertienvoudigd, gedeeltelijk door natuurlijke groei, gedeeltelijk door immigratie.
Thans is het groeipercentage minder dan 1,0% en er is een hevige campagne om te
komen tot een 0-bevolkingsgroei. Zelfs in de USSR, dat zo lang volhield dat de
bevolkingsexplosie een kapitalistische mythe was, is het groeiproces bijna hetzelfde
als in de kapitalistische USA; dat betekent een geweldige daling in het geboortecijfer
van Rusland sinds de Tweede Wereldoorlog.
Frankrijk heeft tot voor kort een op uitbreiding gericht bevolkingsbeleid gevoerd.
Zijn demografen hebben dit beleid gesteund zelfs als beleid voor de hele wereld (in
1957 bv. heeft Prof. Sauvy gezegd dat het een verheugend feit was dat de
wereldbevolking met een ongehoorde snelheid groeide). Maar in de praktijk verschilde
Frankrijk weinig van de andere ontwikkelde landen, die niet zo'n expansionistisch
beleid hadden. Het groeipercentage is 0,8%, hetgeen een verdubbeling van de
bevolking zal betekenen tegen het jaar 2071 en niet tegen het eind van deze eeuw,
zoals wijlen President de Gaulle wilde.
West-Duitsland heeft het punt bereikt waarop het groeipercentage onder het niveau
van de vervanging ligt. Tot voor kort leek Nederland een legitiem voorbeeld voor
de bewering dat rijke landen geboortebeperking voorstaan in ontwikkelingslanden,
zonder echter hun eigen geboorten te beperken. Maar het vroegere percentage van
1,3% was lager dan dat van welk minder ontwikkeld land dan ook, met uitzondering
van Uruguay. Met de hoogste bevolkingsdichtheid in de wereld is Nederland er
beslist niet op uit

2

‘Minder ontwikkeld’ wordt hier gebruikt om gemakkelijker onderscheid te kunnen maken
tussen rijke en arme landen, in plaats van de gebruikelijke termen, die eerder tot verwarring
aanleiding kunnen geven.

Streven. Jaargang 27

219
zijn geboortecijfer te verhogen en het heeft het in feite teruggebracht tot 1.0%.
Toch is er een bepaalde betekenis waarin het bevolkingsvraagstuk als een
wereldprobleem beschouwd kan worden. Gelet op bovenstaande gegevens kan men
niet zeggen dat de ontwikkelde landen in dezelfde zin bijdragen tot de
bevolkingsexplosie als de ontwikkelingslanden. Maar het feit dat dergelijke landen
zoveel verbruiken van de hulpmiddelen van de wereld, maakt het noodzakelijk de
relatie te bestuderen tussen bevolking en ontwikkeling én tussen bevolking en milieu,
rekening houdend met de feitelijke consumptie.
Men kan moeilijk voorstellen gaan doen dat b.v. West-Duitsland zijn geboortecijfer
nog lager moet stellen of dat de Verenigde Staten moeten mikken op een
bevolkingsgroei van minder dan 0. Maar de ontwikkelde landen hebben er, juist door
hun verbruik van de hulpmiddelen, nog een reden bij om voor te stellen dat deze en
andere ontwikkelde landen, in deelgenootschap met de ontwikkelingslanden, wat
van hun hulpmiddelen beschikbaar moeten stellen om de ontwikkelingslanden in
staat te stellen hun bevolking een leven te geven dat in overeenstemming is met hun
menselijke waardigheid en erop toe te zien dat een dergelijke zorg niet een
ondragelijke last oplegt aan de andere mensen in die landen.
Om dit te kunnen bereiken zal men de beste wetenschappelijke koppen die het
mensdom rijk is, nodig hebben, alsmede een gezamenlijke activiteit. De
Milieuconferentie in Stockholm heeft naast de moeilijkheden ook de dringende
noodzaak ervan aangetoond. In deze dingen moeten we realistisch zijn. Men komt
er geen stap verder mee tot een oplossing te beweren, zoals Prof. Ehrlich doet, dat
het vijfentwintigmaal meer een bedreiging voor een kind is geboren te worden in de
USA dan in India. Maar het is een blijk van een even groot gebrek aan realiteitszin
te verwachten dat de mensen van de Derde Wereld armoede en zelfs honger zullen
willen verduren om het ecologisch evenwicht te bewaren.
Het percentage van de bevolkingsgroei in Latijns-Amerika als geheel is 2,8%;
voor Afrika 2,6% en voor Azië (als men Japan, het vasteland van China en nog een
of twee kleinere gebieden uitsluit) 2,8%. Azië heeft een bevolking van 2,154 miljoen;
tegen het einde van deze eeuw zal het meer mensen tellen dan er op het ogenblik op
de hele wereld zijn. Afrika en Latijns-Amerika, met respectievelijk 364 en 300
miljoen, hebben niet zulke enorme aantallen, maar beide gebieden zullen hun
bevolking verdubbeld hebben tegen het einde van deze eeuw.
Binnen de Derde Wereld van ontwikkelingslanden zijn er belangrijke
demografische verschillen die niet altijd erkend worden. Latijns-Amerika is voor
een groot deel een leeg continent met uitgestrekte stedelijke conglomeraten.
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In sommige delen van tropisch Afrika is er behoefte aan grotere bevolkingen, niet
aan kleinere. Er zijn vijfentwintig landen in Afrika met minder dan vijf miljoen
inwoners. Toch heeft Kenia een probleem van bevolkingsdichtheid, gepaard gaande
met een snelle bevolkingsgroei; Burundi net zo. De meeste ontwakende Afrikaanse
landen, zelfs diegene die een grote behoefte hebben aan mensen, zijn niet in staat
het hoofd te bieden aan de snelle groei die op het ogenblik plaats vindt, vooral omdat
zij geen uitzondering vormen op de algemene tendens van grote toeloop naar de
stedelijke agglomeraties, die niet alleen het gevolg zijn van natuurlijke groei, maar
ook van migratie vanaf het platteland.
Azië heeft de grootste problemen. Met zijn bevolking van 2,154 miljoen, die groeit
met een percentage van bijna 3,0%, is dit het gebied waar de bevolkingsexplosie
werkelijk plaats heeft. Oost-Azië en Zuidoost-Azië alleen hebben een derde van de
alle bewoners van de wereld. Maar hier vallen buiten Pakistan met zijn 146 miljoen
en India met 584 miljoen inwoners. Eén land, Thailand, illustreert het probleem van
de snelle bevolkingsgroei op dramatische wijze. De eerste volksstemming die in dat
land gehouden werd, voltooid in 1911, gaf een nationale bevolking van 8 miljoen.
In tweeëndertig jaar kwam de volgende 8 miljoen erbij, in een volgende vijftien jaar
de derde 8 miljoen en in maar negen jaar nog eens 8 miljoen. In feite was de
bevolkingsgroei in de zestiger jaren gelijk aan de totale groei in de eerste helft van
de eeuw.
Japan is het enige ontwikkelde land in het grote gebied dat zich uitstrekt van Birma
tot Japan. De andere landen (met uitzondering van de speciale gevallen Hong Kong
en Singapore) zijn, hoewel ze er bezwaar tegen zullen maken zo genoemd te worden,
in economische zin ontwikkelingslanden, welke maat men ook aanlegt, met inkomens
per hoofd die variëren van f 320 per jaar in Birma en Indonesië, f 1040 per jaar in
Maleisië en f 1440 per jaar in Mongolië. (Uiteraard is het inkomen per hoofd een
zeer grove en zelfs misleidende indicatie voor de werkelijke welstand en armoede,
maar iedere precisering zal eerder armoede dan welstand opleveren).
Azië is een duidelijk voorbeeld van het feit dat de bevolkingsexplosie plaats vindt
in die landen die het minst in staat zijn er het hoofd aan te bieden. Zoals reeds werd
opgemerkt zijn er in de ontwikkelde wereld geen landen met een groeicijfer hoger
dan 1,4%; er zijn slechts een handjevol ontwikkelingslanden met een groeicijfer lager
dan 1,4%.
In vele delen van de wereld drukt de bevolkingsgroei reeds op de hulpmiddelen
en veroorzaakt andere zeer ernstige problemen. Het zal te laat zijn, als we het handelen
uitstellen tot het ‘point of no return’ is bereikt. Een paar cijfers kunnen dit illustreren:
het percentage van de wereldbevolkingsgroei is op het ogenblik ongeveer 2,0% op
een huidige bevolking van 3,6
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miljard. Dat betekent een jaarlijkse toename van bijna 72 miljoen, of, om het
dramatischer voor te stellen: iedere dag zijn er ongeveer 19000 mensen meer op
aarde. Van deze groei gaat ongeveer 50 miljoen de aantallen van de
ontwikkelingslanden in de wereld nog verhogen.

Achter de statistieken
Gezien tegen de achtergrond van armoede en ellende, het lot van honderden miljoenen
in de Derde Wereld, komen de koude cijfers van de bevolkingsstatitieken tot leven
en krijgen een bijna tragische betekenis.
In die landen liggen achter de statistieken honger en ondervoeding, lange rijen
van werkelozen, overbevolkte huizen, groeiende bidonvilles, mensen die aangetast
zijn door ziekten die op zich voorkomen of genezen zouden kunnen worden,
onmogelijk gemaakt of bemoeilijkt gezinsleven, een omlaag gehaald milieu en een
degradatie van het menselijk bestaan. En wat nog erger is: het percentage van de
bevolkingsgroei kan betekenen dat, zoals Alice in Wonderland, die landen zo hard
moeten lopen als ze kunnen om op dezelfde plaats te blijven; met andere woorden,
er lijkt niet veel kans te bestaan op sociale rechtvaardigheid en sociale welstand, die
niet alleen een moreel recht zijn, maar ook een politieke noodzaak.
Natuurlijk is de bevolkingsgroei maar een van de factoren die verantwoordelijk
zijn voor de armoede en andere problemen in de wereld. Maar ze is wel een van de
belangrijkste factoren. Zonder hieraan aandacht te besteden zouden andere pogingen
om situaties van armoede het hoofd te bieden wel eens tevergeefs kunnen zijn of
weinig effectief. Bevolkingsbeperking zien als panacee, alsof die alleen de balans
kan doen omslaan van armoede naar vooruitgang, is onjuist, maar er geen aandacht
aan schenken waar dat noodzakelijk is, is even onjuist.
Tegenover de geweldige problemen van aanpassing die de bevolkingsgroei stelt,
lijken sommige van de redeneringen die naar voren gebracht worden door personen
die godsdienstige, politieke of ideologische belangen voorstaan, te verbleken tot
onbeduidendheid; zij komen ons lichtzinnig, zo niet misdadig voor. De gedachte dat
de bevolkingsexplosie een kapitalistische mythe is, is reeds verlaten door China en
de USSR (die deze propaganda het eerst lanceerden); de idee dat een inspanning om
de bevolkingsexplosie het hoofd te bieden een poging is tot racistische genocide; de
mening dat het gaat om een Angelsaksisch complot: al deze tendentieuze opvattingen
zijn moeilijk staande te houden in het licht van bovengenoemde cijfers. Men kan
deze statistieken ook niet naast zich neerleggen door ze kleinerend een onderdeel
van het ‘gegoochel met getallen’ te noemen. In feite zou iedereen
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die Thailand zou afraden om te trachten zijn groeipercentage van 3,3% naar beneden
te krijgen, eerder schuldig zijn aan genocide.
Ten aanzien van de problemen van onderontwikkeling, die nog gecompliceerder
worden door de snelle bevolkingsgroei in de meeste ontwikkelingslanden, lijken
twee lijnen van benadering voor de hand te liggen. De eerste is, een deelgenootschap
tot stand te brengen van ontwikkelde en ontwikkelingslanden om de economische
en de sociale vooruitgang van de ontwikkelingslanden te versnellen. Het is evident
noodzakelijk de mensen die op dit ogenblik al bestaan, waarvan velen in grote
armoede, te helpen en tegelijk zich voor te bereiden op de bevolkingsgroei in de
komende twintig of dertig jaar, die komen zal en aanzienlijk zal zijn.
De tweede lijn van benadering is maatregelen te nemen om het percentage van
bevolkingsgroei te verlagen. Het zal veel tijd vragen voordat dit effect sorteert. Als
Brazilië bv. door heel strenge maatregelen zijn bevolkingsgroei zou terugbrengen
tot vervangingsniveau tegen het jaar 2000 (iets wat hoogst onwaarschijnlijk is), dan
zou zijn bevolking in de tussenliggende periode toch nog groeien van de huidige 100
miljoen naar 193 miljoen. Beide lijnen van benadering zijn noodzakelijk. Het zou
helemaal verkeerd zijn, zowel moreel als feitelijk, bevolkingsbeperking te beschouwen
als een vervangingsmiddel voor echte vooruitgang. Niettegenstaande beschuldigingen
in deze richting geuit door sommige kringen in ontwikkelingslanden, ken ik geen
enkel land of zichzelf respecterend deskundige die zoiets zou voorstaan. Van de
andere kant zou het even verkeerd zijn te verwachten dat vooruitgang, zelfs echte
vooruitgang, gesteund door sociale rechtvaardigheid in de landen zelf en tussen de
landen onderling, het bevolkingsprobleem automatisch zou oplossen.
Het is niet de taak van de Kerk om met concrete gedetailleerde demografische en
economische oplossingen te komen. Hopelijk zullen die voldoende duidelijk het
resultaat zijn van de Wereldconferentie en het Jaar zelf. Maar het komt mij voor dat
er twee dingen zijn die de Kerk kan en moet doen. Ten eerste kan zij tonen dat zij
het probleem onderkent en steun verlenen aan deze grote inspanningen van de
Wereldgemeenschap om het bevolkingsvraagstuk aan te pakken. Ten tweede kan zij
het licht van haar morele en theologische beginselen laten schijnen over het hele
onderwerp. Als de pogingen van de Verenigde Naties zo veelomvattend zijn als wij
hebben aangeduid, kan de Kerk een bijdrage leveren die van grote waarde zou kunnen
zijn, ten aanzien van bevolking en ontwikkeling, rechten van de mens, milieu en
gezin. Die bijdrage zou geleverd kunnen worden zonder verdeeldheid-zaaiende
polemieken over anticonceptie binnen en buiten de Kerk weer te doen opleven.
Maar het zou tragisch zijn als de bezorgdheid voor de middelen van gezins-
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planning en de angst voor leerstellige moeilijkheden de Kerk afzijdig zouden houden,
of als zij haar zelfs vijandig zouden doen staan tegenover deze grote, verantwoorde
pogingen van de menselijke gemeenschap die opgezet zijn door de Verenigde Naties,
of wanneer zij deze pogingen zou verwarren met bepaalde extreme standpunten die
een tegen het leven gerichte partijdigheid lijken te vertonen. De heer Salas heeft
gewezen op de bredere interesse van de Verenigde Naties, zelfs binnen de sfeer van
‘alleen maar’ bevolking: ‘De voornaamste moeilijkheid is dat een bevolkingsbeleid
al te vaak verward wordt met gezinsplanning. Gezinsplanning dient gezien te worden
als een dienst binnen een allesomvattend bevolkingsbeleid, dat rekening houdt met
factoren als demografische patronen, niveaus van vruchtbaarheid, sociale en
economische situaties, godsdienstige tradities en cultureel erfgoed’3.

3

Population Consensus - The Need for a Common Idiom. Opmerkingen door Rafael M. Salas,
directeur van het U.N. Fund for Population Activities, in het Royal Institute of International
Affairs, Chatham House, London, op 14 februari 1973. Uitgegeven door het U.N. Fund for
Population Activities, New York.
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Overbevolking in Benelux*
Enige wortel van alle milieu-kwalen?
Werkgroep alternatieve economie
Op 19 en 20 oktober 1973 vond aan de Katholieke Universiteit te Leuven een
‘Ecolloquium’ plaats - een symposium over bevolkings- en pollutie-controle in de
lage landen. Het uitgangspunt van de voorgestelde beschouwingen en maatregelen
was de dringende noodzaak om verdere milieuontreddering te keren. Voor de lage
landen werden twee mogelijke actievelden voorgesteld: controle van de bevolking
(door afschaffing van de kinderbijslagen, gevolgd door een ‘negativering’ ervan en
tenslotte door een ruim verspreide sterilisatie van de mannelijke bevolking) en controle
van de pollutie (door wettelijke en vooral technische middelen). Beide problemen
werden multidisciplinair benaderd: van uit sociologie, demografie, geneeskunde,
toegepaste wetenschappen, economie, recht en moraal.
Het lijdt geen twijfel dat in een min of meer nabije toekomst ernstige problemen
zullen ontstaan met betrekking tot de verdere levenskansen van de menselijke soort
als zodanig - en dat wij, reuzeconsumenten bij uitstek1, hiertegenover een gewichtige
verantwoordelijkheid dragen. Met de voorzitter van het congres, Prof. Dr. P. Van
Moeseke geloven ook wij dat de bevolkingsaangroei een essentiële factor is van deze
problematiek: wij menen echter dat het niet de enige factor is, meer nog, dat - zowel
wat de dringendheid als de belangrijkheid betreft - de bevolkingscontrole secundair
gesteld moet worden ten overstaan van een controle, die op het congres nauwelijks
ter sprake kwam, die van onze produktie- en consumptiewijze2. De hele problematiek
kan gesitueerd worden in een spanningsveld, waarvan

*
1

2

I. Gansbeke, N. Molisse en R. Van Der Mosten stonden in voor de redactie van het artikel,
dat groeide uit het overleg van de werkgroep die het ecolloquium had meegemaakt.
Op treffende wijze geïllustreerd door P. Ehrlich's voorbeeld: de gemiddelde per capita
energieconsumptie bedroeg in 1971 voor de Amerikaan 11.244 kg steenkool-equivalent,
6.116 kg voor een Belg en daartegenover slechts 338 kg voor een Afrikaan en 186 kg voor
een Indiër.
Ofschoon Prof. Van Moeseke in zijn slotwoord verklaarde dat alle sprekers, op een paar
nuanceringen na, het met hem ‘fundamenteel’ eens waren, is dit voor ons gedurende het
colloquium geenszins gebleken. Met name de door hem voorgestelde maatregelen werden
op goede gronden betwist: met de nu bestaande politiek van de kinderbijslagen staat de
Belgische bevolking reeds op het punt stationair en binnen kort deficitair te worden, terwijl
het geringe bevolkingsoverschot in 1971 reeds voor 73% te danken (of te wijten) was aan
de vreemdelingen (hoofdzakelijk gastarbeiders) met hun vele kinderen. (Henk Jans)
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bevolking, milieu en economie de componenten zijn. Volgens de causale relaties die
men legt, kan men volgende twee standpunten onderscheiden:
- de overbelasting van het fysisch, biologisch en sociaal milieu is een rechtstreeks
gevolg van het bevolkingsaantal;
- deze overlast is het gevolg van het economisch systeem, nl. een verkeerde wijze
van produceren en consumeren. De bevolking is hier een indirecte causale factor
die via de tussenschakel van het economisch proces ageert.
Beide standpunten zijn niet absoluut onverzoenlijk indien men de bevolking
beschouwt als een ‘op lange termijn’ werkende variabele en de produktieen
consumptiewijze als een variabele die ‘'op korte termijn’ doorslaggevend is: afgezien
van de sociale en politieke weerstanden die dit kan oproepen, kan er sneller en directer
ingewerkt worden op de wijze waarop wij produktief met de beschikbare ‘ressources’
omspringen en correlatief hiermee op ons consumptiepatroon, dan wel op het
groeiritme van de bevolking.

‘Zero economische groei’ op welke wijze?
De congrespromotoren opteerden voor een zero economische groei; dit impliceert
volgens hen een daling van de bevolking, vermits zij een verdere stijging van het
‘per capita produkt’ wenselijk achten. Indien men opteert voor zero economische
groei van de materiële produktie, kan dit echter logischer wijze op drie verschillende
manieren gebeuren3, op grond van de bekende vergelijking:
industriële produktie = bevolking × industriële produktie per capita. Een constant
linkerlid van deze vergelijking is met volgende combinaties in het rechterlid
verenigbaar:
- stijging van de bevolking en daling van de industriële produktie per capita;
- constante bevolking en constante per capita industriële produktie;
- daling van de bevolking en stijgende per capita produktie.
De verdere stijging van het ‘per capita produkt’ werd verdedigd vanuit de doelstelling
dat men aan alle ‘marginalen’ een sociologisch menswaardig levensminimum wenst
te verzekeren. Kan deze doelstelling echter niet evenzeer - en wellicht technisch
gemakkelijker - bereikt worden via een ingrijpende inkomens- en
vermogensherverdeling?!

3

M. van Geel, Zero economische groei: betekenis en consequenties, in Economisch en Sociaal
Tijdschrift, Antwerpen, nr. 4, 1973.
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Wij onderschrijven deze herverdelingsoptie niet enkel vanuit ethische en sociale
rechtvaardigheidsoverwegingen, maar ook vanuit louter economische beweegredenen;
we zien hierin namelijk een mogelijke oplossing om de interne tendens tot
kapitaalssaturatie tegen te gaan4.
De vraag wordt hier natuurlijk gesteld, of deze doelstelling wel degelijk haalbaar
is binnen onze huidige maatschappijstructuren. Doordat het bezit van de
produktiemiddelen in enkele private banden is - en, op wereldvlak gezien, in enkele
landen - is het voor deze mogelijk beslag te blijven leggen op het grootste deel van
het surplus. Kan men tot een rechtvaardige verdeling komen, zonder tot fundamentele
structuurwijzigingen over te gaan? Het totaal buiten beschouwing laten van het
‘verdelingsvraagstuk’ in deze problematiek getuigt alleszins van een behoudsgezinde
maatschappijvisie. Het komt ons derhalve voor, dat in de schijnbaar neutrale wetenschappelijk objectieve - doelstellingen van het congres déze impliciete optie
verscholen zit: het behoud van de markteconomie, met begeleidend optreden van de
overheid, niet enkel om de economische kringloop zo rimpelloos mogelijk te laten
verlopen, maar ook om de nadelige externe effecten te compenseren en, waar
mogelijk, te neutraliseren. Hoewel we geenszins de wetenschappelijke conclusies
van het rapport van de Club van Rome willen betwisten, komt het ons voor, dat de
beleidsmaatregelen die hieruit voortvloeien, niet kunnen genomen worden in een
wetenschappelijk vacuüm en dat men expliciet de keuze voor een bepaald
sociaal-economisch systeem moet vermelden.

Een economisch probleem
Ook nadat men er zou in geslaagd zijn om via een herverdeling aan eenieder de
materiële kansen te geven voor de uitbouw van een menswaardig leven, dan zou
vroeg of laat toch de noodzaak tot stopzetting van verdere bevolkingsgroei zich
kunnen opdringen.
Wij menen echter dat in dezen beslist de economen niet aan
bevolkingsgroei-beperkende maatregelen mogen denken, vóór dat ze zich afgevraagd
hebben of de hic et nunc levende bevolking - in casu in onze lage landen - bij de
aanwending van de beschikbare middelen voor haar ‘behoeften’ - bevrediging
optimaal te werk gaat; met andere woorden, of er zich niet, zowel voor wat betreft
het wat als het hoe van de produktie, een - maatschappelijk gezien - meer efficiënte
aanwending van de ressources opdringt. Wij waren daarom gelukkig door Prof. L.
Baeck de stelling te horen verdedigen, dat de ‘systeembepalende factor’ in deze
problematiek niet de bevol-

4

‘Kapitaalssaturatie’ (of: ‘overkapitalisatie’) duidt op een gebrek aan investeringsmogelijkheden
t.o.v. geboekte winsten; dit door een tekort aan afzetmogelijkheden.
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king is, maar wel de wijze waarop wij leven - in casu: produceren en consumeren in onze samenleving. In een alsmaar stijgend ritme worden nieuwe produkten inclusief andere vormgeving van de bestaande produkten - op de markt gegooid;
produkten, die terzelfdertijd een steeds kortere levensduur toegemeten krijgen. Deze
verandering is, aldus Prof. Baeck, niet toevallig; zij wordt geprogrammeerd door de
industriële gangmakers, d.i., de reuzebedrijven die de economische macht in hun
schoot concentreren.
Zij zijn derhalve, omdat zij volgens eigen ‘individuele rationaliteitscriteria’ (winst,
marktbeheersing...) handelen, direct verantwoordelijk voor een produktie- en
consumptiewijze die milieuontwrichtend en materiaalverspillend is. Enkel indien de
gemeenschap er in slaagt de sleutelvariabele van dit produktiesysteem, namelijk de
investeringen, te controleren, kan aan een milieubewuste en materiaalbesparende
produktiewijze gedacht worden.

Individuele rationaliteit baart collectieve irrationaliteit
Prof. Baeck heeft beslist de vinger op de wonde gelegd, maar hij zegde niets over
de implicaties van de te volgen therapie.
Onvermijdelijk duikt immers de vraag op of sociale controle van die investeringen
daadwerkelijk mogelijk is in een economisch systeem dat gebaseerd is op het privaat
bezit van de produktiemiddelen - en derhalve van de economische macht - door een
beperkt aantal personen, families en financiële groepen. De scheiding tussen ‘bezit’
en ‘beheer’ der produktiemiddelen is irrelevant, omdat de belangen van de beheerders
- vergroting van omzet en macht teneinde een zo hoog mogelijke winst op lange
termijn te verzekeren - op één lijn liggen met de belangen van de eigenaars der
produktiemiddelen. Wij willen hier niet de overbekende stelling van Galbraith
aanvechten, die beweert dat de technostructuur over een autonome macht beschikt
t.o.v. de aandeelhouders en kapitaalverstrekkers. Toch blijft het waar dat deze
technostructuur ook haar gedrag baseert op ‘individuele rationaliteitscriteria’, waarvan
het resultaat geenszins hoeft samen te vallen met datgene wat beantwoordt aan
‘collectieve rationaliteit’. Vanuit het individueel standpunt van de
automobielproducenten kan het b.v. een ‘rationale’ worden, dat in onze westerse
gezinnen de tweede wagen als een noodzaak wordt ‘aangevoeld’. Deze individuele
rationaliteit kan ter zelfder tijd een collectieve irrationaliteit oproepen: de ‘kleine
ring’ van ons nationaal burelencomplex toont op geregelde uren het tragicomisch
beeld van duizenden pendelaars, die centimeter per centimeter hun zes vierkante
meter grondoppervlakte (die van hun heilige koe) Brussel in- of uitwaarts drammen.
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Als de stuwende ‘individuele rationaliteitscriteria’ de criteria van wereldconcerns
geworden zijn, zodat ze op wereldvlak verspilling en milieu-ontwrichting betekenen,
lijkt de tijd inderdaad rijp om deze om te buigen tot ‘collectieve rationaliteitscriteria’.
Kunnen we daartoe komen zonder de socialisering - op wereldniveau - van deze
produktiecentra?

Noodzakelijke verspillingseconomie?
Ook indien het mogelijk zou blijken binnen ons economisch stelsel de investeringen
sociaal te controleren, zou daarmee alleen nog niet het einde van de
verspillingseconomie gewaarborgd zijn. We leven in een systeem, waar de
‘gangmakers’ elkaar te lijf gaan in oligopolistische marktvormen, voornamelijk door
allerlei vormen van reclame en verkoopspromotie en minder door prijsconcurrentie.
Door een voortdurende discrepantie tussen de hogere oligopolieprijzen en loutere
mededingingsprijzen, komt de economie terecht in een toestand van
‘overkapitalisatie’. Deze overkapitalisatie wordt doorlopend bestreden door allerlei
vormen van verspillingseconomie en bewapeningsvervulling, naast buitenlandse
investeringen,... De vraag lijkt gewettigd of het mogelijk is kapitaalssaturatie te
vermijden en blijvend een voldoende tewerkstelling te waarborgen, zonder deze
verspillingseconomie op de koop toe te nemen.
De overheidsmaatregelen ter pollutiebestrijding die in onze samenleving mogelijk
zijn, worden niet genomen door een neutraal, op het algemeen belang gericht orgaan.
Er is een duidelijke invloed merkbaar van de bedrijfswereld op de overheid. Zo is
het mogelijk dat de overheid oplossingen kiest die vanuit het standpunt van het
algemeen welzijn lang niet optimaal zijn. Men mag dus een aantal onmisbare
technische maatregelen niet losmaken van hun maatschappelijke en economische
context.

Een gevaarlijk economisme
Sommige economisten menen dat het pollutieprobleem kan opgelost worden door
een prijs toe te kennen aan de milieugoederen. Deze zijn immers schaars geworden:
ze zijn op hun beurt economische goederen geworden. Het lijkt ons vooreerst
onontbeerlijk twee types van vervuiling te onderscheiden. Enerzijds is er de pollutie
veroorzaakt door het industrieel proces, onafhankelijk van het economisch systeem.
De produktie van staal b.v. geeft aanleiding tot de vorming van een reeks min of
meer giftige stoffen. Deze schadelijke nevenprodukten kunnen enkel bestreden
worden met technische middelen. Maar anderzijds is er de pollutie die het gevolg is
van een verspillingseconomie en die bijgevolg innig samenhangt met de aard van
het economisch systeem. Er blijft ongetwijfeld een ‘nettovervuiling’ over ondanks
wettelijke reglementeringen, en een verkwisting van schaarse
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milieugoederen. Wil men dus hier het probleem aan de wortel aanpakken, dan zal
men de verspilling zelf moeten uitroeien, die door het bestaande produktiesysteem
wordt veroorzaakt.
Nu zal er inderdaad minder kwistig met milieugoederen omgesprongen worden,
wanneer ze geprijsd worden. Deze integratie in het prijzenmechanisme kan gebeuren
door vervuilende produktiemethoden te belasten, compenserende schadevergoedingen
aan de benadeelden uit te betalen, criteria voor maximaal toelaatbare vervuiling te
bepalen. Zodoende wordt het economisch aantrekkelijk op ‘zuivere’
produktiemethoden over te schakelen en wordt b.v. het investeren in
zuiveringsinstallaties rendabel. Dit prijsmechanisme kan met voordeel aangewend
worden in de produktie van noodzakelijke goederen. Vervuiling bestrijden door
gebruik van zuiveringsinstallaties betekent verhoging van de kosten. Door de grote
afwentelingsmogelijkheid daarvan op het niveau van de noodzakelijke produkten
(weinig prijsgevoelige vraag), zal dit resulteren in een hogere prijs: de consument
zal dus meer betalen. Deze kostenverhoging treft alleszins de lage inkomens relatief
meer dan de hoge.
Wil men echter op dezelfde wijze de vervuiling tegengaan in de produktie van
nonsensgoederen5, dan is het prijsmechanisme hier zinloos en sociaal onrechtvaardig.
Door een hogere prijs zal ook de vraag naar deze produkten afnemen en zich
concentreren bij de meest kapitaalkrachtigen. Met welk recht echter mag iemand die
over meer geld beschikt, meer vervuilen? Het prijsmechanisme is zinloos, omdat
hiermee aan het principe zelf van de verspillingsproduktie niet wordt geraakt.
Wij menen nochtans dat het volledig stopzetten van onze verspillingseconomie
de eerste stap is die het rijke Westen moet zetten. Verspillingsproduktie betreft niet
enkel de categorie nonsensprodukten, zoals elektrische tandenborstels en
kattenshampoo, maar slaat ook op veel mode-artikelen en wegwerpprodukten. De
wapenindustrie tenslotte neemt hieronder een bijzondere plaats in.

Samenvattend
De stelling verdedigen, dat vóór alles onze bevolking moet dalen, zonder dat men
zich eerst de vraag stelt, of de wijze waarop wij ‘leven en teren’ macro-economisch
verantwoord is, getuigt op zijn minst van een zekere kortzichtigheid. Het wordt
veeleer de hoogste tijd dat er, ook op wereldvlak, nagedacht wordt hoe onze produktieen consumptievormen aan een omstructurering toe zijn en welke hiervan de implicaties
zullen zijn.

5

W. de Roos, De ‘nonsensprodukten’, in Economisch Statistische Berichten, 10 oktober 1973,
pp. 891-895.
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Binnen een kwart-eeuw voor de vierde maal oorlog in het
Midden-Oosten
L.L.S. Bartalits
Voor de vierde maal sinds de staat Israël op 15 mei 1948 werd uitgeroepen, werd er
in het Midden-Oosten op grote schaal gevochten. Aan de vierde, op 6 oktober j.l.
uitgebroken strijd tussen de Arabieren en Israël waren dagen van geruchten over
troepenconcentraties langs de frontlinies voorafgegaan. Het vooruitzicht van een
nieuwe oorlog was het onderwerp van speculaties sedert de leiders van Egypte,
Jordanië en Syrië op 11 september in Cairo bijeenkwamen voor hun topconferentie.
Deze had tot gevolg het herstel van de staatsbetrekkingen van Egypte en Syrië met
Jordanië. Besloten werd toen niet alleen tot herstel van het oostelijk front tegen de
gemeenschappelijke vijand, maar ook dat men een Egyptisch-Syrisch offensief op
twee fronten tegen Israël zou lanceren. Rekening houdend met de internationale
opinie verklaarden de Egyptische leiders echter, dat zij niet het ‘bestaan’ van de staat
Israël op het spel wilden zetten, maar alleen de door Israël in juni 1967 bezette
gebieden wilden bevrijden.

Stichting van Israël
Toen de staat Israël na het vertrek van de Britse troepen uit Palestina door David
Ben Goerion werd uitgeroepen, bevond het land zich al direct in oorlog met zeven
Arabische landen, die, verbitterd over de toenemende immigratie van joden in het
onder Brits mandaat staande Palestina, op 22 maart 1945 de Arabische Liga hadden
gevormd. De uitroeping van de staat Israël leidde tot een openlijke oorlog tussen
Joden en Arabieren. Op 29 november 1947 had de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties een verdelingsplan voor het toenmalige Palestina aangenomen.
Dit was door de Joden aanvaard. Maar door de Arabieren niet, omdat de illegale
Joodse immigratie in hun ogen op een agressie neerkwam en ook omdat een groot
aantal Palestijnen leefde in het aan de Joden toegewezen deel. (In 1972 nam het
Israëlische parlement een motie aan, waarin werd bepaald dat het Joodse volk
aanspraken had op geheel historisch Palestina. Daarmee werd officieel teruggekomen
op de in 1947 door Joodse vertegenwoor-
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digers aanvaarde idee, dat in Palestina plaats was voor twee staten, een Joodse en
een Arabische. Deze herziening vormde de ideologische basis van de door Israël
gevoerde politiek welke aanleiding is geweest tot het uitbreken van de
Grote-Verzoendagoorlog).
De oorlog tussen de Arabieren en Israël had de uittocht van honderdduizenden
Palestijnen naar de buurlanden tot gevolg. In de zomer van 1949 sloten de strijdende
partijen een wapenstilstand: het Hasjemitische koninkrijk werd verrijkt met de
westelijke Jordaanoever, Egypte met de Gazastrook en de rest van het vroegere
Palestina werd het grondgebied van Israël. De gevolgen van de Arabische nederlaag
waren veelvoudig. Israël vergrootte zijn territorium met circa 20 procent ten opzichte
van het verdelingsplan van de Verenigde Naties, ook het nieuwe gedeelte van
Jeruzalem kwam in Israëlische handen. Israël bezette de Negev-woestijn, waarvan
men vermoedde dat hij bepaalde bodemschatten bevatte. Israël liet tenslotte de
terugkeer van de Arabische vluchtelingen niet toe, omdat het land niet in staat was
hen weer op te nemen, te voeden, onderdak en werkgelegenheid te verschaffen. Met
deze laatste beslissing legde Israël een beslissing van de Verenigde Naties van 11
december 1948 naast zich neer, waarbij de Algemene Vergadering aan de Arabische
vluchtelingen het recht op terugkeer in hun geboorteland of een schadeloosstelling
als compensatie toekende.
De Arabische staten hebben zich nooit neergelegd bij deze toestand, hetgeen
betekende dat ondanks de met veel moeite tot stand gekomen bestandsovereenkomst
de oorlogstoestand tussen Israël en zijn buurlanden bleef bestaan.
In de driemogendhedenverklaring van 25 mei 1950 wierpen de Verenigde Staten,
Groot-Brittannië en Frankrijk zich op tot ordebewaarders in het Midden-Oosten, met
als voornaamste taak erop toe te zien dat de militaire verhouding tussen Israël en de
Arabische staten niet ten nadele van eerstgenoemd land zou omslaan. In 1950 leek
het er nog op dat de Sovjet-Unie zich neerlegde bij de monopolisering van het toezicht
op het Midden-Oosten door de westelijke mogendheden. Ten aanzien van het
tegenover de Arabische wereld te voeren beleid openbaarde zich echter tussen de
westelijke mogendheden een duidelijke rivaliteit.
Voor Amerika vormde de band met Turkije, nadat dit land in februari 1952 tot de
NATO was toegetreden, een hoeksteen om het Midden-Oosten tegen eventuele
Russische expansieve plannen te beveiligen. Een van de weinige punten van
overeenstemming tussen de Amerikaanse en Britse politiek werd gevormd door de
vastbeslotenheid van Washington en Londen de Sovjet-Unie uit te sluiten van elke
medezeggenschap in de aangelegenheden van het Midden-Oosten.
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Met het aan de macht komen van Gamal Abdel Nasser in juli 1952 werd voor het
eerst een sociaal-revolutionaire doelstelling tot officieel beleid van een Arabische
regering verheven. Dit was een teken aan de wand voor de westelijke mogendheden
en men vroeg zich met bezorgdheid af hoe lang hun monopoliepositie in het
Midden-Oosten zou kunnen worden gehandhaafd1.

Pact van Bagdad
In februari 1955 sloten Irak en Turkije een wederzijds defensieverdrag. Hiermede
was de eerste steen gelegd voor een opvullen van het vacuüm tussen de NATO en
de sinds september 1954 bestaande Zuidoost-aziatische verdragsorganisatie. Nasser
zag in het Iraaks-Turkse defensie-akkoord een schending van de Arabische solidariteit
en bovendien een aanval op zijn leiderschap in de Arabische wereld.
Het Turks-Iraakse verdrag groeide in de loop van 1955 door het toetreden van
Engeland, Pakistan en Iran2 uit tot een regionaal verdedigingsstelsel, dat het Pact van
Bagdad ging heten. Nasser was ervan overtuigd dat dit Pact van Bagdad niet zozeer
tegen de Sovjet-Unie was gericht als wel tegen het ‘revolutionaire regime’ van Egypte.
Dit nieuwe verdrag vormde volgens de president een grotere bedreiging voor hem
dan de Israëli's. Hieruit mag worden geconcludeerd dat Nasser reeds vóór de
Israëlische aanval op Gaza van 28 februari 1955 was begonnen de Russen te polsen
over wapenleveranties. Niet de Gaza-actie, maar het Pact van Bagdad deed Nasser
zijn blik naar het Oosten wenden.
Nassers afkeer van het Pact van Bagdad en de groeiende vrees voor omvangrijke
Israëlische repressaille-acties, nadat in dat land Ben Goerion weer op het politieke
toneel was verschenen3, vormden de oorzaken voor het Egyptisch-Tsjechoslowaakse
wapenakkoord in september 1955. Als gevolg van dit wapenleveringsakkoord was
de mogelijkheid van een bewapeningswedloop tussen Israël en zijn Arabische buren
een gevaarlijke realiteit geworden. De regering Guy Mollet zag zich geconfronteerd
met een sinds november 1954 uitgebroken vrijheidsstrijd in Algerije en was tot de
gevaarlijke conclusie gekomen dat de Egyptische hulp de belangrijkste oorzaak
vormde van het voortduren van het Algerijnse verzet tegen het Franse gezag. Het
resultaat was dat de Fransen na het Egyptisch-Tsjechoslowaakse wapenakkoord
bereid waren Israël gevechtsvliegtuigen van het type Mystère te leveren en in Frankrijk
Israëlische piloten op te leiden.

1
2
3

Cf. The Economist, 9 december 1950.
Respectievelijk op 4 april, 23 september en 11 oktober 1955.
David Ben Goerion was een voorstander van een harde politiek tegen de door Arabische
infiltranten en verzetsgroepen veroorzaakte grensincidenten.
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Het wapenakkoord van september 1955 vormde een duidelijke aanwijzing dat de
opzet van de westelijke mogendheden om door middel van het Pact van Bagdad het
Midden-Oosten voor de Sovjet-Unie af te grendelen op een mislukking was
uitgelopen.

Nationalisering van het Suezkanaal
Op 26 juli 1956 werd bekend gemaakt dat Egypte zich het Suezkanaal had
toegeëigend. De reacties van de Britse en Franse regeringen waren in meerderheid
bijzonder fel en vooral persoonlijk tegen Nasser gericht was de reactie van Guy
Mollet, die de Egyptische president een ‘would-be Hitler noemde. Premier Eden
kenschetste het gebeuren als de ernstigste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens diplomatieke besprekingen was duidelijk gebleken dat Londen en Parijs als
minimumoplossing slechts een internationaal beheer van het kanaal zouden accepteren
en bereid waren dit desnoods met wapengeweld af te dwingen. Het was vooral aan
de Amerikanen te danken dat een onmiddellijk gewapend ingrijpen van Engeland
en Frankrijk werd voorkomen. J.F. Dulles wist gedaan te krijgen dat eerst
onderhandeld werd. Tijdens die besprekingen werd verklaard dat de Verenigde Staten
onder geen beding geweld zouden gebruiken. Naar alle waarschijnlijkheid daarom
brak Nasser hierna de onderhandelingen af.

De Suez-Crisis
In oktober 1956 besloot de regering Guy Mollet om een confrontatie met Nasser
door middel van het betrekken van Israël in het conflict te forceren. Israël zou een
aanval doen op Egypte, waarna een Brits-Frans ultimatum met voor Egypte
onaanvaardbare eisen Frankrijk en Engeland de gelegenheid zou geven tussenbeide
te komen ‘teneinde de strijdende partijen te scheiden en het Suez-kanaal te
beschermen’.
Men wilde in Tel Aviv zoveel mogelijk munt slaan uit de groeiende crisis in het
Midden-Oosten. Voor Ben Goerion was de Israëlische deelname aan het Brits-Franse
plan op de eerste plaats een middel om een Israëlisch levensbelang veilig te stellen:
indien mogelijk vrije doorvaart door het Suezkanaal, maar tot elke prijs opening van
de Straat van Tiran. Het tweede doel was koning Hoessein aan te moedigen de vanuit
Jordanië opererende Palestijnse guerilla's aan te pakken.
Op 17 oktober hield premier Ben Goerion een felle anti-Egyptische redevoering.
Enkele dagen later, op 24 oktober, maakte Jordanië zijn toetreden tot het door Egypte
geleide Arabische verdedigingspact bekend, alsook de plaatsing van de Jordaanse
strijdkrachten onder het verenigde Arabische
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opperbevel. Een dag later verklaarde Ben Goerion dat Israël door deze Jordaanse
stap in een positie van onmiddellijk gevaar was gekomen, hetgeen een preventieve
actie noodzakelijk zou maken.
De militaire operaties tegen Egypte, waartoe Israël, Frankrijk en Groot-Brittannië
een week eerder in Sèvres in het geheim hadden besloten, gingen op 29 oktober 1956
van start. De Israëlische aanval tegen Egypte verliep uiterst voorspoedig. Op het
schiereiland Sinaï werd verbitterd gevochten en de Israëlische strijdkrachten drongen
op tot nagenoeg aan het Suezkanaal. Zoals verwacht aanvaardde Israël op 1 november
het Brits-Franse ultimatum en werd het door Egypte verworpen.
De Amerikanen, die uiteraard ook niet van tevoren op de hoogte waren gesteld
van het Brits-Franse voornemen, waren woedend. Nog op de 29ste oktober verzochten
zij om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad; deze nam vervolgens de kwestie van
de Israëlische actie tegen Egypte in behandeling. Het Brits-Franse veto trof zowel
een Amerikaanse als een Russische resolutie; in beide werd onder andere
aangedrongen op een onmiddellijk staakt-het-vuren en een terugtrekken van de
Israëlische strijdkrachten achter de bestandslijn van 1948.
Intussen liep de Israëlische campagne tegen Egypte zo voorspoedig dat omstreeks
5 november alle gestelde doelen waren bereikt. Gaza was gevallen en ook Sjarm el
Sjeikh en de eilandjes in de Golf van Akaba waren in Israëlische handen. Hiermee
moesten de Israëlische strijdkrachten hun actie beëindigen, omdat de Russen dringende
nota's zonden aan Israël, Engeland en Frankrijk, waarin stond dat de Sovjet-Unie
bereid was deze landen te vernietigen. Zo hadden de drie landen tenslotte weinig
bereikt met hun actie tegen Egypte.
Nasser was niet gevallen: ondanks de nederlaag die Egypte tegen Israël had geleden,
was zijn prestige zowel in eigen land als in de derde wereld niet gedaald. En eens te
meer was in de ogen van de Egyptenaren gebleken dat Israël een ‘westers
imperialistisch bruggehoofd’ was. Evenmin kwam het Suezkanaal onder internationale
controle. Frankrijk, Engeland en Israël moesten onder druk van de Sovjet-Unie en
de Verenigde Staten hun troepen terugtrekken en Israël bleef de doorvaart door het
Suezkanaal ontzegd. De Veiligheidsraad besloot tot de oprichting van de ‘United
Nations Emergency Forces’ die in het gebied van Gaza en in de Negev-woestijn op
Egyptisch grondgebied werden opgesteld en die verder in Sjarm-el-Sjeikh de vrije
doorgang in de straat van Tiran beschermden. Voor Israël was deze doorgang naar
de havenstad Eilat van levensbelang.
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Zesdaagse oorlog
Ondanks hun nederlaag bleven de Arabische landen weigeren het bestaan van een
Joodse staat te erkennen.
Niettemin was het de volgende jaren betrekkelijk rustig. Israël maakte enkele
interne spanningen door rond de figuren van premier Ben Goerion en generaal Dayan.
In het midden van de jaren zestig namen de spanningen in het Midden-Oosten
wederom toe. Tijdens hun topconferentie van 1964 in Khartoem besloten de Arabische
landen een Palestijnse Bevrijdingsbeweging in het leven te roepen. Vervolgens
ontstonden in de Palestijnse vluchtelingenkampen van Israëls buurlanden de
Palestijnse guerilla-organisaties, zoals El Fatah en het Palestijnse Volksfront van
George Habbasj. De uitbreiding van de communistische wapenleveringen aan Egypte,
de aftakking van de Jordaan voor de bevloeiing van de Negev-woestijn, de politieke
onstabiliteit in Irak, Syrië en Jordanië, de onrust onder de Palestijnse vluchtelingen
en het heroplevend ‘terrorisme’ met de onvermijdelijke repressailles van Israëlische
zijde waren onder andere hiervoor verantwoordelijk.
De acties en tegenacties duurden voort, waarna de toestand in de lente van 1967
met de dag explosiever werd. In de maand mei werd binnen een week tijd het
Egyptische leger in staat van alarm gebracht, werd de strijdmacht van de Verenigde
Naties op bevel van president Nasser teruggeroepen en de Straat van Tiran door
Egypte opnieuw afgesloten. Voor Israël betekende deze stap zoveel als een ‘casus
belli’. De Israeliërs antwoordden hierop met een preventieve oorlog, die op 5 juni
1967 uitbrak en slechts zes dagen duurde. De verrassing was zo compleet dat de
strijd reeds na de eerste uren beslecht was. Het resultaat van deze oorlog was de
Israëlische bezetting van de Gaza-strook, het volledige Sinaïschiereiland, de westelijke
Jordaan-oever en de Syrische Golan-hoogvlakte.

Uitbreiding van de wapenleveranties naar het Midden-Oosten
Ook na de Zesdaagse Oorlog was er van vrede geen sprake. Onmiddellijk na deze
oorlog werden reeds verschillende vredesplannen gelanceerd, maar zonder resultaat.
Op 22 november 1967 keurde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties resolutie
242 met algemene stemmen goed. De resolutie bevatte de volgende punten:
1. terugtrekking van de Israëlische strijdkrachten uit de bezette gebieden;
2. erkenning van de soevereiniteit, territoriale integriteit en politieke
onafhankelijkheid van alle staten in het betrokken gebied en hun recht op een
leven in vrede binnen veilige en erkende grenzen;

Streven. Jaargang 27

236
3. gegarandeerde vrijheid van scheepvaart door de internationale waterwegen;
4. rechtvaardige regeling van het vluchtelingenvraagstuk;
5. garantie van de territoriale onschendbaarheid en politieke onafhankelijkheid
van iedere staat4.
In 1968 werd het al overduidelijk dat het Midden-Oosten geen rustige periode
tegemoet ging.
In maart begon een lange reeks van incidenten aan het Suez-kanaal, waarop de
Verenigde Staten in juni besloten Hawk-raketten te leveren aan Israël. Daarna
ondernam Israël een grootscheepse actie tegen het Jordaanse dorp Karameh, dat als
een basis voor Palestijnse guerilla's werd beschouwd. In September begonnen de
Palestijnen op hun beurt een lange reeks van commando-acties tegen Israël. Ter
vergelding van de Libanese gastvrijheid voor de Palestijnse guerilla's bestookten de
Israëli's in december de luchthaven van Beiroet.
In 1969 kwam het tot zware gevechten tussen Egypte en Israël aan het Suez-kanaal.
Eind 1969 voerde Israël luchtaanvallen uit op militaire doelen in Egypte, waarbij het
diep doordrong op Egyptisch gebied.
In de eerste maanden van 1970 ondernam Israël weer talrijke luchtaanvallen op
Egyptisch grondgebied, waarbij onder meer scholen en fabrieken werden verwoest.
Het was vooral na die luchtaanvallen dat de Russen besloten hun militaire hulp aan
Egypte aanzienlijk uit te breiden, terwijl de Amerikanen van hun kant zich bereid
toonden de luchtmacht van Israël te versterken. Door de Russische hulp slaagde
Egypte erin de Israëlische luchtsuprematie aan het Suez-kanaal te breken, een gordijn
van Russisch luchtafweergeschut beschermde het niet-bezette deel van Egypte tegen
verdere luchtaanvallen. Aan de schietpartijen over het gesloten Suez-kanaal en aan
de luchtgevechten maakte een voorlopig bestand van augustus 1970 voor slechts
korte tijd een einde.

Gewijzigd patroon van de strijd
Na 1970 wijzigde zich het patroon van de strijd tussen de Arabieren en de Joden.
Men beperkte zich niet alleen tot de gebruikelijke fronten, maar de strijd op leven
en dood verplaatste zich ook naar doelen over de wereld verspreid. De Palestijnen,
die de belangstelling voor hun zaak levend wilden houden, voerden acties uit tegen
belangen van Israël en diens bondgenoten. Tot de spectaculaire aanslagen behoorde
die van de Zwarte-Septemberbe-

4

Letterlijke tekst van de Britse ontwerpresolutie die de Veiligheidsraad op 22 november 1967
aanvaardde. Zie De Tijd, 23 oktober 1973.
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weging van september 1972 op het Israëlische Olympisch Dorp in München, waarbij
elf doden vielen.
Bij een aanval in opdracht van een niet nader gedefinieerde Palestijnse
ondergrondse organisatie op het vliegveld van Tel Aviv in mei 1972 kwam een groot
aantal mensen om. Bij een overval op de Saoedi-Arabische ambassade in Khartoem
afgelopen maart werden twee Amerikaanse diplomaten en een Belg vermoord. De
Arabieren van hun kant stelden de Israëlische geheime dienst aansprakelijk voor de
moorden van het Palestijnse verzet.
In februari 1973 schoot de Israëlische luchtmacht een Lybisch passagiersvliegtuig
neer dat boven de Sinai-woestijn vloog. Daarbij vonden 106 inzittenden de dood.
Op 10 april van dit jaar werden bij een Israëlische commando-actie drie gematigde
Palestijnse verzetsleiders in Beiroet vermoord. Op 10 augustus jl. werd een Libanees
vliegtuig door de Israëlische luchtmacht onderschept, waarin men meende dat de
Palestijnse verzetsleider George Habbasj zat. Hij had echter een ander vliegtuig
genomen.
Het jongste incident dat veel stof deed opwaaien en wereldwijde repercussies had,
was de gijzeling op 28 September van onder meer drie Russische Joden op doorreis
naar Israël, in Oostenrijk. Zij werden vrijgelaten na een aanbod van bondskanselier
Kreisky het opvangcentrum Schoenau voor Russische Joodse immigranten te sluiten.

Geen oorlog, geen vrede
Bij het toenemen van de spanning in de afgelopen jaren was er geen enkele beweging
merkbaar op het politieke front, waar zowel de Arabieren als de Joden vasthielden
aan de ingenomen posities. In juni 1970 legde de toenmalige Amerikaanse minister
van buitenlandse zaken, William Rogers, een plan voor, waarin in eerste instantie in
een staakt-het-vuren gedurende 30 dagen werd voorzien, gevolgd door
bemiddelingspogingen van ambassadeur Gunnar Jarring. Dit tijdelijk staakt-het-vuren
langs het Suez-kanaal werd door beide partijen aanvaard en werd in augustus 1970
van kracht. Na een verlenging werd het tenslotte voor onbepaalde tijd voortgezet.
Jarrings bemiddelingspogingen vermochten niet de politieke impasse te doorbreken
en onderhandelingen op gang te brengen. Jarring kon alleen maar constateren dat er
fundamentele meningsverschillen bleven bestaan, onder meer rond de vraagstukken
als veilige en erkende grenzen voor Israël, het oprichten van een gedemilitariseerde
zone en de terugtrekking van de Israëlische strijdkrachten.
Veilige en erkende grenzen hadden volgens Israël nooit bestaan, terwijl de
Arabieren van hun kant beweerden dat de Verenigde Naties deze in 1947, met de
verdeling van Palestina, hadden vastgelegd.
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Men stond in Israël bovendien sceptisch tegenover gedemilitariseerde zones; daarom
werd het voorstel van president Sadat om de bewaking toe te vertrouwen aan de
strijdkrachten van de vier grote mogendheden verworpen.
Daar stond tegenover dat Israël rechtstreekse onderhandelingen wenste met zijn
Arabische buurlanden om tot vredesovereenkomsten te komen. Egypte en Jordanië
wilden voorrang verlenen aan de terugtrekking van Israël uit alle bezette gebieden,
zoals vervat was in de resolutie die de Veiligheidsraad op 22 november 1967
aanvaardde. Israël was bereid tot terugtrekking uit bezette gebieden, maar niet uit
alle. De grenskwestie speelde sinds 1967 een belangrijke rol en Israël stelde
voortdurend eisen waaraan de tegenpartij niet toegeven kon. Voor Jeruzalem moesten
de Golan-hoogte en de Gaza-strook in Israëlische handen blijven; de Jordaan werd
als de veiligheidsgrens beschouwd, zodat er zich geen Arabische strijdkrachten ten
westen van de rivier mochten bevinden. Israël wilde bovendien, voor de bescherming
van de scheepvaart in de Straat van Tiran, zijn aanwezigheid in Sjarm-el Sjeikh
bekrachtigen en verlangde een strook grondgebied langs de straat tussen
Sjarm-el-Sjeikh en de havenstad Eilat, terwijl de Sinaï-woestijn ten westen van deze
kuststrook zou moeten worden gedemilitariseerd. Daarnaast moest het oude
(Jordaanse) gedeelte van Jeruzalem aan Israël blijven toebehoren.
De Israëli's betaalden een hoge prijs voor die politiek. De regering in Jeruzalem
had nl. maar één standvastige vriend in de wereld: de Verenigde Staten. En zelfs dit
land wilde naar de woorden van Henry Kissinger ‘wel Israël, maar niet Israëls
veroveringen verdedigen’. (In een verkiezingsrede op 3 oktober jl. verklaarde minister
Dayan, dat Israël van plan was de grenzen van Jeruzalem te verschuiven tot Betlehem
in het zuiden en Jericho in het oosten. ‘Dat is ons program voor de komende vier
jaar’, zei hij).
Zolang Israël aan de in juni 1967 gemaakte veroveringen vasthoudt (meer dan
40.000 vierkante kilometer Arabisch land en meer dan een miljoen Arabieren), zal
de haat tegen Israël in de Arabische landen hoog blijven oplaaien. Kan Israël tegenover
een overmacht van 40 tegen 1 op den duur blijven voortbestaan als een klein eiland
van veroveraars in een zee van Arabische haat?

De vierde ronde
In maart jl. verklaarde president Sadat aan een verslaggever van Newsweek, dat hij
als leugenaar aangemerkt mocht worden wanneer hij in de komende weken niet de
strijd zou openen tegen Israël. In het algemeen werden de uitspraken van het
Egyptische staatshoofd door westerse waar-
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nemers met het grootste scepticisme ontvangen. Maar Sadat gaf zich volledig
rekenschap van de voor hem ongunstige ontwikkeling van de machts-verhoudingen
in het Midden-Oosten. Het moreel van de Egyptische strijd-krachten langs het
Suez-kanaal was volgens buitenlandse waarnemers aan het dalen, terwijl het
Israëlische leger het machtigste van het Midden-Oosten bleef, in staat zelfs om de
Verenigde Arabische strijdkrachten te verslaan. Bovendien had het vertrek van
ongeveer 25.000 Russische militairen in juli 1972, alsmede de ontmanteling van de
installaties die zij alleen konden controleren, de Egyptische defensie aanzienlijk
verzwakt.
President Sadat koesterde lange tijd overdreven verwachtingen aangaande zijn
kansen om een vreedzame oplossing te vinden voor het Israëlisch-Arabische conflict.
Dit was een van de oorzaken van zijn breuk met de linkse, pro-Russische oppositie
van zijn regime, onder leiding van Ali Sabri. In februari 1972 was hij bereid in
beginsel de staat Israël te erkennen. Een jaar later beklaagde Sadat zich echter, dat
Israël met de zegen van de Amerikanen alle door hem geopende deuren had
dichtgegooid.
Een analoge, maar minder spectaculaire ontwikkeling vond in Syrië plaats. In
augustus 1972 verzekerde de Syrische regering tegenover de secretaris-generaal van
de V.N., Waldheim, te zullen meewerken in geval van een vredesconferentie. Enkele
dagen later werd het Syrische radiostation van de Palestijnse bevrijdingsbeweging
tot zwijgen gebracht. Jordanië ging nog verder. Koning Hoessein verklaarde niet
alleen bij herhaling dat hij afzag van de oorlog als middel om het rijkste deel van
zijn rijk te heroveren, maar liet ook de normalisering van de commerciële betrekkingen
tussen Amman en Jeruzalem toe.
De Egyptische en Syrische leiders konden niet zover gaan op de weg van
toenadering als de Jordaanse machthebbers. Zij kwamen onder steeds sterker druk
te staan van de publieke opinie en de strijdkrachten in hun landen. Deze konden de
door Israël opgelegde status quo niet verdragen; alles leek er op dat de Israëliërs vóór
alles tijd probeerden te winnen om de ‘judaïsering’ van de bezette gebieden te
voltooien. De Syrische Golanhoogte was al praktisch in Israël geïntegreerd en de
ontginning van bepaalde delen van de Sinaï toonde aan dat de Israëlische regering
aldaar belangrijke gebieden aan haar land wilde toevoegen.
De Arabische leiders waren vooral verontrust over de passiviteit en
onverschilligheid van de grote mogendheden. De Verenigde Staten verhinderden in
de Veiligheidsraad alle sancties tegen Jeruzalem, de Sovjet-Unie nam een afwachtende
houding aan en maande de Arabische staten tot geduld en ook Frankrijk leek zijn
belangstelling voor het conflict te verliezen. Zo kon Israël zich vrij voelen om het
karakter van de bezette gebieden te wijzigen en de represaille-raids te
vermenigvuldigen.
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President Sadat was tot de conclusie gekomen dat alleen de Verenigde Staten over
de middelen beschikten om de loop van de gebeurtenissen te wijzigen. Hij stelde
pogingen in het werk om de banden tussen Washington en Jeruzalem losser te maken
en om de Amerikanen ervan te overtuigen dat Egypte niet langer een satelliet van
de Sovjet-Unie was. Zich bewust van de groeiende betekenis van de aardolie uit het
Midden-Oosten voor het Westen, zocht hij toenadering tot de Arabische
olieproducenten. Gevolgd door president Assad van Syrië, verbond Sadat zich met
de pro-Amerikaanse regimes van de regio.
Van zijn kant zocht koning Feisal, ongerust over de consequenties van de
verslechtering van de situatie in het Midden-Oosten, steeds meer toenadering tot de
progressieve Arabische regimes. Hij nodigde president Nixon verschillende malen
uit, een onpartijdige houding aan te nemen; zo niet dan zou hij de olieproduktie in
zijn land beperken. Bovendien gaf koning Feisal zijn zegen aan een eventuele militaire
actie van Egypte en Syrië tegen Israël.
Naar mag worden aangenomen was de opvatting van president Sadat, dat alleen
een dramatische ontwikkeling, die de wereldvrede op het spel zou zetten, de
supermogendheden wakker zou schudden. De Amerikanen en Russen zouden dan
verplicht zijn tussenbeide te komen en de oorlogvoerende partijen een vrede op te
leggen die stellig minder ongunstig zou uitvallen voor de Arabieren dan de bestaande
situatie vóór het begin van de vierde oorlog tussen de Arabieren en Israël.
Gezien het isolement van Israël op het internationale toneel leek Sadats optimisme
niet geheel ongefundeerd. In de laatste maanden hadden praktisch alle Afrikaanse
landen hun diplomatieke betrekkingen met Israël verbroken en op de in September
jl. gehouden conferentie van de niet-gebonden landen in Algiers hadden
vertegenwoordigers van zestig landen de politiek van de regering Golda Meir, welke
in de Verenigde Naties bijna geen verdedigers meer vond, veroordeeld. De
Westeuropese landen (exclusief Nederland) traditionele vrienden van de Joodse staat,
toonden een groeiend ongeduld over de hoge prijs welke de Israëlische diplomatie
vroeg voor de vrede, inclusief ‘verzoening’ van de Arabieren ten opzichte van een
onafhankelijk Israël, directe onderhandelingen, open grenzen (in dit geval vrije
economische concurrentie) en voortzetting van de Israëlische militaire superioriteit.

Beslissing over het wereldgebeuren
Kort nadat Henry Kissinger en Leonid Brezjnev tijdens een weekeind van
besprekingen in het Kremlin tot overeenstemming waren gekomen, werd
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na 17 dagen bloedige strijd op 22 oktober een Russisch-Amerikaanse ontwerpresolutie
voor een wapenstilstand in de Veiligheidsraad ingediend. In de resolutie, die met
veertien stemmen bij één onthouding (Volksrepubliek China) werd aangenomen,
werd de betrokken partijen voorts gevraagd om onmiddellijk na het bestand te
beginnen met de toepassing van de Veiligheidsraadsresolutie nr. 242 van november
1967. Verder werd gezegd dat onmiddellijk onderhandelingen dienden te beginnen
onder geëigende auspiciën, met het doel een rechtvaardige en blijvende vrede in het
Midden-Oosten te vestigen.
De vrees dat de strijd tussen de Arabieren en de Joden ook het
Amerikaans-Russische overleg zou blokkeren, bleek voorbarig geweest te zijn. Want
de gesprekken die Kissinger met de Kremlinleiders had gevoerd, leidden verrassend
snel tot het beoogde resultaat.
De resolutie van de Veiligheidsraad kwam op een tamelijk gunstig ogenblik. Noch
de Arabieren noch de Joden hadden op het slagveld een beslissende overwinning
behaald. De partijen leden ernstige verliezen en zij waren zich ten zeerste bewust
geworden van hun afhankelijkheid van de steun der supermogendheden. Van absolute
zekerheden die een realistische waardering van de eigen positie in de weg stonden
- zoals Israëls geloof in de eigen militaire superioriteit - was daardoor weinig
overgebleven. Wat Egypte betreft wordt de indruk steeds groter, dat het deze vierde
oorlog inderdaad zonder overleg met de Russen begonnen was en dat de
Kremlinleiders hun ongenoegen daarover (Kosygins bezoeken aan Cairo) niet onder
stoelen of banken hebben gestoken.
Deze oorlog in het Midden-Oosten bevestigde opnieuw dat feitelijk bij Washington
en Moskou de uiteindelijke beslissing ligt over het wereldgebeuren. Het grote
probleem van de regering Nixon blijft echter hoe deze zich het zeer pro-israëlische
Congres van het lijf kan houden, Israël in zekere zin kan laten winnen op het slagveld,
doch tevens de Arabische staten niet al te zeer van zich doen vervreemden, terwijl
tegelijkertijd de verhouding met het Kremlin goed moet blijven. Een uiterst
ingewikkelde opdracht, die uiteindelijk toch ten koste van Israël zal gaan.
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Sovjet-Amerikaanse top en Westeuropese frustrates
Henry M.V. Buntinx
In de USA spreken foreign policy think tanks over de opkomst van een soort
Amerikaans gaullisme, een superpower unilateralisme dat meer en meer afstand
neemt van de vroegere (westerse) alliantiepolitiek. De westerse partners worden
minder geconsulteerd. Het zou de bedoeling zijn de flexibiliteit van de
maneuverruimte te vergroten. De oorzaak daarvan wordt gezocht in een soort
Amerikaanse ontmoediging t.a.v. het trage tempo van de Westeuropese éénmaking.
De Westeuropeanen schijnen de betekenis van Kissingers New Look nog niet te
snappen. Nochtans is die Kissingerpolitiek niet van vandaag. In zijn The troubled
partnership (1965) spoorde hij de USA al aan binnen de NATO een ‘lower profile’
aan te nemen. En in zijn april-rede over een New Atlantic Charter stelde hij scherp
dat er een ‘linkage’ bestaat tussen de US-defensiegarantie t.o.v. West-Europa en
bevredigende economische relaties met de EEG.
Mochten de USA er ooit toe besluiten het internationaal unilateralisme tot officiële
doctrine te verheffen, dan is het gevaar groot dat zij de voorkeur zouden geven aan
een gefragmenteerd West-Europa boven een politiek ééngemaakt West-Europa.
Unilateralisme verkiest nu eenmaal gefragmenteerde tegenstanders i.p.v. een
ééngemaakt blok en wel precies omdat het dan gemakkelijker zijn evenwichtsrol kan
spelen.
Er zijn diverse redenen voor de huidige spanningen tussen de USA en West-Europa.
En niet in het minst de Sovjet-Amerikaanse topdiplomatie: SALT, de Brezjnev-Nixon
akkoorden over het niet-gebruik van kernwapens, het vermoeden dat er een quasi
superpower-agreement bestaat inzake de veiligheid in Europa en MBFR (Mutual
Balanced Force Reduction), enz.. Van dat alles hebben de Westeuropeanen ietwat
laattijdig een frustratie opgedaan, nl. dat zij de dupe van de rekening kunnen worden.
Die frustratie wordt (ook wat laattijdig) nog eens extra aangescherpt door het
bewustzijn dat de USA en West-Europa niet meer over een gemeenschappelijke en
coherente strategie beschikken. Vooral op het stuk van de externe veiligheid is dat
duidelijk. En al is dat dan een item dat men liefst vergeet,
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toch doet dat niets af aan het feit dat het punt externe veiligheid voorlopig nog altijd
belangrijk genoeg blijft.

Spanningen en paradoxen
Het eigenaardige van de situatie is nu dat het Sovjet-Amerikaans bilateralisme
Westeuropese reacties heeft uitgelokt die geen van beide supermachten eigenlijk had
gewild. Een voorbeeld daarvan zijn de SALT 1-resultaten. De resulterende paradoxen
bewerken op hun beurt dat de spanningen tussen de USA en West-Europa toenemen,
terwijl anderzijds de mogelijkheid bestaat dat zij de USA ertoe verplichten af te
stappen van voorheen ingenomen standpunten.
Zoals bekend heeft SALT 1 de anti-raketten beperkt en een voorlopige limiet
gesteld op de offensieve aanvalsraketten. Daarmee evolueert men naar een
neutralisering van beide supermachten. Maar op zijn beurt schiet de US nucleaire
garantie voor West-Europa er een stuk van haar geloofwaardigheid bij in, hetgeen
nog eens duidelijk wordt na de Brezjnev-Nixon akkoorden over het verhinderen van
een kernoorlog. Dat alles schijnt voor Parijs en Londen een impetus te worden om
hun kernmachten grondiger uit te bouwen. Immers, door de beperking van de
anti-raketsystemen der supermachten, worden de kernmachten van Frankrijk en
Londen op slag een stuk geloofwaardiger. Deze kernmachten worden voortaan niet
meer geconfronteerd met zich steeds maar verder uitbreidende verdedigingssystemen:
het voorheen moeilijkste probleem van de penetratie der supermacht-systemen wordt
meteen eenvoudiger. Welnu, op die manier dragen de supermachten er onrechtstreeks
toe bij dat het door hen zozeer aangeprezen Nonproliferatieverdrag op lossere
schroeven komt te staan. De Fransen schreeuwen het nu al van de daken dat zij het
bij het rechte eind hadden toen zij destijds weigerden het Nonproliferatieverdrag te
ondertekenen en suggereren de Westeuropeanen dat hun kernmacht ooit wel eens de
spil zou kunnen worden van een Westeuropese atomaire paraplu.
Nu SALT 2 van start is gegaan, zijn de Westeuropeanen dubbel opgeschrikt. Ook
ditmaal al te laattijdig. Men is inderdaad gaan beseffen dat de Sovjets de kwestie
van de US tactische luchtmacht (die atoomwapens boven het westen van de
Sovjet-Unie kan droppen) in het onderhandelings-pakket willen schuiven. Volgens
het Kremlin gaat het bier om een strategisch systeem van de USA, omdat deze
vliegtuigen een actieradius hebben die hen toelaten vanuit West-Europa het
grondgebied van de andere supermachten te bereiken. Met die interpretatie gaan de
Westeuropeanen niet akkoord en zij stellen dat deze kwestie hoogstens op de
MBFR-conferentie kan worden behandeld samen met het probleem van de 700
raketten-met-
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middelgrote-reikwijdte die de Sovjet-Unie op West-Europa gericht houden. Bovendien
beschouwen de Westeuropeanen de US-tactische luchtmacht in Europa als een
onmisbaar lid in de afschrikkingsketen, die gaat van conventionele troepen tot en
met strategisch-nucleaire dreiging (flexible response strategy). Strategische experten
komen van langsom meer tot de overtuiging dat het achter de hand houden van
kleinere kernwapens voor tactisch gebruik (op het hypothetisch slagveld) voor de
wederzijdse afschrikking in belang toeneemt naarmate het strategisch nucleair
evenwicht tussen de supermachten beider maneuverruimte op strategisch gebied
inbindt.
De Westeuropeanen worden er zich van bewust dat elke unilaterale Amerikaanse
toegeving op het stuk van de US tactische luchtmacht in Europa voor hen diepgaande
gevolgen zou hebben. Ten eerste omdat op die manier de weg zou worden geëffend
voor een soort van kernvrije zone in Centraal-Europa, hetgeen West-Europa zou
confronteren met de numeriek en kwalitatief sterkere conventionele strijdkrachten
van het Warschaupakt. Er zou een ontkoppeling ontstaan van de Amerikaanse
strategisch nucleaire garantie voor West-Europa, hetgeen vooral in West-Duitsland
ongerustheid zou veroorzaken. Ten tweede zou een belangrijk element van
afschrikking wegvallen. De tactische nucleaire wapens worden meer en meer
beschouwd als middelen om gelimiteerde conventionele aanvallen af te schrikken.
Vooral nu de strategische nucleaire pariteit tussen de supermachten weliswaar
nucleaire conflicten hoogst onwaarschijnlijk maakt, maar daardoor juist de kansen
op conventioneel gevoerde schermutselingen vergroot.
Al met al is het duidelijk dat Washington en zijn gealliëerden een gecoördineerde
strategie op lange termijn moeten uitwerken. Daarbij moet worden rekening gehouden
met de nieuwe realiteiten van de pariteit tussen de supermachten en met het
vooruitzicht dat de USA vroeg of laat een gedeelte (of alle) van hun troepen uit
West-Europa gaan terugtrekken. Hierbij rijst de vraag welke de voorkeur is van de
Westeuropese geallieerden?

Externe veiligheid sui generis
De politieke druk die op het westers strategisch concept doorweegt, wordt vooral
veroorzaakt door de veiligheidsopvattingen van de Westeuropeanen. Men kan stellen
dat de Westeuropeanen over het algemeen dezelfde perceptie van de soorten
bedreiging van het Westen hebben als de Amerikanen. Inderdaad, zodra in de USA
stemmen opgaan om de US-troepen uit West-Europa weg te halen, stellen de
Westeuropeanen dat de bedreiging vanuit Oost-Europa ondanks detente-pogingen
nog geenszins is verzwakt.
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Zelfs Parijs bespeelt dit register, zij het dan gedeeltelijk uit opportunistische
overwegingen. Vooral de Westduitsers zijn uiterst gevoelig voor dit punt.
Niettemin vinden de Westeuropeanen dat het weinig waarschijnlijk is dat het
Warschaupakt een massale aanval op West-Europa zou overwegen. Hun perceptie
van bedreiging heeft te maken met de mogelijkheid dat een crisis escaleert tot een
gewapend conflict; dat het Warschaupakt door middel van zijn militair overwicht
politieke druk zou uitoefenen op West-Europa (finlandisering). Vandaar de strakke
oppositie van Parijs tegen de MBFR en de afwezigheid van elk entoesiasme in
Londen.
De reden waarom de Westeuropeanen zo sterk gesteld zijn op de aanwezigheid
van de US-troepen in Europa is te zoeken in het feit dat zij een groot belang hechten
aan de US strategische afschrikking. M.a.w. in de US strategische kernmacht zien
zij niet zozeer een middel ter verdediging dan wel ter afschrikking. Hierbij volgen
zij bewust dan wel onbewust de officiële Franse nucleaire doctrine.
Het feit dat de supermachten als gevolg van SALT 1 en de Brezjnev-Nixon
ontmoeting de strategisch-nucleaire pariteit hebben bezegeld, heeft geen verandering
gebracht in de Westeuropese opvatting waarbij het punt afschrikking centraal staat.
Wel wordt nu erkend dat een waterdichte pariteit tussen de supermachten de kans
op lokale conventionele conflicten in Europa vergroot. Waaruit volgt dat het
noodzakelijk wordt de afschrikking lokaal, d.i. in Europa (niet op wereldschaal) te
organiseren, dus onder de zgn. strategische drempel.
Met betrekking tot die lokale verdediging en afschrikking worden de
Westeuropeanen geconfronteerd met een aantal dilemma's. Aan de ene kant is men
zich bewust van het feit dat lokale conventionele conflicten theoretisch opnieuw
mogelijk zijn geworden, maar anderzijds wordt weinig gedaan om de conventionele
paraatheid op te zadelen. Psychologisch en politiek leent zich de huidige situatie niet
tot het opdrijven van defensie-uitgaven. In communistische landen is dat
gemakkelijker door te voeren. Zo komt men tot de paradoxale toestand dat de
Westeuropeanen de strategie van de flexible response aanvaarden, terwijl die strategie
juist zwaar het accent legt op relatief grote conventionele strijdkrachten.
Anderzijds is het zó dat de Westeuropeanen ietwat anders zijn gaan denken over
de rol van tactische nucleaire wapens. Tijdens de 50-er jaren legden de
Westeuropeanen zich volledig neer bij de Amerikaanse doctrine over de functie van
tactische nucleaire wapens: zij moesten dienen om het conventionele overwicht van
het Warschaupakt te compenseren en te beletten dat deze troepen zich zouden
concentreren in bepaalde regio's. Die consensus brokkelde af naarmate de Sovjets
in de 60-er jaren hun kernarsenaal met gelijksoortige wapens uitrustten en de
Amerikanen West-Europa ertoe aan-
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zetten grotere hoeveelheden conventionele troepen paraat te houden. De
Westeuropeanen verdachten er de Amerikanen van eventuele conflicten tot
West-Europa beperkt te houden en het eigen grondgebied te allen koste te willen
sparen. Met als gevolg dat West-Europa minder vertrouwen kreeg in de Amerikaanse
strategische afschrikking. Daarom precies begonnen de Westeuropeanen aan een
grondiger studie van de implicaties van het gebruik van tactische nucleaire wapens.
De Westduitsers raakten het meest in paniek. Aan de ene kant bleven zij geloven
in de functie van tactische nucleaire wapens als tussenschakel in de keten van de
afschrikking, maar anderzijds moesten zij onder ogen zien dat elke mislukking van
de afschrikking hun land tot eerste slachtoffer van een aanval zou maken. In officiële
politieke kringen werd de tendens duidelijk de functie van de tactische nucleaire
wapens te minimaliseren. Dat had iets te maken met de nieuwe Ostpolitik, terwijl al
te grote nadruk leggen op tactische nucleaire wapens de weg zou kunnen vrij maken
voor reductie van de US-troepen in de Bondsrepubliek, iets wat geen enkele partij
wenst. Daartegenover staan de Westduitse strategen die de rol van de tactische
nucleaire wapens opwaarderen en stellen dat zij moeten worden gebruikt bij de
kleinste incursie van een eventuele aanvaller, dus vrij kort na het begin van
vijandelijkheden. De Westduitse regering heeft zich naderhand bij de zienswijze van
de strategen aangesloten.
Ook de Fransen zijn de rol van tactische nucleaire wapens gaan opwaarderen. Die
rol zou er in bestaan de eventuele tegenstander te testen om te weten in hoeverre hij
bereid is een escalatie te wagen. In tegenstelling tot de Westduitsers willen de Fransen
op voorhand niet bekend maken op welk tijdstip tactische nucleaire wapens zullen
worden ingezet, maar wel dat zij desgevallend zullen worden ingezet. De Britten
volgen grosso modo de Franse zienswijze terzake.
In de Nuclear Planning Group van de NATO werken de Westeuropeanen samen
met de Amerikanen. Uit hetgeen in dit gremium werd overeengekomen, kan worden
afgeleid welke de Westeuropese voorkeur is voor opties inzake tactische nucleaire
wapens. De Westeuropeanen opteren voor een eventueel vlug inzetten van die wapens
en verwerpen elk principe inzake mutueel afzien van no-first-use, iets wat de Sovjets
propageren. Ten tweede eisen de Westeuropeanen dat elk gebruik van tactische
nucleaire wapens gericht zou zijn op militaire doelwitten en niet zomaar als
‘verwittiging’ aan het adres van de tegenstander. Ten derde staan de Westeuropeanen
er op dat in Europa tactische wapens zouden worden opgestapeld die doelwitten in
de Sovjet-Unie kunnen bereiken en niet enkel punten van het eventueel slagveld.
Ten vierde staan de Westeuropeanen er op dat eventueel gebruik van tactische wapens
zodanig zou geschieden dat ‘neven-
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schade’ beperkt blijft. Vooral de Westduitssers zijn gevoelig voor dit punt. Vandaar
de druk om steeds maar ‘zuiverder’ tactische nucleaire wapens in West-Europa te
stockeren.

Opwaardering van nationale kernmachten
Zoals voorheen reeds werd aangestipt heeft de topdiplomatie indirect geleid tot een
siuatie waarbij de nationale kernmachten (en dus de proliferatie) technisch aan
geloofwaardigheid kunnen winnen. De psychologische impuls om die kansen te
benutten wordt extra aangescherpt door de vrees dat de Amerikaanse strategische
afschrikking wordt ontkoppeld van de verdediging van West-Europa.
Sinds de toetreding van Groot-Brittannië tot de EEG wordt in kringen van experts
opnieuw hardop gedacht over een mogelijke Anglo-Franse samenwerking op nucleair
gebied. Er wordt op gewezen dat de klemgereden strategische pariteit tussen de
supermachten kracht geeft aan de argumenten die Fransen en Britten al jaren geleden
uitspeelden om de aanmaak van hun kernarsenalen te rechtvaardigen.
Na Wereldoorlog II vond Londen het heel normaal een kernmacht uit te bouwen.
De Britten dachten toen dat het atoomwapen het absolute wapen was. Zozeer dat de
Britten reeds de doctrine van de ‘massieve vergelding’ uitvonden drie jaar voordat
de USA eraan dachten. De reden waarom de Britten aanvankelijk poogden gelijke
tred te houden met de USA, lag in het feit dat zij toendertijd vreesden dat de NATO
vroegtijdig over de kop zou gaan. Naderhand is men de eigen kernmacht gaan
beschouwen als een pressiemiddel om de USA aan hun verbintenissen t.o.v.
West-Europa te verplichten en als een instrument om het ‘special relationship’ met
de USA te demonstreren. Alhoewel volledig in de NATO geïntegreerd, behoudt
Londen zich het recht voor nucleair zelfstandig op te treden wanneer hogere
staatsbelangen dat vereisen.
Lang voor de Gaulle in 1958 het staatsroer overnam, waren politici van alle kleur
ervan overtuigd dat nationale controle over kernwapens hun geloofwaardigheid als
afschrikking verhoogt. De force de frappe is dus geen uitvinding van de Gaulle. De
Franse doctrine preconiseert dat het niet nodig is een kernmacht achter de hand te
hebben die kwantitatief en kwalitatief gelijk moet zijn aan die van de eventuele
tegenstrever. Het volstaat ‘genoeg nucleaire springstof’ in voorraad te hebben om
de tegenstrever eventueel voldoende schade toe te brengen. Het is de zgn. doctrine
van de proportionele afschrikking.
Evenals de Britten geloven ook de Fransen dat het bestaan van nationale
kernmachten onder verschillend soeverein commando de problemen en on-
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zekerheden van de Sovjetplanners compliceert en derhalve bijdraagt tot de globale
afschrikkingscapaciteit van het Westen.
Het is zeker juist dat er politieke factoren ten grondslag liggen aan de Franse
nucleaire aspiraties. Binnen de internationale politieke context wordt de status van
een land er door verhoogd. Vervolgens wilde Parijs met Londen pariteit ten opzichte
van de USA en wel met de bedoeling het Anglo-Amerikaanse special relationship
te doorbreken. Een derde politiek objectief van de force de frappe heeft te maken
met de leidende rol die Frankrijk in een toekomstig Europa wenst te spelen, terwijl
voorzorgen worden genomen om zich niet door Moskou onder politieke druk te laten
zetten. In laatste instantie is de force de frappe bedoeld om in West-Europa een
politico-militair evenwicht te scheppen ten overstaan van de economische reus
West-Duitsland.
De leiders in Parijs en Londen zijn zich bewust van de wetenschappelijke en
technologische voordelen van het bezit van een kernmacht. Zij geloven dat industrie
en handel kunnen profiteren van de militaire atoomresearch. Recentelijk is daarbij
gekomen dat de rationale slagwapens moeten dienen als assurantiepolis tegen de
mogelijkheid van een Amerikaans disengagement in Europa en de ontkoppeling van
de strategische afschrikking. In het laatste geval zou een kernvrij West-Europa
strategisch en politiek de gijzelaar worden van de 700 Sovjetrussische
raketten-voor-middellange-afstand, die alle op doelen in West-Europa gericht zijn.
Vooral de Fransen hebben nogal eens moeilijkheden met hun nucleaire
programma's: vooral met betrekking tot kernkoppen en penetratietechnieken van
vijandelijke defensiesystemen. Ook al in dat verband wordt gespeculeerd over een
samenwerking tussen Parijs en Londen ofwel tussen Washington en Parijs. Zelfs
wordt nu en dan gesproken over de mogelijkheid van een trilaterale inspanning:
Washington - Londen - Parijs.
De Britse en Franse nucleaire technologie zijn in zekere zin complementair. Londen
krijgt van oudsher informatie en hulp doorgespeeld van Washington, maar Londen
is contractueel verplicht de toestemming van de USA te verkrijgen vooraleer nucleaire
data mogen worden verder gegeven. De instantie die deze toestemming moet geven
(het US Congres) is nogal rigoureus op dat gebied en loopt nu eenmaal niet over van
welwillendheid ten opzichte van Frankrijk. Het heet dat Nixon en Kissinger ietwat
flexibeler zijn voor wat de Franse force de frappe betreft. Vooral Kissinger zou veel
bezwaren tegen de force de frappe hebben laten varen. Die tendens werd ook al
duidelijk in zijn in 1965 verschenen boek The Troubled Partnership. Kissinger staat
niet zo radicaal afwijzend tegenover de Franse doctrine inzake de efficiëntie van
kleine maar goed uitgebalanceerde kernarsenalen. De enige voorwaarde die Kissinger
daaraan vastknoopt, is een oordeelkun-
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dig ingespeeld zijn van de Franse force de frappe op de Amerikaanse kernmacht en
vice versa. Hetgeen impliceert dat Parijs afstand doet van de volstrekte soevereiniteit
over het eigen slagwapen, vooral dan op het stuk van de programmatie van de
doelwitten.
Al met al blijft de kwestie van een Anglo-Franse samenwerking op nucleair gebied
problematisch. Er is nl. de kwestie West-Duitsland. Noch Londen noch Parijs willen
van Bonn financiële of welke steun dan ook ontvangen bij een eventuele pooling
van beide kernmachten. Anderzijds is het onwaar-schijnlijk dat West-Duitsland zich
in de toekomst zal tevreden stellen met een minderwaardige positie, terwijl het vreest
dat Anglo-Franse samenwerking (of een zgn. Westeuropese kernmacht) op de duur
de USA er toe zullen aanzetten al hun troepen uit Europa terug te trekken. De grootste
hindernis op de weg naar Anglo-Franse samenwerking blijven voorlopig de USA.
Indien de Fransen en de Britten er aan zouden denken tot samenwerking over te gaan,
dan krijgen zij beide de USA op hun weg. Londen is op dat stuk met handen en
voeten aan Washington gebonden.

Vooruitzichten
De spanningen in de westerse alliantie zijn niet van vandaag; zij bestaan al vanaf de
oprichting van de NATO. Dat heeft te maken met de nationale pretenties en de
politieke tendenties van de landen-leden. De kern van de huidige moeilijkheden heeft
te maken met een steeds maar groeiende dispariteit in de perceptie van wat externe
veiligheid is. Deze divergentie is meer psychologisch dan reëel.
Zoals reeds aangestipt, vrezen de Westeuropeanen vooral dat de Sovjet-Unie haar
enorm militair potentiëel zou aanwenden om politieke druk uit te oefenen op een
nog niet politiek en militair ééngemaakt West-Europa. Vooral zou zo iets kunnen
als nevenprodukt van de aan de gang zijnde détente. Het is een elementaire wet van
het internationale machtsevenwicht dat binnen een geografische context de sterkere
staten door hun overwicht drukken op kleinere buren.
Om zoiets af te wenden moet de westerse alliantie een aantal maatregelen treffen:
er moet een gemeenschappelijk aanvaardbare strategie worden uitgedokterd; het
Westen moet een defensiecapaciteit ontwikkelen die flexibel genoeg is om aan alle
vormen van dreiging weerstand te bieden; West-Europa en de USA moeten een
nieuwe verhouding tot elkaar vinden. En wanneer het juist is dat de USA hierbij
West-Europa niet behoeven te beschoolmeesteren, dan is het evenzeer wenselijk dat
van West-Europa op dat vlak meer initiatieven uitgaan dan in het verleden steeds
het geval is geweest.
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De Westeuropeanen zijn vooral in afschrikking geïnteresseerd. Zij voelen er niets
voor ooit nog eens een oorlog te voeren, hij weze kort of lang. Mocht de afschrikking
falen, dan geeft men er de voorkeur aan een conflict zo vlug mogelijk te beëindigen
op een manier die acceptabel is en zo weinig mogelijk schade aanricht. Afschrikking
heeft een politieke en een militaire dimensie. Politiek gezien hebben de
Westeuropeanen er alle profijt bij een specifieke optie te nemen voor het
programmeren van hun defensiecapaciteit, maar die moet dan voor eventuele
tegenstanders absoluut geheim worden gehouden. M.a.w. eventuele tegenstanders
moeten in onzekerheid worden gelaten omtrent de afweerpolitiek. Hetgeen trouwens
nu al het geval is binnen de Nuclear Planning Group van de NATO.
Al zijn vrijwel alle Westeuropese politici het er over eens dat de Amerikaanse
atoomparaplu voorlopig de voornaamste garantie blijft van de Westeuropese
veiligheid, toch blijft het probleem van de Franse en Britse kernmachten. Die zijn
er nu eenmaal en ze zullen hoogstwaarschijnlijk blijven. Men kan dat betreuren of
goedvinden; dat doet er niet toe. Wij zijn verplicht ermee te leven. Tot nog toe hebben
de Westeuropeanen zich vrijwel niet beziggehouden met het bestaan van die
kernmachten; of liever, men deed alsof men ze niet zag. Nu men echter werk wil
gaan maken van de politieke éénmaking van West-Europa, komt er een moment
waarop die kernmachten zich als vanzelf zullen gaan opdringen.
Westeuropese éénmaking is één zaak. Het feit dat de USA aansturen op een
multipolaire wereld waarin West-Europa zijn rol moet gaan spelen, is een andere
zaak. Wil West-Europa een eigen specifieke rol gaan spelen in het wereldgebeuren,
dan moet het beschikken over alle middelen die daarvoor in de huidige situatie
noodzakelijk zijn. Bij die eenmaking zullen Frankrijk en Groot-Brittannië
onvermijdelijk hun kernmachten inbrengen; dat kunnen de andere landen-leden niet
beletten. Het is dan de vraag wat er binnen de ééngemaakte Westeuropese context
zal gebeuren met die kernmachten welke momenteel nog uitsluitend onder nationale
soevereiniteit staan. Het spreekt vanzelf dat West-Europa er dan alle baat bij heeft
dat die slagwapens ietwat onttrokken worden aan een al te absolute soevereiniteit.
M.a.w. dat zij in zekere zin ge-europeaniseerd worden. Dat kan alsnog niet gebeuren
binnen het kader van de EEG, maar slechts in het verband van de Westeuropese
Unie, of van een ander daartoe op te richten orgaan.
Het is bekend dat de USA minder bezwaren zouden opperen wanneer de Franse
en Britse kernwapens ge-europeaniseerd werden. In dat geval is US-steun mogelijk
omdat een op te richten Westeuropese kernmacht niet indruist tegen de letter van het
nonproliferatieverdrag. Op die manier zouden de USA ook nog eens hun invloed
kunnen doen gelden, hetgeen een in-
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spelen van de Franse en Britse kernmachten op de US-deterrent vergemakkelijkt.
Het feit dat de Franse en Britse kernmachten voortaan een rol kunnen gaan spelen
in de totale defensiecapaciteit van West-Europa, wordt ook nog eens aangetoond
door de houding van de Sovjet-Unie daartegenover. In het verleden was de
Sovjetrussische houding bijna dezelfde als die van de USA en van de Westeuropese
non-nucleairen: men deed alsof die kernmachten niet bestonden. Sovjetrussische
experts spraken er nooit over. Hetgeen werd geïnterpreteerd alsof Moskou de
Westeuropese kernmachten totaal ongeloofwaardig achtte. Daarin is verandering
gekomen sinds SALT 1 en het tête-à-tête Brezjnev - Nixon: de bezegeling van de
pariteit der supermachten. Nu doet men opgewondener en riskeert het zelfs
banbliksems uit te spreken over de Franse force de frappe. Kennelijk zit de vrees
voor dat er in het verlengde van een politiek ééngemaakt West-Europa een
Westeuropese kernmacht ontstaat. En precies zoals in de USA begint men geleidelijk
in te zien dat de Franse nucleaire doctrine inzake kwantitatieve ‘sufficiency’ van
kernwapens (in tegenstelling tot de vroegere theorie van de superioriteit) niet zo
illusoir is en dat ‘kleine’ kernmachten toch wel een voldoende graad van afschrikking
kunnen opbrengen. Dat inzicht ligt trouwens aan de basis van het feit waarom Parijs
- ondanks wereldwijde protesten - ongestoord verder ging met bovengrondse
kernproeven op de Mururoa-eilanden. Zij die deze kernproeven met technische
tegenargumenten te lijf gingen, hadden dus niet onverdeeld het gelijk aan hun kant.
Hiermede is uiteraard niets gezegd over de morele kant van de zaak.
Voor de non-nucleaire Westeuropeanen is dat alles van levensbelang. Niet in het
minst omdat het gaat over hoogst gevaarlijke dingen die zich vlak aan onze grenzen
afspelen. Anderzijds moeten wij ons met de slagwapens van Parijs en Londen gaan
bemoeien, omdat deze anders buiten onze greep blijven, terwijl de veiligheid van
West-Europa toch één en onverdeelbaar is. Slaagt West-Europa er niet in een
supranationale oplossing te vinden voor de Franse en Britse kernwapens, dan zou
een toestand kunnen ontstaan, die jarenlang de atmosfeer binnen de NATO heeft
vergiftigd. Men heeft ons lang aan de oren gezeurd dat binnen de NATO de USA de
exclusieve beslissingsmacht over het kernwapen in handen houden, zodat ons lot
uiteindelijk in de handen van de Amerikaanse president lag. Wanneer wij bij de
Westeuropese éénmaking niet uit onze doppen kijken, zou het kunnen gebeuren dat
Parijs en Londen over ons wel en wee gaan beschikken.
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De mens achterna*
Inleiding tot een filosofie voor onze tijd
K. Boey
Ook bij geschriften over wijsgerige vragen hoort traditiegetrouw een inleiding. Het
woord vooraf is in de filosofische literatuur een mode geworden. Het is evenzeer
een gewoonte zich hierom te verontschuldigen. Dit fenomeen verdient onze aandacht,
daar er een bepaald inzicht achter schuilgaat. Het wijsgerig denken schijnt steeds
van meet af aan te willen herbeginnen, gekenmerkt als het is door een radicaal
kritische houding: de filosoof is niet alleen kritisch geïnteresseerd voor de
werkelijkheid, zijn blik tast even kritisch het domein af van de reeds bestaande
wijsbegeerte. Vandaar dat hij spontaan de behoefte voelt om vooraf het specifieke
van zijn onderneming aan te kondigen. Hij gaat de plooi aannemen om zijn opzet en
zijn methode in een inleiding voor te stellen.
Zodra men echter gaat vertrouwen op voorafgaande bedenkingen omtrent
bedoelingen en methode, komt de ontgoocheling: het resultaat blijft ver beneden de
verwachting! Wie deze ervaring opdeed wordt logischer wijze gedwongen tot een
hard besluit. De gedachte zelf van een inleiding op het wijsgerig denken bevat een
tegenspraak in de termen. Ofwel is men in het ‘woord vooraf’ reeds aan het filosoferen
gegaan, en dan bestaat er geen reden meer om van een inleding te gewagen. Ofwel
bedrijft men nog geen filosofie in de inleiding en dan is daar ook nog geen sprake
van inwijding in de wijsbegeerte. Zo groeit de behoefte om zich te verontschuldigen.
Maar ondanks alles gaat men toch door met het schrijven van inleidingen, en men
heeft nog gelijk ook! Van bij het begin van de kritische filosofie werd het duidelijk
dat iemand niet geïnitieerd kan worden in de wijsbegeerte zoals hij b.v. wiskunde
kan leren. Mathesis kan men áánleren. Met de wijsbegeerte is het anders gesteld;
men kan alleen leren filosoferen. Hiermee bedoelen we dat de wijsbegeerte neerkomt
op het persoonlijk beoefenen van een kritische geesteshouding, die radicaal is en
geen verworvenheden

*

Enigermate aangepaste tekstkeuze uit: K. Boey, De mens achterna, Davidsfonds Keurreeks,
Leuven, 170 pp.. Verscheen nov. 1973. Prijs ing. BF. 160, geb. BF. 215.
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aanvaardt. Deze boute bewering moet nochtans dadelijk genuanceerd worden op één
belangrijk punt: Immanuel Kant reeds vermeldde het belang van de historische studie
van de wijsgerige traditie1. En precies deze nuance verklaart waarom men ondanks
alles doorgaat met het inleiden. Een introductie blijft noodzakelijk ook al wil men
zich niet verlaten op het gezag van anderen om alleen de eigen filosofische daad
voor waar te houden. Het woord vooraf situeert immers het persoonlijk denken in
een wijsgerige geschiedenis.
Alles loopt onvermijdelijk mis zodra men van de filosofische erfenis het beeld
ophangt van een opeenvolging van verschillende stelsels waartegenover men dan de
eigen filosofische inbreng plaatst. Men verliest dan de innerlijke band uit het oog
die de vele historische pogingen tot filosoferen onderling verbindt. Ten onrechte
meent men de filosofie van buitenaf te kunnen verstaan. Maar vooral leidt deze
poging er fataal toe dat men zijn persoonlijk denken zonder meer tegen de traditie
opstelt. En men vergeet hoe het onophoudelijk herbeginnen alleen vanuit de traditie
kon ontwaken. Meteen blijkt hoe de sterkst doorgedreven assimilatie van de traditie
tenslotte de grootste kans biedt op echte oorspronkelijkheid. In zijn ‘woord vooraf’
moet de schrijver dus proberen duidelijk te maken, dat hij er zich helder van bewust
is hoe de steeds weer opkomende drang tot filosoferen van zovelen vóór hem een
historisch gebeuren is én dat ook zijn eigen inbreng gevat wordt en blijft binnen dit
historisch gebeuren.

Continuïteit en discontinuïteit van het filosofisch denken
Het leven is nooit loutere herhaling. Ook elke wijsgeer neemt op een oorspronkelijke
wijze het sinds lang begonnen werk weer op. Vandaar dat hij in zijn eigen geheugen
op zoek gaat naar wat in de loop van de tijd opgeborgen werd in een opslagplaats,
die wij het geheugen van de mensheid noemen. We staan hiermee voor een hele
reeks nieuwe vragen, die alle verband houden met het feit dat de waarheid alleen in
dialoog wordt gevonden. ‘De communicatie, indien ze totaal kon zijn, zou de waarheid
bieden’2. Een eerste vereiste voor het persoonlijk geheugen, dat het geheugen van
de mensheid recapituleert, ligt in het zich eigen maken van een wijsgerige taal.
‘Denken kan men immers slechts in woorden’3. We laten in het midden waarin de
eigen aard van de verschillende taalregisters en meer bepaald van het filosofisch
register in feite bestaat. Voorlopig willen we

1
2
3

I. Kant, Kritik der Reinen Vernunft, Insel-Verlag, Frankfurt, p. 69.
P. Ricoeur, Histoire et Vérité, Le Seuil, Paris, 1955.
G.F.W. Hegel, Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaft, paragraaf 462, Meiner-Verlag,
Hamburg, p. 375.
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alleen onderstrepen dat filosofisch denken enkel in wijsgerige termen kan voltrokken
worden. Hier ligt reeds een eerste verwijzing naar een traditie; ze vertoont een reële
gelijkenis met wat gebeurt bij het aanleren van een moedertaal. Een ‘woord vooraf’
lijkt ons reeds verantwoord wanneer het aankondigt welke taal zal worden gebruikt.
Wat het betekent een wijsgerige taal te hebben aangeleerd kan men nauwelijks
overschatten. Het is voldoende zich af te vragen ‘waarom worden dingen zo gezegd
en niet anders?’4, om er zich rekenschap van te geven dat de taal heel wat meer is
dan een neutraal instrument, waarmee men aan de gedachte vorm geeft. ‘De vraag
raakt onmiddellijk het nauwe verband dat denken en taal verbindt’4. Iedere vaktaal
vertoont een hermetisch karakter, dat voor de niet-gespecialiseerde lezer moet
ontsloten worden. In ons geval betekent het concreet dat we geopteerd hebben voor
de hegeliaanse begrippen, die we als onze filosofische moedertaal erkennen. Het
verhaal dat we heropnemen over de levenservaring van de mens, zal dan ook in een
hegeliaanse stijl verteld worden. Dit is een optie die ons inziens niet volkomen
willekeurig is. De grond van deze keuze is alleszins een persoonlijke overtuiging die
men enkel op haar vruchtbaarheid kan beoordelen. De aandacht voor wat de mens
meemaakt, zet ons op weg om in het menselijk avontuur een betekenis te lezen.
Slagen we erin de verschijnselen van het menselijk bestaan enigszins te begrijpen,
dan verwijst dit eerste verstaan van het fenomeen over zichzelf heen naar een dieper
begrip. Deze eerste betekenis is een uitnodiging tot het verdiepen van onze aandacht.
Voor het banale gezond verstand is de uiteindelijke zin van het menselijk avontuur
nog verborgen. Hiervoor bestaat een heel eenvoudige verklaring. De eerste blik op
de realiteit is paradoxaler wijze een nog abstracte kijk op de werkelijkheid. Men
maakt het geobserveerde los uit het geheel waarin het eerst zijn echte zin ontvangt.
Onze keuze van een hegeliaanse denkstijl betekent fundamenteel dat we er op
vertrouwen dat wát wij denken, zich ook verder ‘laat’ denken en meteen de realiteit
dichter bij doet komen. Kortom, we leveren ons over aan een denken dat geleidelijk
aan - hierin gedragen door een innerlijke noodzakelijkheid - laat zien hoe de
levenservaring gestructureerd is. In één woord, we plaatsen ons in de traditie van
een dialectisch denken.
Tot nog toe hebben we slechts één paneel bekeken van onze situatie binnen het
grote geheel van de geschiedenis van de wijsbegeerte: we plaatsten onze bijdrage in
continuïteit met deze filosofische geschiedenis. Het complementaire paneel moet
thans de discontinuïteit aantonen van ons filosoferen. Gelukkig maar dat er plaats
blijft voor de oorspronkelijkheid van de eigen
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inbreng! Anders zou het filosoferen ééntonig worden. Bovendien zou de band van
de filosofie met het leven verbroken zijn.
Ondanks de grootste waardering die we voor sommige systemen uit de wijsgerige
traditie opbrengen, kunnen we er ons vandaag niet meer op verlaten. Wat meer is,
het héle filosofische verleden kan ons niet meer bevredigen. Daarin ligt een duidelijk
teken dat de draad van de geschiedenis ook ergens onderbroken werd. Hegel ziet in
dergelijke ogenblikken van discontinuïteit het weer opdagen van het ‘Zeitsbedürfnis’5.
De behoefte aan wijsgerige creativiteit verschijnt als een reële tijdsnood. Hiermee
staat men voor de vraag naar een filosofische benadering die nieuw is; die weet in
te haken op het gewijzigd aanvoelen van de levenservaring. Het is evident dat
dergelijke verandering samenhangt met een gewijzigde manier om in het leven te
staan. Zo was het b.v. de doorbraak van de positieve wetenschappen die Descartes
ertoe noopte om de hele filosofie van bij de aanvang af te hernemen in het licht van
een hernieuwd waarheidscriterium: dat van de klare en wel onderscheiden ideeën en
van de streng mathematische deductie. Weer twee eeuwen later gaat de nadrukkelijke
aandacht naar de bestaansvoorwaarden, de economische, sociologische en
psychologische structuren van het bewuste leven. Men is anders in het leven gaan
staan omdat men zich rekenschap geeft van de reële invloed die dergelijke structuren
uitoefenen op het denken en het willen van de mens. Men erkent zelfs dat hun invloed
des te groter is naarmate de mens er zich vaak minder rekenschap van geeft. Voor
de filosoof ontstaat meteen een nieuwe vraagstelling. Voortaan wil hij ontkomen aan
de eventuele vormen van het ‘valse bewustzijn’. Hij wil zich onttrekken aan de
cartesiaanse illusie van een volkomen redelijkheid, die in haar zuivere vorm zou
kunnen worden afgezonderd.
Zo wordt dus iedere wijsgerige bijdrage die in een crisisperiode is gegroeid,
gedwongen mee op zoek te gaan naar een filosofische benadering die
‘Epoche-machend’6, tekenend is voor de eigen tijd. Hiermee wordt een aanpak bedoeld
die niet wil voorbijgaan aan de tijdsgebonden vraagstelling. Indien de filosofie daartoe
niet in staat is, verzaakt ze aan de haar toebedeelde functie. Bovendien gaat de taak
van het wijsgerig onderzoek verder dan het onderkennen van een nieuwe vraagstelling.
De wijsgeer moet de eigentijdse mens zo ver kunnen begrijpen, dat hij ook nieuwe
inzichten weet te openen, waarvan de mens van nú kan leven.
De vraag naar de mogelijke rol van het ‘woord vooraf’ als poging om een
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bijdrage in het filosofisch denken te situeren, mondt dan uit in een nieuwe, dubbele
vraag. Hoe begrijpt men de behoefte aan wijsgerig denken van de eigen tijd? En hoe
meent men te kunnen inhaken op deze gewijzigde vraagstelling? Alleen ons hele
boek zou op deze beide vragen een stuksgewijs antwoord kunnen geven. Voorlopig
willen we hier alleen een wegwijzer plaatsen. De absolute zekerheid van de klassieke
bewustzijnsfilosofie wordt precies even abstract en ledig als onomstootbaar en
onbetwijfelbaar ervaren. In haar klassieke vorm stelt de bewustzijnsfilosofie terecht
dat de mens ‘licht is waarin hij zichzelf plaatst’ en dat hij meteen ‘doorschijnend is
voor zichzelf’. Doch de evidentie waartoe hij aldus komt, is uiterst schraal. Ze raakt
alleen het vormelijke van zijn bestaan. De filosofische waarheid is niet meer ter zake,
tenzij het wijsgerig inzicht een metamorfose doormaakt en het bewustzijn gaat
begrijpen in de spiegel van de prestaties, van de instellingen en van de diverse
monumenten waarin het zich veruiterlijkt. Kortom, de reflectie zoekt winst te halen
uit ‘de omweg die over de toevalligheid en de betrekkelijkheid van de cultuur heen
loopt’7.
Wanneer men de objectieve cultuurcreatie van de mens poogt te benaderen als het
‘dagboek van de mensheid’ en wanneer men dit dagboek tracht te lezen in de hoop
de auteur ervan beter te begrijpen, dan zit men reeds volop in de hermeneutiek.
De hermeneutiek is dus een methode om een wijsgerige lectuur te ondernemen
van de vele vormen waarin de mens zich veruitwendigt. Deze filosofische lectuur of
hermeneutiek van de culturele verschijningsvormen van de mensen willen we
voorstellen als cultuurfilosofie, de filosofie waaraan onze tijd behoefte heeft.

De crisis van de filosofie als taalcrisis
Het wijsgerig inzicht maakt een crisis door. Welke symptomen van deze crisis kunnen
wij vandaag constateren?
Reeds eerder hebben we benadrukt dat het denken niet buiten woorden bestaat.
De mens kan zijn ervaring slechts achteruit kijkend onderzoeken en zichzelf begrijpen
binnen het culturele milieu van de communicatie. Woorden, taal zijn instrumenten
waarmee de mens het inzicht verwerft in zichzelf. In de taal ontdekt hij zichzelf. Dit
is de hoogste revelatie, openbaring die de taal kan bieden; daarin ligt trouwens ook
haar meest menselijke functie. Door te luisteren naar de taal die de hedendaagse
mens spreekt, komen we te weten hoe het met hem staat. In het articuleren, het
geordend onder woorden brengen van wat de mens meent te weten, komt
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zijn profiel naar voren. Daarom zal onze aandacht gaan naar de zinvolle articulaties
die de mens van onze tijd in zijn spreken weet te leggen.
Deze taal blijkt uiteen te vallen in steeds verder uit elkaar lopende registers. Elke
onderscheiden wetenschap heeft haar eigen vaktaal. De letterkundige begrijpt
doorgaans weinig of niets van de taal waarin de wetenschapsman zijn kennis
verwoordt. Op zijn beurt is de literator geneigd een taal te ontwerpen, die bij de lezer
een echte initiatie veronderstelt. De taal van de theoloog is zo speciaal, dat ze al
evenmin overkomt. Met de boodschap van de wijsgeer is het doorgaans niet beter
gesteld. Dit groeiend uiteenlopen van de verschillende taalregisters leidt tevens tot
een scherpe tegenstelling tussen het ondubbelzinnige van de
technisch-wetenschappelijke taal en het verwarde van de taal die beweert de
menselijke identiteit te verwoorden. In hun technische taalregisters slagen de
wetenschappen erin steeds aan preciesheid te winnen. De onderzoekers binnen
eenzelfde wetenschap komen tot eensgezind gebruik van dezelfde termen. Bovendien
kunnen de wetenschapslui er prat op gaan dat hun verwoording door technische
successen wordt bekrachtigd. Deze successen be-vestigen de taal van de
wetenschappen als een hanteerbare taal en onderstrepen haar operationele waarde.
De accurate technische taal interesseert zich absoluut voor alles, niet het minst
voor de mens! Bij nader toezien stellen we echter ook in de menswetenschappen
twee richtingen vast. Naast de exacte wetenschappen, b.v. de biochemie van de mens,
hebben ook menswetenschappen in engere zin b.v. psychologie en geschiedenis grote
bloei gekend. Doch ook deze laatste evolueren in de richting van de precieze, indien
mogelijk wiskundige taal. In ieder geval streven ze naar het ideaal van een
‘eenduidige’ taal.
Ze kunnen echter dit ideaal, in tegenstelling tot de natuurwetenschappen, niet ten
einde toe realiseren. In principe is het bovendien niet moeilijk te bepalen op welk
ogenblik de taal in de menswetenschappen haar eensluidend karakter verliest.
Zolang de onderzoekers zich tot constataties beperken, hebben ze theoretisch geen
reden om een verschillende taal te spreken. Maar in hoever laat de mens zich in
constateringen vastleggen? Hij laat zich daarin vastleggen voor zover zijn leven reeds
tot het verleden is gaan behoren. Naarmate wij ons uitsluitend interesseren voor het
uiterlijk spoor dat het gebeuren heeft nagelaten, kunnen we trachten ons tot
constataties te beperken. Het gaat er om de neerslag van wat het leven is geweest,
verstold leven, dat daarenboven nog van buiten af zo scherp mogelijk geconstateerd
wordt in een zo precies mogelijke taal. Deze aanwijzende en cijferende taal slaat op
het gesitueerd zijn van de mens.
Deze taal moet noodzakelijk doorbroken worden wanneer de beoefenaars
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van de menswetenschappen onvermijdelijk overgaan tot het interpreteren van de
mens in zoverre hij zich ontwerpt. Zodra de wetenschapslui dit niveau raken, spreken
ze vanuit hun respectieve inzichten omtrent het bestaan dat ze ontwerpen en dat ze
voltrekken.
In de praktijk lopen echter constateren en interpreteren zo sterk door elkaar, dat
de mens enkel oog heeft voor de aspecten die hij belangrijk vindt. Zijn belangstelling
is een wezenlijke factor in het tot stand komen van de zogenaamde ‘feiten’!
Het zou een vermetele poging zijn om het taalregister van de termen die de mens
pogen te interpreteren, uit te schrijven. De waarde-oordelen omtrent de mens, omtrent
wat in hem belangrijk en beslissend is, alsook de beweringen omtrent wie de mens
worden moet, worden er vaak eerder gesuggereerd dan uitdrukkelijk geformuleerd.
Dit suggereren ligt vooral op het niveau van het kiezen; van het oriënteren en van
het hiërarchiseren van wat men aan zogenaamd feitenmateriaal verwerkt. Misschien
zouden we sterk ontgoocheld worden in onze poging de schragende waardegeladen
begrippen uit het betoog van de menswetenschappen te distilleren. Het resultaat van
dit distilleren zou uiteindelijk een reeks begrippen opleveren, die heel sterk het
taalregister benadert waarmee de wijsbegeerte traditioneel werkt. In verband met de
waardebegrippen valt een dubbele trend waar te nemen, die ten volle onze aandacht
verdient. Eerst en vooral voelt men er vandaag niet veel voor de begrippen, die
onmiddellijk naar de menselijke beleving verwijzen, systematisch in een grote
synthese uit te bouwen. De kritische geest haalt het op de systematische. Men beperkt
er zich toe de overgeleverde erfenissen te evalueren. Bij de evaluatie wijst men op
het overhaastige, op het onhoudbare en op het abstracte karakter van alle bestaande
synthesen.
Op de tweede plaats valt het op hoe de waardebegrippen die de constaterende taal
doorbreken en terloops de menselijke ervaring pogen op te roepen, de meest
tegenstrijdige ladingen gaan dekken.
Uit deze dubbele strekking besluiten we dat het hedendaagse spreken over de
menselijke ervaring en over de menselijke identiteit zich aandient als taalonmacht
en als taalverwarring. Wegens de vermoeiende disharmonie waaruit dit taalregister
bestaat, is de wijsbegeerte vandaag in een patente crisis beland. Ons gesprek over
de accurate taal van de natuur- en van de menswetenschap was slechts schijnbaar
een omweg. Het was niet enkel onze bedoeling om in contrast daarmee de crisissituatie
van de wijsbegeerte aan te geven: de ‘omweg’ is tevens een aanloop naar een
hernieuwde filosofische aanpak, die rekening houdt met de nood waarin onze tijd
verkeert.
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‘De vierde leeftijd’ van het intellect
Het verhaal van de traditionele wijsbegeerte klinkt in de oren van de hedendaagse
mens niet langer geloofwaardig. Het houdt van de mens enkel een bloedloze schim
over. Men ziet de wording van het lichamelijk organisme, dat medebepalend is voor
zijn psyche, over het hoofd. Vooral het ontwerp van zijn economisch, zijn sociaal
en politiek bestaan beschouwt men als bijkomstig. In één woord: wat we hoger het
concreet gesitueerd zijn van de mens noemden, tuimelt uit de klassieke filosofie naar
buiten, alsof het alleen maar een studieobject was voor de exacte wetenschap.
Dit zou betekenen dat enkel de exacte wetenschap toegang heeft tot de concrete
mens, terwijl de filosofie alleen met de lege schalen van abstracte begrippen zou
jongleren. De leer van A. Comte betreffende ‘de drie leeftijden van het intellect’8,
als zou onze tijd niet meer door het theologische of metafysische maar door het
exact-wetenschappelijke gekarakteriseerd worden, zou waarheid geworden zijn. Het
positivisme van Comte zag heel scherp hoe de probleemstelling omtrent de mens
zich meer en meer toespitst op wat van hem overblijft nadat hij heeft geleefd, op de
neerslag van dat leven, het geleefde leven dat zich van buiten af laat waarnemen.
Deze verschuiving in de probleemstelling valt nagenoeg samen met de uitbouw van
de hele reeks exact wetenschappelijke benaderingen, die telkens één facet van de
uiterlijke gestalte die de mens aan zijn leven gaf, voor hun rekening nemen. Ze
bestuderen van buiten af wat zich aan lichamelijke, psychische, economische, sociale
en politieke verworven structuren laat waarnemen.
Het is niet moeilijk te achterhalen welke de drijfveer is geweest van deze positieve
benadering van-buiten-af. Fundamenteel is het: het verlangen het gebeuren van het
menselijk bestaan zo ver mogelijk te beheersen door het zich als een ingewikkeld
raderwerk voor te stellen. De macht die men krijgt over de mens door deze kennis,
wil men ook tot de menselijke toekomst uitbreiden. Dankzij de prognose meent men
zelfs vat te krijgen op wat de mens in de toekomst wordt.
Comte had echter niet voorzien dat de mens ook een ‘vierde leeftijd’ van het
intellect zou doormaken. Immers ook de positieve wetenschappen van de mens
kunnen het niet stellen zonder interpretatie. De hedendaagse mens geeft er zich
rekenschap van teruggeworpen te worden op de typisch menselijke vragen die steeds
tot het domein van de wijsbegeerte en van de religie hebben behoord.
De vierde leeftijd van het intellect staat daarom in het teken van de weder-
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zijdse implicatie tussen menswetenschap en wijsbegeerte, die we meer gaan aanvoelen
als een noodzaak. De wetenschap en vooral de menswetenschappen, die pogen zonder
een filosofische verheldering met hun opdracht klaar te komen, bevredigen niet meer.
Omgekeerd kan men ook enkel vanuit de menswetenschappen tot wijsgerig inzicht
komen.
Het domein waarvoor de menswetenschappen belangstelling hebben, is het geheel
van structuren, leefvormen en leefgewoonten, dat het stramien van de cultuur uitmaakt.
Doch in dit stramien, dat de wetenschappen als een objectief net van de menselijke
bestaansvormen pogen te analyseren, is onvermijdelijk een wijsgerige vraag
vervlochten.
Aanvankelijk kunnen wij deze wijsgerige problematiek zien als de vraag naar de
ethische bewogenheid, die het geheel van de cultuurschepping bezielt. Alles wat we
van buiten af over de mens constateren, hebben we te herdenken in het licht van zijn
levensontwerp, dat de mens van binnen uit en naar buiten toe als zijn
vrijheidsrealisatie beleeft. Over iedere moraal van ‘de loutere intentie’ heen, komt
het er op aan in de praxis van de culturele creatie de krachtlijnen te onderkennen,
die doorheen de evoluerende bestaansvormen op reële menselijke bevrijding aansturen.
In hoever wordt het ontwerp om als mens te leven, in deze ontwikkeling ook feitelijk
vrijer? In hoever vindt dit ontwerp meer bestaansvormen (d.i. nieuwe menselijke
structuren), waarin het zich kan waar maken?
Zo kunnen we stilaan de nieuwe manier om de vertrouwde vragen te stellen, gaan
omschrijven. Wij weten waar een filosofisch inzicht in de mens (of een wijsgerige
antropologie) haar geloofwaardig karakter moet putten. Het moet verworven worden
als het resultaat van de bezinning omtrent de evoluerende menselijke structuren, voor
zover hun ontwikkeling kan gelezen worden vanuit de bewegende kracht van de
ethiek die de menselijke cultuurcreatie bezielt. De ethiek zelf ontvangt slechts haar
geloofsbrieven wanneer ze effectief optreedt als de kracht die de structuren doet
veranderen. Door een verbeterd structureel verband waarin de mens moet leven krijgt
hij ook beter toegang tot een meer authentieke vrijheidsbeleving.
Tegen het dogmatisme van een morele code roept men met recht en reden de
noodzaak in om de moraal te toetsen aan een wijsgerig antropologisch inzicht.
Anderzijds willen we ook tegen de abstracte bewering van een ongeloofwaardige
antropologie de boom aan zijn vruchten beoordelen, willen we nagaan waar de
praktijk een werkelijk bevrijdende rol speelt. Tegen het perspectiefloze van het
kortzichtige pragmatisme, dat zich op onbegrepen feiten verlaat, doen we een beroep
op de aanwezigheid van een ethische bewogenheid die zin reveleert en perspectieven
opent. We denken aan een ethiek die - gaandeweg hierin door de praktijk bevrucht
- een groeiend
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inzicht in de mens weet te verwerven en zich verder door het aldus verworven inzicht
laat leiden.
De cultuurfilosofie die zich even sterk interesseert voor de objectieve cultuurvormen
als voor een wijsgerig inzicht in de mens, ziet in de ethische bewogenheid de band
tussen beide. Aan het ene uiterste zijn de verschillende cultuurcreaties de vruchten
waaraan men proeft of ze bijdragen tot bevrijding of tot verslaving. Het is in deze
proef dat de mens leert, hoe de boom van zijn bevrijd en van zijn verslaafd bestaan
er uit ziet. Aan het andere uiterste gaat men niet meer uit van de vruchten doch van
de boom van een reeds gewonnen inzicht in de mens. Wel moet dit inzicht steeds
opnieuw zichzelf toetsen door eerlijk de vruchten te proeven die het afwerpt. De
zinvolle cultuurcreatie is een vorm van volbrengen van de waarheid als enige weg
naar het licht. Omgekeerd is het wijsgerig inzicht een weg naar het licht, die verwijst
naar wat men aan waarheid heeft te volbrengen. De ethische bewogenheid is het
reëel op elkaar betrokken zijn van deze beide uitersten.
Terloopt moeten we aanstippen dat heel onze problematiek in duigen zou vallen,
indien het evoluerend menselijk ontwerp een illusie was. Dit ontwerp zou een
‘nutteloze passie’9 zijn, indien het niets te maken had met een absolute Waarheid,
van waaruit het zich ook laat lezen en begrijpen. Hoezeer ook de wijsgeer kritisch
te werk gaat bij zijn nadenken over het leven en over de waarheid, toch gaat ook hij
van de spontane overtuiging uit dat ‘leven en waarheid’ geen lege woorden zijn.
Op een van Rembrandts schilderijen ziet men de wijsgeer Aristoteles die de blinde
Homeros aankijkt. De filosofie vindt niets uit; doch keert terug naar wat er reeds is
en waarover de dichter reeds zong. Niet alleen de dichter, ook de man van de daad,
ook de ambachtsman en tenslotte niet het minst de ontelbare mensenscharen, allen
leggen getuigenis af, niet alleen van het leven maar ook van het levenslicht, dat met
hun bestaan gegeven is en er reeds van uitstraalt. Daarom weet de wijsgeer dat zijn
nadenken gegrond is. Dank zij de blik van de dialectiek leest en begrijpt hij waar het
de mens om gaat. Deze blik is zijn enige inbreng onder de mensen in wie het licht
aan het doorbreken is, zonder dat ze ogen hebben voor de wijsgerige benadering. De
dialectiek maakt steeds zichtbaar dat het om de geleidelijke ontdekking gaat van het
absolute Licht, waar de mensen naartoe leven, zodra ze ethisch bewogen worden en
vanuit deze bewogenheid trachten te leven.
De filosofie moet echter niet beginnen bij de absolute Zin van de ethische
bewogenheid. Het filosoferen begint spontaan bij de meest onmiddellijke
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zekerheden, die wel eens de minst houdbare kunnen blijken te zijn. Doch uiteindelijk
zal blijken hoe zowel de beweging als het voorwerp van ons dialectisch denken
evenzeer gedragen als gepolariseerd wordt door het absolute Licht. (Het is enkel en
alleen door zich in een logisch formalisme in te kapselen dat men op consequente
wijze dialectisch kan denken in totale onverschilligheid ten opzichte van iedere
transcendente Waarheid). Tenslotte willen we ook stellen dat de absolute Waarheid,
die hier ter sprake wordt gebracht, nooit tenvolle door de filosoof kan worden bereikt.
Het gaat eerder om een perspectief dan om een ‘absoluut weten’ zoals Hegel het
verstond.

Cultuurfilosofie, een (on-)mogelijke opdracht?
Nu we verklaard hebben wat we verstaan onder cultuurfilosofie als de wijsgerige
benadering waar onze tijd om vraagt, moeten we met een meer praktische vraag
afrekenen. Is het wel mogelijk om van deze opgave werk te maken? We moeten ons
deze vraag met des te grotere nadruk stellen, naarmate we ons vandaag de dag scherper
bewust zijn van de culturele verscheidenheid. Indien de cultuurfilosofie zou berusten
op de miskenning van de culturele verscheidenheid, dan moet ze als meer dan verdacht
worden afgewezen.
De geografische, de klimatologische en tot op zekere hoogte zelfs de biologische
structuren zijn een eerste oorzaak van verscheidenheid. Onder invloed van deze
voorwaarden geven de mensenfamilies aan hun menszijn gestalte. Het gaat om meer
dan beïnvloeding, het gaat om een van de mogelijkheidsvoorwaarden van het
bestaansontwerp. Dit betekent echter nog geen volslagen determinisme.
Doordat de mogelijkheden van het menszijn een zo grote rijkdom vertonen, is de
creativiteit zelf van de mens in een bepaalde culturele traditie meer gevoelig voor
bepaalde waarden dan in een andere traditie. Vandaar kan men spreken over een
diversiteit in de ethische bewogenheid, die de vele culturen bezielt. A fortiori is de
mystieke grond van de ethische waarden telkens anders gekleurd, naarmate men de
werkelijkheid overwegend onder een van haar vele aspecten ervaart.
Aan Lévy-Bruhl komt de verdienste toe zich in zijn science des moeurs werkelijk
geïnteresseerd te hebben voor de verscheidenheid der leefgewoonten en zeden. Zijn
methode - een exact-wetenschappelijke - bracht hem ertoe om vooral een vorm van
etnologie te bedrijven. Nochtans kan men in zijn Carnets Posthumes de menselijke
bedenking lezen van de geleerde, die er als mens van overtuigd is dat de zeden niet
op een loutere verscheiden-
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heid wijzen, maar op ‘iets dat alle mensen gemeenschappelijk hebben’ en dat ze
trachten waar te maken.
Wat de mensen gemeenschappelijk hebben, is op de eerste plaats een opgave.
Hierin bestaat de enige juiste manier om de vraag naar de zogenaamde menselijke
natuur goed te stellen. De opgave die alle mensen gemeenschappelijk hebben, wordt
slechts concreet beleefd in de fundamentele verscheidenheid waarmee ze op deze
opgave ingaan. Deze verscheidenheid tekent zich eerst en vooral af tussen de grote
mensenfamilies, die de onderscheiden culturen hebben ontworpen. Aan de basis van
deze culturele diversiteit liggen de verschillende ‘ethico-mystieke kernen’10.
Kortom, naast de verscheidenheid van de eerder materiële of natuurlijke situatie,
van waaruit de mensen hun opgave hebben aan te pakken om aan hun menszijn verder
gestalte te geven, is er een tweede oorzaak van diversiteit. De creativiteit zelf die de
culturele opbouw bezielt, is gevarieerd. Omdat het universele karakter van de
menselijke waarden niet abstract is, bevat het een reële rijkdom aan accenten, die op
verschillende manieren kunnen worden gelegd. A fortiori kan de min of meer mystieke
grond van de waarden zeker niet volgens een eenvormig en abstract patroon worden
gedacht.
Deze bedenkingen die we aan de filosofie van Ricoeur ontlenen, brengen inzicht
in wat Lévy-Bruhl vanuit de feiten ging vermoeden. Men kan slechts spreken over
een radicale verscheidenheid van de leefstructuren, naarmate men de
gemeenschappelijke opgave gaat vermoeden, die alle mensen kenmerkt, en
omgekeerd.
Thans blijft een laatste en hoogst ambitieuze vraag. We weten dat de mensen de
opgave waarvoor ze staan, in hun concrete cultuurcreatie, uiterst verscheiden op zich
nemen. Is het mogelijk een typologie te ontdekken in de vele bestaande vormen van
cultuur? Alleen op voorwaarde dat het hier gaat om een cultuurgeschiedenis, waarin
het ene stadium zich uit het andere ontwikkelt, heeft het zin naar een filosofische
samenhang te zoeken. Dan is er pas sprake van articuleren en kan een typologie
verschijnen die niet willekeurig is.
Daarmee bedoelen we helemaal niet dat het om een rechtlijnige evolutie moet
gaan, waarin de te doorlopen stadia geen varianten zouden kennen. Zolang als men
het aanbrengen van een articulatie beperkt houdt binnen de groei van eenieders
persoonlijke ervaring, zal niemand de legitimiteit ervan betwisten. Het risico van
een zekere simplificatie moet er op de koop toe bijgenomen worden. Want het is
toch alleen naarmate we in een gebeuren een logische samenhang kunnen aantonen,
dat we dit gebeuren ook

10

P. Ricoeur, Histoire et Vérité, Le Seuil. Paris, 1964, p. 296.
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begrijpen. Met onze benadering stellen wij dus de ambitieuze vraag: is een filosofische
terugkeer naar de ervaring van de mensheid mogelijk én kan deze terugkeer
verhelderend zijn? Het was Hegels overtuiging dat de vraag een positief antwoord
verdient11.
Daarmee hebben wij in deze bijdrage veeleer een probleem gesteld dan het
opgelost! En moeten wij onmiddellijk een dreigend misverstand voorkomen. Onder
een ‘verhelderende lectuur van de ervaring van de mensheid’ mag men zeker niet
verstaan dat de geschiedenis ons pasklare recepten zou kunnen afleveren. In deze
enge zin ‘kan men uit de geschiedenis alleen leren dat de volkeren en de
verantwoordelijken er nooit iets hebben geleerd’12. En er is nog meer! Het kan ons
niet te doen zijn om een terugkeer naar de geschiedenis voor zover die wezenlijk
ook vol toevalligheid, willekeur en ongeordendheid steekt. Onder dat oogpunt kan
men haar noch met vrijheid noch met redelijkheid in verband brengen. In dit toevallig
aspect van de geschiedenis speelt ‘de onmacht van de natuur die aan de filosofie
grenzen stelt13. Het ware al te onzinnig het toeval als zodanig te willen begrijpen!

11
12
13

G.F.W. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Meiner-Verlag, Hamburg, pp. 313-472.
G.F.W. Hegel, Die Vernunft in der Geschichte, Meiner-Verlag, Hamburg, p. 19
G.F.W. Hegel, Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften, Meiner-Verlag, Hamburg,
p. 203, par. 250.
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Het gekietel van de tekst
Barthes en het structuralisme
Paul Claes
Op het bruin omrande omslag staat ‘Roland Barthes Le plaisir du texte’, daaronder
‘Collection “Tel Quel” Aux éditions du Seuil’1. Binnenin zesenveertig
tekstfragmenten, in paragrafen en alinea's onderverdeeld en van elkaar gescheiden
door asteriskdriehoeken. De inhoudstafel: zesenveertig alfabetisch gerangschikte
trefwoorden, verwijzend naar de opeenvolgende fragmenten en daarin meestal
letterlijk terug te vinden. Op haast elk van de 105 bladzijden cursiveringen, erupties
te midden van de romeinse karakters. Het geheel een pakje aan elkaar gelijmd papier
dat je gemakkelijk in een (kikker-?)poel zou kunnen gooien. En wat is dan belangrijk?
Hoe het voorwerp in elkaar zit? Of wie het werpt, en waarom, en met welk effect?
Deze kritiek: een van de cirkels die op het water verrimpelen.
Wie een niet-ingewijd Nederlandstalig publiek het jongste boek van Barthes wil
voorstellen, kan dat niet in een tekstimmanent vacuüm doen. De indruk die het
hierboven beschreven omslag maakt op de lezer voor wie het bestemd is, kan alleen
gereconstrueerd, gesimuleerd worden. Voor zo'n lezer is Roland Barthes niet ‘een
beroemd Frans criticus (geb. 1915)’ of zelfs niet een ‘chef de file’ van het
structuralisme, maar een mythische collage van citaten: lectuurreminiscenties,
interviewflitsen, anekdotes, silhouetten, emotionele affiniteiten. Datzelfde geldt
mutatis mutandis voor de uitgeverij Le Seuil (17, rue Jacob, Paris VIe...) en de
collectie Tel Quel (de bruingerande banden van de ‘Théorie d'ensemble’, van Sollers'
‘Logiques’, Derrida's ‘La Dissémination’ of van Kristeva's ‘Séméiotikè’...).
Zodoende - dus niet om tekstuele maar om contextuele redenen - is dit boek
praktisch onbegrijpelijk voor lezers die niet behoren tot de geïnitieerde clique, het
Franse universitaire publiek dat de faculteiten van menswetenschappen bevolkt, de
opvolgers van het modieuze gehoor dat storm liep voor Bergson, Valéry, Alain en
Sartre, de intellectuele coterie die de werken van Lévi-Strauss, Foucault, Lacan,
Althusser en Deleuze zoniet gelezen heeft dan toch in zijn bibliotheek heeft staan.

1

R. Barthes, Le plaisir du texte, Paris 1973.
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Het boek van Barthes is nu juist gericht tegen de in deze kringen beoefende cultus
van het ‘structuralisme’2 (dit eigenaardig conglomeraat van linguïstische,
psychoanalytische en marxistische begrippen dat tot de status van een theorie en
door sommigen zelfs van een filosofie werd verheven), meer bepaald met betrekking
tot de lectuur van teksten. Dit antagonisme wordt door Barthes zelf (we zullen zien
waarom) eerder geminimaliseerd: ‘Er komt eenvoudigweg een dag waarop men een
zekere drang voelt om de theorie wat los te schroeven, het spreken (het idiolect dat
zichzelf herhaalt, consistentie begint te krijgen) te verplaatsen en het de duw van een
vraag te geven’ (p. 102). Toch kan de tekst alleen maar begrepen worden als een
reactie tegen bepaalde door het structuralisme geïnstitutionaliseerde lectuurgewoonten.
Dit schijnt paradoxaal, omdat Barthes zelf een van de eerste ‘structuralistische’
exegeten is geweest en deze methode steeds tegen traditionele filologen en critici
heeft verdedigd3. Een blik op Barthes' kritische loopbaan laat zien dat zijn
tegenwoordige houding altijd als een tendens in zijn werk aanwezig is geweest.
De belangrijkste bijdrage van Barthes tot het structuralisme betreft het toepassen
van de notie ‘connotatie’ (of betekenis die andere betekenissen surdetermineert) op
allerhande gebieden, in de eerste plaats op de literatuur. Het betekeniseffect van
literatuur kan inderdaad het best als een connotatie worden beschreven. Bepaalde
specimina van taalgebruik krijgen de bijbetekenis ‘literair taalspel’ door inwendige
tekstelementen (zgn. Connotatoren) of door uitwendige presentatie (de vermelding
‘roman’ op de binnenflap bijvoorbeeld of het feit dat een tekst door een behaard
persoon met omfloerste stem wordt voorgedragen).
De connotatoren die een tekst tot literatuur stempelen, blijven niet steeds dezelfde.
Het literatuurconcept wijzigt zich. Zo is de ‘alwetende verteller’ een kenmerk van
de negentiende-eeuwse roman, dat nu gedemodeerd aandoet. Men kan dus de evolutie
van de connotatoren als basis nemen voor een geschiedenis van de literariteit (dat
wat een tekst tot literatuur maakt) of ook, door het afwijken van bestaande normen
als criterium aan te nemen, voor een evaluatie (vgl. de evolutie van de avant-garde
in de jongste halve eeuw).
In Barthes' vroege publikatie ‘Le degré zéro de 1'écriture’4 is al een eerste aanloop
tot die opvattingen te vinden. Dit werk ontwikkelt de notie schriftuur (écriture), die
de ruimte tussen taal (het geheel van wetten die het taal-

2
3
4

Cfr. Jan M. Broekman, Structuralisme (I) in Streven, augustus - september 1973, pp.
1061-1074, en Structuralisme (II), in Streven, oktober 1973. pp. 30-45.
Cf. Essais critiques, Paris 1964; Critique et vérité, Paris 1966.
Le degré zéro de 1'écriture, Paris 1953 (Ned. vertaling De nulgraad van het schrijven,
Amsterdam 1970).
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gebruik regelen) en stijl (het aan het individu van de schrijver gebonden idioom)
opvult. De schriftuur is dan een geheel van linguïstische eigenaardigheden in literaire
teksten die het idee vertolken dat de auteur en zijn publiek zich van de literatuur
vormen. Ze kan dus geïdentificeerd worden als een literaire connotatie (of literariteit)
- begrippen die in deze tekst nog niet aanwezig zijn.
In de optiek van een revolutionaire esthetica (al dan niet met politieke bedoelingen
verbonden) is de schriftuur het struikelblok. Zij moet immers haar plaats bepalen
tussen dwang (van het taalsysteem, d.i. de communicatie) en vrijheid (van de
taalproduktie), wat op een eeuwig compromis uitloopt. Iedere revolutionaire schriftuur
wordt bovendien praktisch onmiddellijk door het systeem gerecupereerd. Het is
duidelijk hoe men vanuit deze visie ertoe kan komen het structuralisme te verwerpen
zodra dit van een nieuwe tekstbenadering tot een instituut, een systeem, een
stilgevallen schriftuur is geworden.
Is men dan als Sisyphus tot een eeuwig herbeginnen, een permanente revolutie,
een voortdurend wisselen van schrifturen gedoemd? Een oplossing voor dit fatale
spel van contradicties onderkent Barthes in de ‘nulgraad’ van de schriftuur. Hij ziet
die verwezenlijkt in bepaalde existentialistische geschriften zoals die van Camus,
waar de taalarmoede tot haar uiterste grenzen is doorgevoerd. Een aan de
structuralistische linguïstiek ontleend beeld verduidelijkt deze ‘kleurloze’ schriftuur:
polaire tegenstellingen zoals die vaak in de taalkunde voorkomen (bv. de tegenstelling
mannelijk - vrouwelijk) hebben ook neutrale termen die buiten de tegenstelling staan
(in het vb. onzijdig, d.i. noch mannelijk noch vrouwelijk). Hoewel Barthes toegeeft
dat ook dergelijke schrifturen al vlug tot een maniertje, een herhaalbare en
gemarkeerde schriftuur kunnen voeren, vindt hij die ontdekking toch belangrijk
genoeg om ze als titel van zijn boek te laten dienen. De utopie van een tekst die aan
alle tegenstellingen ontsnapt, is hier onmiskenbaar aanwezig; in ‘Le plaisir du texte’
zal ze als een werkelijkheid geponeerd worden.
Na dit nog erg essayistisch geschreven werk ontwikkelde Barthes een meer
wetenschappelijk spreken, voornamelijk onder invloed van de linguïsten de Saussure
en Hjelmslev (van wie het begrip connotatie komt). De belangrijkste bijdragen
daarvan zijn opgenomen in het tijdschrift ‘Communications’. Een (voorlopig?)
eindpunt betekende ‘Le système de la mode’ (1967), een semiologische analyse van
de connotatieve betekenissen in de wereld van de mode.
Parallel met de structuralistische beschrijvingen die Claude Lévi-Strauss op dat
ogenblik van primitieve mythen maakte, ondernam Barthes een ideolo-
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gische lectuur van moderne mythen in zijn ‘Mythologies’5. In het theoretisch stuk
dat volgt op analyses van fenomenen als de nieuwe DS, de striptease en abbé Pierre,
definieert hij zijn mythologie als een combinatie van semiologie (de Saussure's
tekenleer) en ideologie (Marx' leer over de bovenbouw). De mythe is dé taal van
onze burgerlijke cultuur (wet, pers, reclame...), de heersende ideologie, die alle dingen
met bijbetekenissen laadt. De notie connotatie duikt hier weer op. De nieuwe DS
b.v. valt voor de mythe niet samen met zijn functie als vervoermiddel, maar krijgt
allerlei half-symbolische, half-magische kwaliteiten zoals ‘moderniteit’, ‘snelheid’,
‘lichtheid’. De zin van die kwaliteiten (of connotatie) surdetermineert de functionele
betekenis (of denotatie) van het object.
Zoals elk spreken heeft de mythe een aantal typische stijlfiguren (connotatoren
van de schriftuur), o.m. de tautologie, de maxime en wat Barthes het ‘ninisme’ noemt.
Dit laatste bestaat er in een thema tot een alternatief van tegenstellingen te herleiden
(of A of -A) en dan beide termen te ontkennen (noch A noch -A). Volgens Barthes
in het stuk ‘La critique Ni-ni’ is dit zich stellen boven (klassen-)tegenstellingen een
kleinburgerlijke trek. Lezen we nu Barthes door Barthes zelf, dan kan ook de nulgraad
van de tekst alleen als een dergelijke apolitieke schriftuur worden beschouwd. Toch
schijnt hij zich niet van een contradictie bewust wanneer hij in zijn theoretisch stuk
schrijft: ‘In feite zou alleen de nulgraad de mythe kunnen weerstaan’. Decoderen we
die uitspraak in politieke termen, dan staat er dat alleen de kleinburgerij de burgerij
kan weerstaan, een stelling die herhaaldelijk door marxistische theoretici is bestreden.
Wat doet de petit-bourgeois met het slechte geweten? Hij promoveert zichzelf tot
wetenschapper, tot de ‘mytholoog’ die de auteur op het einde van zijn werk tekent:
‘Alhoewel de politiek zijn werk rechtvaardigt, staat de mytholoog er nochtans los
van. Zijn spreken is een metataal, die niets bewerkt; ten hoogste ontsluiert ze, en dan
nog, voor wie?’. De aporie gerechtvaardigd door de politiek?
Nochtans staat in datzelfde stuk: ‘Er bestaat dus een niet-mythische taal, namelijk
de taal van de producerende mens: overal waar de mens praat om de realiteit te
transformeren en niet meer om ze als beeld te bewaren, overal waar hij zijn taal met
het vervaardigen van dingen verbindt, wordt de metataal naar haar objecttaal verwezen
en is de mythe onmogelijk’.
Die uitspraak herinnert aan Marx' 11e Feuerbach-stelling: ‘De filosofen hebben
de wereld alleen verschillend geïnterpreteerd, het komt er op aan ze te veranderen’,
en opent de mogelijkheid tot een andere manier van wetenschap bedrijven. De
theoretische inspanning van Louis Althusser

5

Mythologies, Paris 1957 (pocketuitgave 1970).
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haalde de verbinding van structureel denken en marxisme uit de impasse waarin ze
bij Barthes versukkeld was6. Ook het tijdschrift Tel Quel droeg hiertoe bij. Opgericht
in 1960 evolueerde het van een ‘structuralistische’ naar een marxistische visie.
Typerend is dat het jargon van het ‘telquelisme’ Barthes' term schriftuur overnam,
maar herinterpreteerde als ‘tekstproduktie’ (schrijven als act, niet als resultaat).
Wetenschapsbeoefening is hier geen manier meer om de realiteit te beschrijven, te
‘ontsluieren’, zoals bij Barthes, maar een theoretische praxis die zoals andere vormen
van cultuur haar eigen object produceert en transformeert.
Na ‘Le degré zéro de l'écriture’ schreef Barthes twee literaire studies over bekende
Franse auteurs: ‘Michelet par lui-même’ (1954) en ‘Sur Racine’ (1963). Deze analyses
beschouwen niet, naar Franse essayistische geplogenheid, de figuur van de auteur,
maar de tekst zelf. Toch zijn ze niet zuiver structureel te noemen, omdat ze de ontdekte
tekststructuren tot een obsessionele psychische thematiek terugvoeren. Vooral Freud
en Bachelard stonden model voor deze ‘psycho-kritiek’, die ook door mensen als
Charles Mauron en Jean-Pierre Richard zou worden beoefend. De methode bewees
haar degelijkheid toen de door Barthes ontdekte psychische structuur van Michelet
tot in details overeen bleek te komen met de figuur die uit het nog niet gepubliceerde
dagboek van de auteur te voorschijn kwam. Barthes paste het procédé o.m. opnieuw
toe in de opstellen van zijn ‘Sade, Fourier, Loyola’ (1971).
Zoals bij Freud wordt het literaire werk hier beschouwd als een symptoom van
een individueel psychisme. De werkwijze is niet zo veilig als het wel lijkt. Haar
resultaten kunnen alleen geverifieerd worden door een aparte psychoanalyse van de
auteur - bij voorkeur via niet geschreven ‘symptomen’. Anders is de kans groot dat
het psychische portret dat uit het werk van de auteur verschijnt, in zijn leven wordt
geprojecteerd - een euvel waaraan Barthes niet altijd ontkomt. Het correleren van
tekstuele en psychische structuren vereist bovendien dat de psychoanalyse
structuralistisch wordt gemaakt. Pogingen daartoe werden ondernomen door de
Franse psychiater Jacques Lacan7, die stelt dat het onderbewuste gestructureerd is
als een taal, m.a.w. als een producent van betekenissen. In zijn jongste boek ontleende
Barthes verscheidene noties aan Lacan: ‘plaisir’, ‘désir’, ‘jouissance’, ‘demande’,
‘dérive’...8.
Sterk psychoanalytisch geïnspireerd is ook ‘S/Z’ (1970), een ontleding van Balzacs
novelle ‘Sarrasine’. De keuze van dit verhaal en de interpretatie ervan stellen de
vraag naar een obsessionele thematiek in Barthes' oeuvre

6
7
8

L. Althusser, Pour Marx, Paris 1965; Lire le capital (met E. Balibar), Paris 1968.
J. Lacan, Ecrits, Paris 1966 (verkorte pocketuitgave 1970).
Alle uit het stuk ‘Subversion du sujet et dialectique du désir’.
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zelf. De auteur ziet ‘Sarrasine’ immers opgebouwd rond de paradox van het opheffen
van de antithese. Het duidelijkst blijkt dit uit de figuur van de castraat, die immers
de tegenstelling man - vrouw overschrijdt. Men denkt hierbij onwillekeurig terug
aan het beeld van de ‘onzijdige’ nulgraad. Het zou gemakkelijk zijn dit thema met
biografische details te verbinden (Barthes als homoseksueel, als tbc-lijder), maar
zo'n ‘verklaring’ is even willekeurig als het toeschrijven van zijn ambigue politieke
positie aan zijn kleinburgerlijke afkomst.
Vanuit dit aperçu kan de lijn gemakkelijk doorgetrokken worden naar ‘Le plaisir
du texte’. Barthes' wetenschappelijke periode lijkt definitief voorbij. In recent werk
legt hij de nadruk op het subjectieve, ‘pluralistische’ karakter van elke kritiek. Zich
anti-wetenschappelijk opstellen is echter onmogelijk. Immers, door de rationaliteit
rationeel te verwerpen blijft men er in feite in vastzitten. Barthes wil weg uit die
‘logomachine’, dit conflict tussen tenslotte evenwaardige taalsystemen. Noch
wetenschappelijk, noch antiwetenschappelijk? De tekst zal on-wetenschappelijk zijn,
geen volgehouden betoog, maar een serie losse beschouwingen.
De onsamenhangende, min of meer aforistische opbouw van het boek belet nochtans
niet dat de tekst een eenheid vertoond. Die wordt bewerkt door de bestendige
aanwezigheid van een semantische dieptestructuur. Aanwijzingen hiervoor zijn te
vinden in het begin van de tekst waar Barthes stelt dat het ‘plezier van de tekst’ de
logische contradictie opheft. Men weet dat volgens een fundamentele wet van de
propositielogica iets niet tegelijk zo en niet zo kan zijn. Het wegdenken van die regel
maakt een gewone logica met twee waarheidswaarden (waar en onwaar) onmogelijk.
Als alle uitspraken zowel zinledig als zinvol kunnen worden genoemd, zijn ze in
feite noch zinledig noch zinvol. In die optiek zou immers elk van de zinnen waaruit
dit stuk is samengesteld, door zijn ontkenning vervangen kunnen worden. De tekst
wordt hier dus niet meer als een zinnig spreken gezien. Hij verheft zich boven de
waarheidscategorie: noch zinvol, noch zinloos, maar onzinnig.
Dit nu is op het elementairste niveau - dat van het denken zelf - een
gedachtenbeweging die ook al in vorige teksten voorkwam: men denke aan nulgraad
van de schriftuur, die de tegenstelling tussen communicatief en creatief schrijven
moet overbruggen, aan het ‘ninisme’ dat boven de sociale klassenstrijd denkt te staan,
aan de positie van de castraat die het geslachtsverschil transcendeert. Geen wonder
dus dat Barthes van het tekstplezier spreekt als van een ‘zéro de signifié’, een
afwezigheid van betekenis. Meteen krijgen een aantal termen hun plaats in de
obsessionele structuur: het tekstplezier is ambigu (15,19,33), neutraal (28,39,102),
anachronisch (26, 99), atopisch (17,27,39,49,57,93), asociaal (28,39,63,75) en pervers
(12,19,
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26,31,40,42,57,76,82,83)... Volgens de Saussure is elke betekenis differentieel,
gebaseerd op verschillen in het systeem. Door hier op verschillende semantische
niveaus die verschillen te niet te doen, bewerkt Barthes een kortsluiting van de
betekenis. Die kortsluiting noemt hij ‘lust’ (jouissance). De lust kan niet beschreven
worden (niet in waarheden worden omgezet). In navolging van Lacan noemt Barthes
haar de bij uitstek onuitsprekelijke (32,33,36,37,96). Meteen staat hij voor dezelfde
moeilijkheid als de mystici die over hun godservaring wilden spreken. Niet toevallig
komen in de tekst allusies voor op de Duitse mysticus Angelus Silesius en op het
Zen-Boeddhisme (waarover hij het ook al had in zijn boek over Japan ‘L'empire des
signes’, 1970). Om het rationele te doorbreken staan twee wegen open: een
beschrijving in én... én... -termen of in noch... noch... -termen. De eerste methode de dialectische - is die van de meeste mystici: de coincidentia oppositorum, het
samenvallen van de tegendelen. Barthes kiest de ondialectische weg, hij is niet
geïnteresseerd in een ‘oorlog van talen’ (28, 48).
In plaats van het wetenschappelijk spreken aan te vallen, wordt de problematiek
verplaatst. De teksttheorie bestudeert de verhouding tussen tekst en taal, de betekenis.
In ‘Le plaisir du texte’ gaat het om de verhouding tussen tekst en subject, het
leesgenot. De verschuiving van focus maakt lecturen die naar betekenis, naar waarheid
streven, irrelevant: religie, marxisme en psychoanalyse zien het genot als
zelfverblinding, omdat zij een groter perspectief voor ogen hebben. Voor de religie
is het genot een surrogaat voor het hoogste geluk, voor het marxisme een
klassevoorrecht, voor de psychoanalyse een illusoire bevrediging.
Wanneer Barthes het leesgenot wil omschrijven, stuit hij op een moeilijkheid: het
Franse begrip ‘plaisir’ kan zowel ‘jouissance’ (lust in Freudiaanse zin) als ‘plaisir’
(in de afgezwakte zin van genieting) omvatten. Hij besluit de dubbelzinnigheid te
handhaven. Daardoor slaat het ‘plaisir’ in de titel van het boek op het geheel van
genietingen, die in het boek zelf onderscheiden worden in cultureel genot (plaisir)
en niet-culturele lust (jouissance). Het voor zijn plezier lezen voldoet aan bepaalde
culturele verwachtingspatronen. Een detectiveverhaal b.v. bevredigt onze behoefte
aan een wereld die eenheid, zin en moraliteit bezit. Tegenover dergelijke
‘plezierteksten’ staan volgens Barthes ‘lustteksten’, die onze gevestigde manier van
lezen en leven schokken. De breuk met het systeem, de wet, de regel wekt dan het
genot.
Een psychoanalytische metaforiek verduidelijkt dit genot. De begeerte die bij het
genieten van teksten speelt, heeft zoals in de erotiek niets te maken met ‘normale’
behoeften, zij is neurotisch en pervers, wil het onmogelijke, het andere, het nieuwe,
het verbodene. In een passage vol tekstplezier klas-
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seert Barthes de lezers naar gelang van hun perversie: de fetisjist hecht zich aan een
woord, de hystericus neemt de tekst voor waar aan...
Hoe ziet het voorwerp van het genot er uit? Barthes vat de idee van de nulgraad
weer op. De lusttekst moet zich van zoveel mogelijk eigenschappen (betekenissen)
ontdoen: uitwendig door een breuk met alle ideologie, inwendig door een verbreken
van de samenhang. Zo zal hij ‘buiten de oorsprong, buiten de communicatie’ staan
en gewoon zijn: een ‘C'est cela!’ (24, 73) maakt alle kritiek, elk oordelen en
beoordelen onmogelijk.
Indien Barthes het in zijn nieuw boek alleen had over een andere manier om teksten
te lezen, kon het gemakkelijk als onbelangrijk terzijde worden geschoven. Zegt hij
zelf niet dat de helft van de Fransen nooit een boek leest? Maar op diverse plaatsen
blijkt een metaforische lezing van ‘Le plaisir du texte’ zich op te dringen: lezen is
een metafoor voor leven (75,93). Het gaat er om, ons leven op een meer genotvolle
wijze te beleven, ons van denkbeeldige banden te bevrijden, tot op de bittere bodem
de onzinnigheid van het bestaan te ledigen. Barthes wil een radicaal materialisme,
dat tegenover ideologische leugens het leven zelf stelt.
Helaas is dit een utopie. Barthes zelf geeft toe dat het tekstgenot het voorrecht is
van een kleine kaste, die slechts in een onafzienbare toekomst kan worden uitgebreid.
Hoe kan er van hedonisme sprake zijn als je acht uren per dag in een fabriek of in
een kantoor werkt? Barthes' positie boven en buiten alle structurele tegenstellingen
wordt alleen door die tegenstellingen mogelijk gemaakt. Het rijk van de vrijheid is
nog niet aangebroken. De weg er naartoe leidt door het slijk van ideologisch besmette
begrippen, door de strijd van alle dag. Een filosofie als die van Barthes (zoals vóór
hem die van Heidegger en Derrida) kan dit alleen maar verdoezelen. In een wereld
die wacht op het orgasme van een revolutie, blijft het plezier van de tekst onmachtig
gekietel.
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Verkenning van een tijd
De donkere zijde van de Verlichting
Marcel Chappin
In het Portugal van Pombal begint het. Op 20 april 1759 verbant Zijne Zeer Gelovige
Majesteit1 Koning Joseph I de 1091 jezuieten uit moederland en koloniën. Het
Frankrijk van ‘La Pompadour’ volgt. Op 1 december 1764 heft Zijne
Allerchristelijkste Majesteit de Koning van Frankrijk en Navarra, Lodewijk XV, de
Sociëteit van Jesus in zijn machtsgebied op en treft daarmee 3500 man. De andere
Bourbonstaten blijven niet achter: de Katholieke Koning, Karel III van Spanje, laat
bij besluit van 2 april 1767 alle 5700 Spaanse jezuieten uit zijn rijk zetten;
Napels-Sicilië volgt nog hetzelfde jaar dit voorbeeld; Parma-Piacenza en Malta het
jaar daarop. Begin 1769 eisen Spanje, Napels-Sicilië en Frankrijk van de paus de
opheffing van de gehele Sociëteit van Jesus. Wanneer tenslotte de Apostolische
Koningin van Hongarije en Bohemen, Maria Theresia, en de Keizer van het Heilige
Roomse Rijk, Joseph II, zich bij dit verzoek aansluiten, besluit paus Clemens XIV
(Lorenzo Ganganelli)2 tot de ontbinding van de orde over te gaan. Op 21 juli 1773
ondertekent hij de daartoe strekkende breve ‘Dominus ac Redemptor’; op 16 augustus
1773 wordt met de uitvoering ervan begonnen. Voor de algemene overste van de
jezuieten, Lorenzo Ricci, betekent dat een harde gevangenschap in de Engelenburcht
en een geheim proces, waarbij hij overigens vrijgesproken wordt3.
Tegenover deze vijandschap van de katholieke vorsten staat de bescherming van
de persoonlijk agnostische, in naam calvinistische heerser over een grotendeels
lutheraans land, Frederik II van Pruisen, en van Catharina II van Rusland, die via
moord van een klein protestants prinsesje tot absoluut heerseres over een orthodox
rijk is opgeklommen. In Pruisen wordt

1
2
3

Zijn officiële titel.
Lorenzo Ganganelli, een Franciscaner-Conventueel, zou op verzoek van de generaal der
jezuieten tot kardinaal verheven zijn.
Hoe hij de komende crisis ondergaat, blijkt uit zijn brieven die hij in zijn functie van Algemeen
Overste schrijft. De laatste ervan is recentelijk in het Nederlands gepubliceerd. P. Penning
de Vries, Lorenzo Ricci: laatste brief aan de Sociëteit van Jesus. In Tijdschrift voor geestelijk
leven 28 (1972) pp. 540-546.

Streven. Jaargang 27

274
namelijk de uitvoering van de opheffingsbreve enige jaren tegengehouden4, in Rusland
helemaal niet ten uitvoer gebracht. Dit laatste biedt mogelijkheden tot continuering
en dient als basis voor herstel. De Amsterdammer Jan Philip Roothaan, die later
algemeen overste van de orde zal worden en zeer veel zal betekenen voor de uitbouw
na het herstel in 1814, treedt in Rusland tot de Sociëteit toe5.
Hoe deze vijandschap, die tot de opheffing geleid heeft, te plaatsen? Een verwijzing
naar eigen schuld schijnt niet voldoende, want men kan niet van een dusdanig verval
van de orde spreken dat opheffing door de hoogste instantie in de Kerk erdoor zou
worden gerechtvaardigd. Weliswaar is de Sociëteit van Jesus niet zonder tekorten
en fouten. De sterkte van de orde is haar zwakte; het grote aantal leden (22.819 op
het moment van de totale opheffing)6, de talrijke onderwijsinstellingen, een hechte
korpsgeest, de vele schenkingen, de gezochtheid van de leden als biechtvaders voor
koningen: dat wekt afgunst bij anderen, hoogmoed bij de leden zelf7. De orde is
overigens zelf allerminst blind gebleven voor haar fouten. Haar Algemene
Congregaties dringen aan op voorzichtigheid bij het aanvaarden van posten aan
vorstenhoven, op een strikte onderhouding van de armoede, enz..
In de opheffingsbreve spreekt de paus dan ook niet van verval. Zijn voornaamste
zorg is het bewaren van de vrede in de Kerk, het bewaren van de goede relaties met
de katholieke vorsten. Speelt in de algehele opheffing de factor kerkpolitiek, in de
vorstelijke vervolgingen is het de landspolitiek. Er worden wel argumenten van
geestelijke zorg bijgehaald, maar Paul Hazard merkt daarover op: ‘Les reproches
qu'on leur adressait étaient si anciens, si souvent repris, qu'ils semblaient usés. On
allait répétant que leur morale était trop indulgente, toujours favorable aux
transactions, prête aux accommodements; que leur subtile casuistique était faite pour
donner raison aux pécheurs; que leur Dieu, octroyant la grâce à ceux qui ne la
demandaient pas, trouvant dans toutes les fautes un motif de justification, était faible
et partial; qu'ils s'étaient trop mêlés aux affaires de ce monde, oubliant le ciel. Mais
c'étaient là des vieilles chansons, inlassablement chantées par leurs ennemis les
Jansénistes, ennemis vaincus. Or, vers le milieu du siècle, ces critiques furent reprises,
multipliées; elles se firent

4
5

6
7

De nieuwste studie hierover: Hermann Hoffmann, Friedrich II. von Preussen und die
Aufhebung der Gesellschaft Jesu, Roma, 1969.
Een helder geschreven recente biografie over Roothaan: C.J. Lighthart, De Nederlandse
Jezuietengeneraal Jan Philip Roothaan. Amsterdam 23-1-1785. Rome 8-5-1853. Een antwoord
op de vraag: ‘Wat is een jezuiet?’, Nijmegen, 1972. (Recensie in Streven 26 (1972/73) p.
402).
M. Dierickx, De jezuieten. Wat zij zijn en hoe zij werken, Brugge, 1964, p. 98.
Over de afgunst betreffende het onderwijsmonopolie in de Duitse landen: Richard von
Dülmen, Antijesuitismus und katholische Aufklärung. In Historisches Jahrbuch 89 (1969)
pp. 52-80.
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violentes et menaçantes; tous les actes des Jésuites furent interprétés à mal, toutes
leurs erreurs devinrent criminelles; une vague d'opinion se souleva contre eux, et les
emporta’8. Oude argumenten worden opgepoetst - en schijnen soms bevestigd door
onhandigheden, zoals die van pater La Valette in Frankrijk9 - veelal in het kader van
concrete politieke strijd. Voor Frankrijk is nog onlangs in een studie aangetoond dat
de Parlementen, wanneer zij in conflict zijn met de koning over hun bevoegdheden,
bewust uit zijn op de verdrijving van de jezuieten, met het doel de koning - Lodewijk
XV is de jezuieten welgezind - persoonlijk te treffen10.
De opheffing van de jezuieten is een symptoom van de ontwikkelingen en gistingen
in de achttiende eeuw. Daarom is onderzoek naar de politieke en maatschappelijke
toestand van het achttiende-eeuwse Europa belangrijker dan weerlegging van de
mening dat de orde in die tijd een ‘verzamelplaats van hebzucht, heerszucht, tyrannie
en boosaardigheid’11 is.

Een kosmopolitisch tijdperk
Een onderzoek naar die politieke en maatschappelijke toestand zou - wil men blijven
bij de gewoonten van die achttiende eeuw - moeten geschieden door in dat Europa
rond te reizen. In deze eeuw - die zich niet zonder zelfingenomenheid de Verlichte
Eeuw noemt - hoort een rondreis langs de voornaamste hoofdsteden tot het
opvoedkundig vereiste voor de meer ontwikkelden. In topjaren bezoeken bv. wel
40.000 Engelsen voor een ‘grand tour’ het continent. Het toenemend aantal wegen
maakt al dit reizen technisch gezien beter mogelijk. Eén voorbeeld moge volstaan:
doet men in 1700 nog veertien dagen over de afstand Edinburgh - London, in 1780
zijn daar nog maar drie dagen voor nodig. Het reizen wordt ook steeds veiliger, omdat
de regeringen de struikroverij beter gaan bestrijden. De politieke hindernissen zijn
ook niet zo groot. Alle vredesplannen, die lopen van de Abbé de St. Pierre (Mémoire
pour rendre la paix perpétuelle en Europe, 1713) tot en met Kant (Zum ewigen
Frieden, 1795) ten spijt, worden ook in deze eeuw de oorlogen weliswaar niet
uitgebannen, maar zijn het wel de minst fanatieke van de nieuwe geschiedenis. Het
zijn niet langer godsdienstoorlogen en nog geen nationalistische. Hun namen ver-

8
9

10
11

Paul Hazard, La pensée européenne au XVIIIe siècle, Paris, 1946, pp. 139-140. Het werk
van Hazard is een van de beste over deze tijd.
Als econoom van de Franse jezuietenmissies moest hij veel tegenslagen verwerken. Het
handelshuis waarmee hij werkte, ging failliet en hij bood cheques aan die niet meer gedekt
waren.
Jean Egret, Louis XV et l'opposition parlementaire 1715-1774. Paris, 1970.
Aldus Ph. de Vries, Tussenspel der redelijkheid. Schets ener cultuurgeschiedenis der 18e
eeuw, Amsterdam, 1948, p. 45. Het lijkt me een tussenspel van onredelijkheid in dit boek.
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raden al iets van hun karakter: Spaanse Successieoorlog (1707-'13/14), Poolse
Successieoorlog (1733-'35/38), Oostenrijkse Successieoorlog (1740-'48), Zevenjarige
Oorlog (1756-'63). Na 1763 wijkt het oorlogsgeweld naar de grenzen van Europa
(Russisch - Turkse Oorlog) of blijft overzee. Niet militairen, maar politici beheersen
het verloop van deze oorlogen. Men is niet uit op vernietiging van de tegenstander
- de eigen soldaten zijn te duur om hen hetzelfde risico te laten lopen -, maar op een
schaakmat zetten door goede manoeuvres. Deze oorlogen zijn een schaakspel met
levende koningen, pionnen en paarden. Door gebrek aan fanatisme is het mogelijk
vaak van bondgenoot te wisselen en de goede vormen te handhaven. Hoewel in
oorlog met de keurvorst van Saksen, laat de Pruisische koning de voedseltoevoer
voor de keuken van zijn tegenstander niet hinderen; men blijft nu eenmaal heren
onder elkaar12.
Het aantal gesneuvelden is in vergelijking met andere eeuwen kleiner. Tussen
1700 en 1792 verliezen 2,9 miljoen mensen het leven door krijgshandelingen; dat is
een half miljoen minder dan in de 17e eeuw en blijft ook ver beneden de 3,6 miljoen
man die opgeofferd worden in de oorlogen van Napoleon Bonaparte13. Voor het
gevoel van de tijdgenoot moet de tweede helft van de 18e eeuw vreedzaam lijken en
hem in zijn optimisme over de mens sterken.
Maken betere en veiliger wegen en het afnemende oorlogsgeweld het rondreizen
door dit Europa mogelijk, een daadwerkelijk kosmopolitisme maakt dit reizen
bovendien aangenaam. Met kennis van de Franse taal kan men overal terecht; is het
niet kenmerkend dat in 1784 de Akademie te Berlijn een prijsvraag uitschrijft over
het onderwerp waarom het Frans de universele taal van Europa is geworden? (Eén
van de inzenders zal schrijven: wat niet helder is, is niet Frans). Met kennis van de
Franse en Engelse literatuur zal men overal aan het gesprek kunnen deelnemen, in
gezelschappen die steeds internationaal van samenstelling zijn. In dit Europa, nog
zonder vlaggen en volksliederen, schijnen de grenzen tussen de volkeren steeds meer
weg te vallen. Niet alleen enkele ondernemende kooplieden of de - van nature
kosmopolitische - adel, maar steeds grotere groepen van de betere burgerij nemen
deel aan het internationaal verkeer. Wij hebben vooral de klinkende namen
overgeleverd gekregen. Een Franse prins (Eugenius van Savoye) treffen we aan als
veldheer bij de Oostenrijkste Habsburgers, een Saksische (Maurits van Saksen) als
maarschalk van Frankrijk.

12

13

12 Cf. F.C. Spits, De metamorfose van de oorlog in de 18e en 19e eeuw. Tien historische
studies over oorlog, strategie en legervorming, Assen, 1971 (Recensie in Streven 26 (1972/73)
p. 99).
Cijfers ontleend aan Boris Urlanis, Bilanz der Kriege. Die Menschenverluste Europas vom
17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin, 1965.
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De Franse gezant te Berlijn en de Pruisische gezant te Versailles zijn op een gegeven
moment Schotten. Een Ier leidt een tijdlang Buitenlandse Zaken te Madrid; Franse
ambtenaren organiseren de Pruisische belastingdienst. Voltaire bezoekt het Pruisische
hof, Diderot het Russische, de Nederlander Van Swieten is arts aan het Weense. Een
ander voorbeeld van veelvuldige grensoverschrijding: in de Republiek der Verenigde
Nederlanden verblijven in deze eeuw kortere of langere tijd Voltaire, Montesquieu,
Diderot, de la Mettrie, d'Holbach. Samuel Johnson trekt langs Europa's wegen. Mozart
treedt op in Versailles, Händel en Haydn in Engeland. Talrijk zijn de contacten tussen
de mensen van de wetenschap; in deze eeuw eerder tussen leden van academies en
wetenschappelijke genootschappen dan tussen degenen die verbonden zijn aan
universiteiten, welke wegens een zeker conservatisme wat op de achtergrond geraakt
zijn. Velen blijven naamloos voor ons, maar tot in Rusland treft men Franse
huisleraren aan.
Kan men zich vrijwel overal thuisvoelen door gemeenschap van taal en
belangstelling voor dezelfde onderwerpen van gesprek, ook het decor is overal
vertrouwd. Tot in details vindt men dezelfde aankleding van ruimten terug14. Voor
de bouw van paleizen is Versailles het prototype15.
Door in te gaan op de wijze waarop men in de achttiende eeuw Europa verkent,
zijn wij al gestuit op één van de belangrijke kenmerken van deze tijd: zijn
kosmopolitisme. Zo ervaren het ook de tijdgenoten zelf, althans zij die aan het woord
komen in de geschiedenis en er de dienst van uitmaken16.

14
15
16

Goed zichtbaar wordt dit gemaakt door Pierre Chaunu, La civilisation de l'Europe des
Lumières, Paris, 1971.
L. Réau, Rayonnement de Versailles. In Revue d'histoire moderne et contemporaine 1 (1954)
p. 25-47.
Een enkel woord over de geschiedtheoretische implicatie van deze zin. De traditionele
geschiedschrijving heeft het vooral over de ‘grote mannen’, de bovenlaag in de maatschappij.
Nieuwere vormen van geschiedschrijving proberen door te dringen in de werkelijkheid van
‘het gewone volk’. Voor de periode na de zeventiende eeuw zijn er voor een aantal landen
inderdaad genoeg bronnen om daar cijfermatig iets over te weten te komen; geboorte- en
sterftecijfers worden achterhaald, samenhangen tussen voedselprijzen aangetoond, etc.
2.De werkelijkheid van ‘de broodeters’ blijkt echter in haar structuur maar nauwelijks en in
ieder geval zeer langzaam te veranderen. Wanneer de geschiedwetenschap het als haar taak
ziet álle veranderingen te signaleren en te beschrijven, komt zij als vanzelf toch weer terecht
bij de bovenlaag, die de ervaringen van dergelijke veranderingen in geschreven bronnen
neergelegd heeft.
3. Tenzij men een uitsluitend materialistisch-deterministische geschiedopvatting heeft, mag
men terecht veronderstellen dat vele veranderingen juist in die bovenlaag hun oorsprong
hebben, zij het altijd binnen het kader van de gegeven materiële omstandigheden.
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Wetenschappelijke vooruitgang
Overzien wij ‘al rondreizend’ - in grote lijnen dus - de ontwikkelingen binnen het
kader van dit kosmopolitisch Europa, dan vinden we de andere gronden, waarom
deze tijd zich vooruit voelt gaan. Vooreerst is daar de ontwikkeling in de
wetenschappen. Opmerkelijk vooral zijn de ontdekkingen en uitvindingen op het
gebied van de natuurwetenschappen17. Nadat Newton in de 17e eeuw het
natuurwetenschappelijk denken in een stroomversnelling heeft gebracht, volgt een
snelle ontplooiing van de wetenschappen in de 18e eeuw. Deze ontplooiing kan
drievoudig waargenomen worden in toepassing van uitvindingen, specialisatie en
popularisering.
Van de uitvindingen kan men hele reeksen opstellen; bijna elk jaar van deze eeuw
levert iets op. Hier volgt een willekeurige greep: 1701 de rijenzaaimachine, 1712 de
atmosferische stoommachine, 1718 de kwikzilverthermometer, 1732 de dorsmachine,
1747 de suikerbietexploitatie, 1752 de bliksemafleider, 1768 de spinmachine, 1778
het watercloset, 1781 de stoommachine van Watt, 1783 het lichtgas en de
hete-luchtballon, 1796 het pokkenbestrijdingsmiddel, 1799 het cement. De beheersing
van elektriciteit en stoomkracht, in deze eeuw ontdekt, zal in de volgende eeuw tot
een ware explosie in de technische vooruitgang leiden - tot echte explosies bovendien.
Komt de ontplooiing van chemie en geneeskunde pas in de 19e eeuw, de 18e is toch
de eeuw van Boerhaave en Lavoisier; het is ook de eeuw van Johann Peter Frank,
die gaat zorgen voor krankzinnigeninrichtingen en zo de geestesziekten uit de sfeer
van het openbaar vermaak haalt. Zelfs degenen die niet aan het woord komen in de
geschiedenis, moeten iets van deze vooruitgang ervaren hebben, in de langere
levensduur, het teruglopen van de zuigelingensterfte en bijgevolg in de
bevolkingsgroei, te danken aan meer hygiëne en minder honger. Voor ons zijn de
cijfers van de bevolkingstoename in ieder geval zeer sprekend. Tussen ± 1700 en
1780 groeit Engeland van 5 naar 9 miljoen inwoners, Frankrijk van 19 naar 25
miljoen, Spanje van 7,6 naar 10,5, de Italiaanse Staten van 11,5 naar 18 miljoen,
Zweden van 1,4 naar 2,3 miljoen. In Europees-Rusland groeit het aantal
belastingbetalers in deze periode van 5,5 naar 9,7 miljoen. Het meest opvallend zijn
de cijfers voor de Duitse staten: daar levert de 17e eeuw een achteruitgang, maar in
de 18e eeuw zien we in sommige streken een toename van over de 100%. Voor
Pruisen speelt daarbij immigratie een belangrijke rol; Frederik II weet 300.000 mensen
aan te trekken18.

17

18

Een overzicht van de ontwikkelingen van natuurwetenschappen en techniek biedt E.J.
Dijksterhuis en R.J. Forbes, Overwinning door gehoorzaamheid. Geschiedenis van
natuurwetenschap en techniek. Zeist, 1961.
Cijfers ontleend aan Marcel R. Reinhard en André Armengaud, Histoire générale de la
population mondiale, Paris, 1961.
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Dan is er specialisatie: het is de eeuw van de systematiek. De ‘Encyclopédie’ is er
even tekenend voor als het systeem van Linnaeus. In deze eeuw ontstaan in de
universiteiten de verschillende instituten; astronomie, mathematica, chemie,
plantkunde en fysica worden als meer zelfstandige wetenschappen gezien. Nieuwe
specialismen als volkenkunde en taalwetenschap komen op. In de geschiedwetenschap
gaan vragen gesteld worden naar de aard van het vak zelf en doorbreekt de
jezuietenleerling Voltaire het europeocentrische geschiedbeeld, steunend op wat
jezuietenmissionarissen aan cultuurrijkdom elders hebben ontdekt.
Tenslotte is er de popularisering. In brede kring is er belangstelling voor
experimenten en nieuwigheden; populair-wetenschappelijke genootschappen bloeien.
Met bewondering en optimisme neemt het ontwikkelde publiek kennis van de
vorderingen op wetenschappelijk gebied, daarbij niet altijd goed onderscheidend
tussen het werkelijk waardevolle en het alleen maar amusante. Als voorbeeld van
het laatste kan genoemd worden de wetenschap van de gelaatkunde, beoefend door
Johann Lavater. Hij pretendeert uit iemands gezicht te kunnen aflezen of deze een
moordenaar is of niet. De gewone rechtspraak kan derhalve afgeschaft worden19.
Theologen maken gebruik van de betere onderzoeksmethoden in de
natuurwetenschappen en ontdekken in de kleinste bouwsels van de natuur de grootheid
van de Maker ervan. De verhouding natuurwetenschap en theologie blijkt in deze
eeuw een innige!20. Onderdeel van de popularisering is ook de toename van de
leeswoede. Zijn er in 1716 maar 140 kranten in heel Europa, in 1790 zijn het er alleen
al voor de Duitse staten 247.

Vernieuwing van het maatschappelijk denken
De ervaring te leven in een periode van grote vooruitgang wordt vooral verwoord in
de ‘salons’. Ontstaan in Frankrijk en Engeland, waar zij de betekenis van het hof als
centrum van cultuur gaan overschaduwen, worden zij in vele andere Europese staten
qua conversatietoon en gespreksstof nijver nagevolgd21. Daar - en op een wat ander
niveau ook in de koffiehuizen (waarvan Parijs er in 1788 achttienhonderd telt) worden tussen kaartspel en toneelopvoeringen al die wonderlijke uitvindingen en
ontdekkingen be-

19

20
21

Hierover: J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende
eeuw in Nederland, Assen, 1971. Een uitvoerige bespreking geeft M. Jeuken, Fysico-theologie
in de achttiende eeuw in Nederland. In Streven 25 (1971-72) pp. 518-520.
Dit voorbeeld is ontleend aan Peter Gay, De verlichte eeuw. Amsterdam, 1967, p. 68. Men
vindt daar nog meer amusants.
Een boeiend boek hierover Haijo Zwager, Waarover spraken zij? Salons en conversatie in
de achttiende eeuw, Assen, 1968.
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sproken. Maar nog meer schept men er genoegen in om zo geestig mogelijk te spreken
over de gedurfde denkbeelden van de ‘philosophes’, de maatschappijcritici van die
tijd.
De gedurfde ideeën duiken het eerst op in Engeland; de vrijheid van drukpers van
1693 maakt dat zeer goed mogelijk. Daar begint de heerschappij van het empirisme
(Locke, Berkeley). Daar vindt men de man op wie voor het eerst de term ‘vrijdenker’
is toegepast: John Toland, die stelt dat het christelijk geloof het verstand niet
weerspreekt, maar dan ook niet meer inhoud heeft dan het verstand kan beredeneren;
dan krijgt men inderdaad een ‘Christianity not mysterious’, zoals de titel van zijn
geruchtmakend boek uit 1696 luidt. Daar krijgt kort na 1700 de Vrijmetselarij zijn
georganiseerde vorm, om weldra tot voorbeeld te dienen voor de rest van de westerse
wereld, inclusief de koloniën. Daar vinden we Hume, die zo ver gaat met zijn
scepticisme dat het heersende optimisme zal omslaan in een pessimisme; bij Rousseau
en de oudere Voltaire vinden we er de nawerking van. Frankrijk volgt. Bayle is daar
het meest invloedrijk, maar ook de uit Engeland afkomstige denkbeelden over mens
en maatschappij worden er gretig opgenomen en met ‘brille’ verbreid. Men is
vrijmoedig omdat men weet dat men niet meer om een in een salon uitgesproken
mening op de brandstapel zal komen. Alleen boeken worden nog verbrand in het
Frankrijk van Lodewijk XV... en in het Pruisen van Frederik II (waar zelfs een boek
van 's konings vriend Voltaire op gerechtelijk bevel in vlammen opgaat). En zo wordt
al het overgeleverde kritisch getoetst en met de ervaring vergeleken. Veel kan daarbij
- terecht - ontmaskerd worden. Het vorstelijk absolutisme bovenal, door het verband
dat Montesquieu legt tussen klimaat en regeringsvorm, door de verdragstheorie als
basis voor het staatsgezag zoals die voor het eerst door Locke ontwikkeld wordt,
door de geheel nieuwe vormen die Rousseau voorstaat. Ontmaskerd wordt ook - en
voorgoed - het bijgeloof in heksen. In 1782 wordt voor het laatst een vrouw als heks
geëxecuteerd: Anna Göldi, die in Glarus, Zwitserland, onthoofd wordt22. Een ander
teken van vooruitgang: de laatste hofnar sterft in 1763. Maar er zijn ook denkers die
te ver gaan, die niet ontmaskeren, maar ontluisteren. Grove materialisten als de la
Mettrie, Helvetius en d'Holbach brengen de mens terug tot een machine.
Veel naam maken de encyclopedisten, maar meer dan wie ook trekken Voltaire
en Rousseau de aandacht. Voltaire, ongelooflijk belezen en rap van pen, pleit op
onverdraagzame wijze voor verdraagzaamheid en strooit uitspraken rond die in de
salons als zacht fondant gesavoureerd zijn. ‘Alle
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moordenaars worden gestraft, behalve als ze hun misdaden in vereniging en onder
trompetgeschal plegen’. ‘God is altijd aan de zijde van de sterkste bataljons’. ‘Alle
stervelingen zijn gelijk, maar hun maskers verschillen’. ‘Een vrouw is een menselijk
wezen dat zich aankleedt, babbelt, en zich uitkleedt’. ‘Ik beschouw ernst als een
ziekte’23. Rousseau komt ons menselijk en sympathiek voor, een overgangsfiguur al
naar de romantiek. Gaat de uitspraak van Jan Romein: ‘Rousseau is misschien de
eerste oorspronkelijke denker sinds de oudheid’24 wel erg ver, de geschriften van
Rousseau zijn belangrijk. Modern doet hij aan in zijn zoeken naar een vorm van
democratie, in zijn aandacht voor de opvoeding, in zijn kritiek op de cultuur van zijn
dagen. In Julie wordt het kolonialisme principieel aangetast.
Praktischer proberen de fysiocraten te denken, die weer van andere knellende en
kwellende banden af willen; van het strenge Colbertisme met zijn geleide economie,
dat teveel gebonden is aan het streven de voorraad edele metalen in het land te
vergroten, dat zij willen vervangen door een vrijere economie uitgaande van de
vruchtbaarheid van eigen bodem. Quesnay, hofarts van Lodewijk XV. en Turgot,
minister van Lodewijk XVI, zijn hier de bekendste namen.
Met al deze ideeën houdt men zich bezig in de salons, zoals men zich bezig houdt
met natuurwetenschappelijke ontdekkingen en met nog veel andere zaken. Met de
strijd aan het Franse hof over de Franse en Italiaanse school in de muziek bijvoorbeeld,
met de voortgaande onderdrukking van de jezuieten, weldra met de Amerikaanse
onafhankelijkheidsstrijd. In de salons komen de rechten van de mens aan de orde,
en ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’. Evenwel: in een elitaire vorm, alleen op
papier, als ‘Spielereien’; praatvrijheid is er, niet een politieke vrijheid.

Progressieve politiek
Toch biedt de politieke werkelijkheid, naast de vooruitgang in de wetenschappen en
de vernieuwing van het maatschappelijk denken, evenzeer een grond waarom men
meent in een verlichte tijd te leven. Waar men ook kijkt, in vrijwel ieder Europees
land ziet men pogingen tot een verlicht bestuur.
In Portugal neemt Pombal de strijd tegen het grootgrondbezit ter hand en hij laat
zelfs de Indiaanse slaven in Brazilië vrij. In Spanje worden bestuurshervormingen
doorgevoerd, bekwame ministers aangesteld, het
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staatsmonopolie voor de handel op de koloniën met gunstig resultaat doorbroken;
de willekeurige autocratie wordt een beter georganiseerd absolutisme. In vrijwel alle
Italiaanse staten (helaas niet in de Kerkelijke Staat), wordt iets ondernomen, vooral
in Toscane, waar de groothertog (de latere keizer Leopold II) de belastingen beter
regelt, het onderwijs bevordert, godsdienstige tolerantie invoert, het eerste kadaster
van Europa schept en de doodstraf afschaft (invloed van de rechtshervormer Beccaria).
In de Oostenrijkse erflanden maakt Maria Theresia met haar kanselier Kaunitz een
einde aan de lokale versnippering, heft de belastingvrijdom van de adel op, beperkt
de gilden in hun macht, begint met een bestrijding van de lijfeigenschap en schept
door een tariefunie in 1775 het grootste vrijhandelsgebied in Europa. In Rusland
worden onder Catharina II de wetten gecodificeerd, folteringen bij de rechtspraak
beperkt, een vorm van religieuze tolerantie ingevoerd en voor het eerst worden
onderdanen om hun mening gevraagd betreffende bestuursproblemen. In Pruisen
worden onder Frederik II wetten vereenvoudigd en gecodificeerd, een beter en
goedkoper procesrecht ingevoerd, wordt religieuze tolerantie een werkelijkheid (de
koning laat voor de katholieken een kathedraal bouwen in Berlijn en er zelfs een
rouwmis houden bij het overlijden van Voltaire), vrijheid van meningsuiting een
mogelijkheid (de koning hangt een karikatuur over zichzelf, die hij ergens aantreft,
lager opdat meer mensen haar kunnen zien); 300.000 immigranten trekken naar
Pruisen. Soortgelijke hervormingen vindt men in andere, maar niet in alle kleinere
Duitse staten. In Zweden wordt onder Gustaaf III verbetering in de rechtspraak
aangebracht en vrijheid aan de - weinige - katholieken verschaft. Denemarken kent
in de tachtiger jaren een boerenbevrijding. In de Noordelijke Nederlanden belemmert
het brokkelige bestuurssysteem de doorvoering van aanwezige initiatieven, maar in
de Zuidelijke Nederlanden zijn de resultaten van het verlichte Oostenrijkse bestuur
merkbaar: zo is er na 1750 een grote economische expansie en neemt bv. het aantal
wegen en kanalen toe. In Engeland is er het ‘absolute bestuur’ van het parlement,
dat tussen 1760 en 1774 452 resoluties aanneemt betreffende de aanleg van wegen
en de Industriële Revolutie niet tegenhoudt. In Frankrijk lijkt nog wel het minst een
progressieve politiek te bestaan, maar initiatieven ontbreken ook hier niet, terwijl
een stroomlijning van het bestuursapparaat al eerder heeft plaats gehad.

Donkere zijden van de Verlichting
‘Verlichte despoten’ worden de uitvoerders van deze progressieve politiek in het
historisch spraakgebruik genoemd; en dit spraakgebruik verraadt het al: de verlichting
heeft donkere zijden25. Indien we onze tot nu toe gevolgde
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‘toeristische’ wijze van beschouwen verruilen voor een meer historische (dat wil
zeggen: rekening houden met het verdere verloop in de tijd) kunnen we signaleren
hoe in de vooruitgang een grote problematiek meegroeit. De ontwikkelingen in de
wetenschap bewerken een veranderend wereldbeeld dat, naarmate er dieper
doorgedrongen wordt in de biologische processen, aan de waardigheid van de mens
afbreuk schijnt te gaan doen. Er moeten nieuwe antwoorden gevonden worden om
de mens niet te reduceren tot een beter soort plant. Sterker dan het wereldbeeld
verandert het maatschappijbeeld, en vooral: de maatschappelijke werkelijkheid. De
ontwikkelingen in de wetenschap brengen de Industriële Revolutie op gang (het
begint ook nu weer in Engeland) en veranderen de arbeidsverhoudingen in ongunstige
zin. Hier wordt weldra niet meer gevraagd, maar geschreeuwd om een menswaardige
oplossing. Vóór de invoering van de machines bestaat er kinderarbeid, maar die gaat
al in onze achttiende eeuw ontstellende vormen aannemen. Nú al ontstaan de grauwe
arbeiderswijken, begint de kwaal van het alcoholisme. In de tijd dat ‘vrijheid,
gelijkheid en broederschap’ plechtig worden afgekondigd, wordt de bestaande kloof
tussen arm en rijk groter en groter. Voor steeds meer mensen treedt een
ontmenselijking van de levensomstandigheden in. Vele mensen worden nog minder
dan een plant, zij worden een verlengstuk van een machine.
Een antwoord op deze groeiende geestelijke en sociale nood wordt niet gegeven
door de denkers en litteratoren van de achttiende eeuw. Zij die zozeer het ideaal van
menselijkheid en het beeld van de ideale mens opnieuw hebben verwoord en
gepopulariseerd, blijven in hun woorden steken. Ze helpen wel om vrij te komen van
oude structuren: van feodale banden en vorstelijke willekeur. Maar de nieuwe
structuren van een kapitalisme dat in de fase van industrialisering zonder democratie
terecht komt, zijn kwellender. Zij hebben dat niet gezien, maar Montesquieu en
Voltaire zijn dan ook geen democraten en Rousseau wendt zich af van de Europese
samenleving. Over ‘de mens’ spreken zij graag en veel, maar de kleine, arme, domme
mensen om hen heen vallen buiten hun blikveld.
De verlichte despoten bevorderen met hun politiek dit proces van ontmenselijking
in de samenleving. Want zij begunstigen de groei van industrie en ontmenselijken
door de grotere efficiency van het bestuur bovendien de staat. Hebben zij al aandacht
voor de armen in hun land (Joseph II van Oostenrijk is werkelijk begaan met zijn
minvermogende onderdanen), deze komen toch in de knel. Een efficiënt bestuur
vraagt een grotere bureaucratie en zienderogen wordt de afstand tussen regeerders
en onderdanen groter, zoals in de bedrijven de afstand tussen werkgevers en
werknemers. Tekenend voor die groeiende afstand tussen vorsten en volkeren is het
zo gemakkelijk elkaar toeschuiven van vorstendommen door de dy-
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nastieën. Al in 1720 ruilen de huizen Bourbon en Savoye Sicilië en Sardinië tegen
elkaar in; in 1738 krijgt Toscane van de ene dag op de andere de hertog van
Lotharingen tot soeverein, omdat Lotharingen zelf als vergoeding gegeven moet
worden aan de afgezette koning van Polen, Stanislas Leszczynski (schoonvader van
Lodewijk XV).
‘Nicht minder kennzeichnend ist für sie (de Verlichting) der Zug zur
Vermenschlichung, der sich im wesentlichen - stärker als der biedere Rationalismus
der Zeit - bis in die Gegenwart hinein behauptet hat’, verklaart Valjavec over deze
tijd26. Maar voor de meeste mensen begint juist een grotere ontmenselijking, omdat
kapitaal en staat meer en meer vergoddelijkt worden. Meer dan tevoren zal alles
moeten gaan wijken voor de almacht van de staat, en meer en meer zullen mensen
dat voelen, dankzij administratieve hervormingen (een voortschrijdende centralisatie)
en het inschakelen van de techniek in het bestuur (communicatiemiddelen, betere
wapens). In de revolutieoorlogen begint de slachtoffering van zeer veel mensenlevens
voor de belangen van de (nationale) staat, met als tragiek dat velen van de slachtoffers
geloven voor een goede zaak te vechten: de heilige vaderlandse bodem, de glorie
van de vlag, de eer van de natie. Pas veel later kunnen democratisering en
internationalisering een tegenbeweging op gang brengen naar meer vermenselijking.

Slachtoffers van de ‘vooruitgang’
Aan deze beweging van vergoddelijking van de staat vallen velen ten slachtoffer.
Voor de eeuw voorbij is, wordt Polen verdeeld en verdwijnt het van de landkaart (en
toch is het nog niet verloren). Voor de eeuw voorbij is, worden mensen alleen op
grond van hun (adellijke) afstamming of politieke overtuiging in grote aantallen op
het schavot gebracht. Ook de Kerk wordt het slachtoffer.
De verlichte despoten willen haar niet doen verdwijnen, maar wel overheersen.
Als nuttigheidsinstelling ten dienste van de staat mag zij blijven voortbestaan. In
Lutheraanse landen is er al de overheersing door de vorst, in katholieke landen wordt
zij uit alle macht nagestreefd.
De Kerk van de achttiende eeuw beleeft niet bepaald een bloeiperiode. Zij is
verzwakt door jansenisme, gallicanisme, regalisme. Theologisch is er weinig bezieling
en vele bedienaren hebben in hun koele rationalisme een te enge ‘sociale’ visie op
het christendom. Het levende geloof reageert wel in de toenemende Heilig Hartdevotie
in katholieke kring en in het groeiend
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piëtisme bij protestanten, maar kan niet genoeg aan het woord komen om de dreigende
vergoddelijking en de daarmee gepaard gaande ontmenselijking te weerstaan. De
Pausen, gekozen door teveel aan hun eigen land gebonden kardinalen, zijn vroom
en middelmatig, want compromisfiguren. Toch wordt alles in het werk gesteld om
hun invloed nog verder te beperken, te vernietigen. Om hun politieke macht kan het
niet zijn, want ook al voert aan het begin van de eeuw de paus nog officieel een
oorlog tegen de keizer, in de tweede helft van de eeuw is de basis van zijn politieke
macht niet meer dan drieduizend man soldaten en drie wrakke schepen. Maar alleen
al door zijn bestaan en de erkenning van zijn gezag wordt duidelijk dat er méér is
dan de almacht van de staat, andere waarden om zich voor in te zetten, hogere wetten
om aan te gehoorzamen. Dat het om deze werkelijkheid gaat, wordt bevestigd door
de strijd tegen de jezuietenorde, die meer dan andere orden geldt als met de paus
verbonden, en vallende buiten de macht van de diverse vorsten. Dat het gaat tegen
wat de Kerk, zelfs in haar zwakke momenten, aan ‘hogere waarden’ present stelt,
blijkt ook uit de strijd tegen de contemplatieve kloosters, in Oostenrijk, in Frankrijk.
In confrontatie met het tijdsbeeld van de achttiende eeuw schijnt de opheffing van
de Sociëteit van Jesus derhalve gezien te kunnen worden als een gevolg van de
ontmenselijking van de structuren van de samenleving, méér dan als gevolg van
eigen decadentie. De jezuietenorde is dan ook niet het enige slachtoffer dat valt.
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Politiek overzicht de maand oktober
● Internationale samenwerking
Verenigde Naties
Verreweg het belangrijkste punt op de agenda van de Verenigde Naties deze maand
was uiteraard de vierde oorlog in het Midden-Oosten. Aanstonds na het uitbreken
van dit conflict deed Amerika een poging om in de Veiligheidsraad een resolutie
aangenomen te krijgen waarin de strijdende partijen werd gelast zich terug te trekken
op hun posities van vóór 6 oktober. Dit initiatief werd echter getorpedeerd door
Rusland, dat aan geen enkele nieuwe resolutie wilde meewerken zolang Israël niet
bereid bleek alle gebieden die het in 1967 had bezet, te ontruimen. Kissinger
verklaarde daarop, dat een onverantwoordelijke actie van Rusland in het conflict de
détente, waar hij samen met de Russen zo hard aan had gewerkt, in stukken zou doen
vallen. Brezjnev legde aanstonds daarop een verzoenende verklaring af en werkte
uiteindelijk mee aan een gezamenlijk initiatief met Amerika om in het Midden-Oosten
te bemiddelen. (Zie Internationale Conflicten). Gezamenlijk dienden Amerika en
Rusland toen op 22 oktober een resolutie in, waarin werd opgeroepen tot een bestand.
Tegen deze resolutie verzette zich alleen China, dat echter geen gebruik maakte van
zijn vetorecht. Zij werd aangenomen. Zij hield niet alleen een oproep in om het vuren
te staken maar ook een verwijzing naar de befaamde resolutie 242, die in 1967 werd
aangenomen, alsmede een besluit dat onmiddellijk en gelijktijdig met de
wapenstilstand directe onderhandelingen tussen de oorlogvoerende partijen moesten
beginnen. In dit alles vormde de verwijzing naar resolutie 242 van 1967 het meest
breekbare punt. Deze resolutie is namelijk voor tweeërlei uitleg vatbaar. Zij eist de
terugtrekking van de Israëlische strijdkrachten uit ‘gebieden’ die tijdens de oorlog
van 1967 werden bezet. In de Franse tekst echter staat ‘de gebieden’ en wordt dus
gesteld, dat Israël álle destijds bezette gebieden moet prijsgeven, terwijl de Engelse
versie de mogelijkheid open laat voor een herziening van de grenzen die vóór de
oorlog van 1967 bestonden.
Een internationale strijdmacht zou de naleving van het bestand gaan controleren.
De grote mogendheden zouden aan de samenstelling van deze strijdmacht niet mogen
bijdragen. Tegen het einde van de maand waren de eerste eenheden van deze
strijdmacht reeds naar het Midden-Oosten overgebracht.
Ook hadden voor het eerst regelrechte onderhandelingen plaatsgevonden tussen
de strijdende partijen, zij het nog pas op het niveau van lagere militaire bevelhebbers.
Hogerop leek er nog niet veel schot in te komen.
Een twistpunt in de Verenigde Naties bleek de toelating van Zuid-Afrika. Reeds
drie jaren lang heeft de Algemene Vergadering de goedkeuring van de geloofsbrieven
der Zuidafrikaanse vertegenwoordigers tegengehouden, doch zonder ze af te keuren.
De voorzitters hebben zich steeds op het standpunt gesteld, dat Zuid-Afrika niettemin
lid van de Verenigde Naties blijft en aan de werkzaamheden der organisatie kan
blijven deelnemen. Ditmaal werden de geloofsbrieven geweigerd, doch de voorzitter
besliste overeenkomstig de besluiten van zijn voorgangers. De Afrikaanse landen
hebben zich daarbij neergelegd, doch in het vooruitzicht gesteld dat zij de
consequenties van een en ander nader onder het ook zullen zien.
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De Europese Gemeenschap
De negen landen van de EEG hebben bij monde van de Duitse onder-minister van
Buitenlandse Zaken in Washington overleg gepleegd met Kissinger over de
grondslagen van diens Atlantisch Hand-
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vest. Daarbij schijnen nogal scherpe verschillen van inzicht aan het licht te zijn
gekomen en mogelijk is daardoor het aangekondigde bezoek van Nixon aan Europa
uitgesteld; Nixon wilde graag die grondslagen vóór zijn bezoek aanvaard hebben.
Binnen de EEG spant het weer eens tussen het Europees Parlement en de Europese
Commissie. Het Europees Parlement wil uitbreiding van zijn bevoegdheden met
name op het terrein van de begroting. Een conflict lijkt niet uitgesloten.
De Britse Labour-leider Wilson heeft op het congres van zijn partij verklaard, dat
wanneer hij aan de macht komt hij de aansluiting van Engeland bij de EEG opnieuw
aan het oordeel van de kiezers wil onderwerpen. Hij wil in ieder geval opnieuw
onderhandelen over de voorwaarden waaronder Engeland in de EEG wil blijven.
Binnen de EEG wordt dit beschouwd als een politieke uitspraak, die Wilson noch
binnen het verband van de EEG noch tegenover zijn achterban waar zal kunnen
maken. Verwacht wordt, dat hij door zijn achterban zal worden gedwongen om nog
vóór de volgende verkiezingen een harder standpunt in te nemen tegen de EEG.

De Nobelprijs voor de vrede
Alfred Nobel heeft indertijd bepaald, dat een der naar hem genoemde prijzen zou
worden toegekend als een eerbetoon aan diegenen ‘die het meeste of het beste werk
hebben geleverd ter bevordering van de broederschap tussen de volken, voor de
afschaffing of inkrimping van de staande legers en voor het houden en de bevordering
van vredescongressen’. Als zodanig zijn in het verleden figuren aangewezen als
Ralph Bunche, Dag Hammerskjöld en Albert Schweitzer. Ditmaal werd de prijs
toegekend aan Kissinger en Le Duc Tho, die als actief onderhandelende diplomaten
een dubieuze overeenkomst in Vietnam tot stand brachten. Dat dit verdrag een
werkelijke vrede heeft gebracht, is op zijn minst twijfelachtig. De wereld heeft dan
ook een groot vraagteken achter deze prijs gezet. Le Duc Tho heeft inmiddels bekend
gemaakt de prijs niet te zullen aanvaarden en Kissinger zal bij de uitreiking verstek
laten gaan.

● Internationale conflicten
Midden-Oosten
Midden in de heilige maand Ramadan van de Islamieten en op de dag van het Joodse
hoogfeest Yom Kippoer zijn Egypte en Syrië overgegaan tot de oorlog tegen Israel,
de vergeldingsoorlog waar de Egyptische President Sadat al enkele jaren mee heeft
gedreigd, maar waartoe hij de besluitvaardigheid niet scheen te kunnen opbrengen.
De vierde oorlog tussen Israël en de Arabieren.
Israël werd door het Arabisch offensief nagenoeg volkomen overvallen. Op zaterdag
6 oktober om 10 uur 's morgens, toen de viering van Grote Verzoendag in volle gang
was, riep de Israëlische opperbevelhebber zijn reservisten onder de wapenen omdat
hem massale Arabische versterkingen aan de overzijde van de grenzen waren gemeld.
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Drie uren later startte het Syrisch offensief op de hoogvlakte van Golan en trokken
Egyptische troepen het Suezkanaal over. Veel weerstand ontmoetten zij niet. Israël
had alleen zijn parate troepen op de been, merendeels bestaande uit jonge soldaten,
nog in opleiding. Pas de volgende dag kon Israël zich volledig inzetten maar toen
hadden de Egyptenaren al de hele oostelijke oever van het Suezkanaal bezet en
hadden de Syriërs de berg Hermon veroverd. Israël bleek zich misrekend te hebben
in het kaliber en het moreel van de Arabische troepen en in de kwaliteit van het
Russische oorlogsmateriaal, dat hun ter beschikking stond. Het zag er aanvankelijk
slecht uit voor Israël. Tegen het einde van de week echter keerden de kansen. Op
donderdag 11 oktober slaagden de Israëlische troepen erin door de Syrische linies
heen te breken en kon de Israëlische defensie-minister Dayan triomfantelijk meedelen,
dat de weg naar de Syrische hoofdstad Damascus voor zijn legers open lag. In de
week daarna rukten de Israëlische legers nog tot hal-
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verwege Damascus op maar met volle kracht wierpen zij zich nu op de Egyptenaren.
Aan het einde van de tweede oorlogsweek werd bekend gemaakt, dat de Israëlische
legers erin waren geslaagd ook van hun kant het Suezkanaal over te steken en reeds
met een vrij sterke macht aan de Egyptische kant stonden, waar zij naar Suez oprukten
en bezig waren het derde Egyptische leger in te sluiten. Op de zeventiende dag
voltooiden zij deze insluiting en bereikten zij de buitenwijken van Suez.
Rondom deze vierde oorlog in het Midden-Oosten ontwikkelde zich grote activiteit,
met name van de twee grote mogendheden die er zijdelings bij waren betrokken.
Zowel Rusland als Amerika achtten zich verplicht met de grootst mogelijke snelheid
de enorme verliezen aan oorlogsmateriaal, die aan beide kanten werden geleden,
weer aan te vullen. Rusland stuurde wapens overzee via de Middellandse Zee naar
de Arabische landen; Amerika bouwde in de kortste keren een luchtbrug naar Israel,
hetgeen tot een zekere irritatie tussen de Verenigde Staten en Europa leidde omdat,
op Portugal na, geen der Europese staten toestemming voor tussenlandingen van
deze luchtbrug wilde geven. Een ogenblik scheen er erger op komst te zijn, toen
President Nixon opeens een verhoogde paraatheid voor alle Amerikaanse
strijdkrachten afkondigde, zulks op grond van een bericht dat de Sovjet-Unie troepen
naar het Midden-Oosten zou gaan sturen teneinde mede een totale vernietiging van
Israël te bewerkstelligen. Allerwege echter werd dit als loos alarm beschouwd,
kunstmatig door Nixon opgeroepen teneinde de aandacht af te leiden van zijn
binnenlandse moeilijkheden. (Zie Nationale politiek).
Ook diplomatieke bedrijvigheid kwam onmiddellijk op gang. Op uitdrukkelijk
verzoek van Moskou reisde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Henry
Kissinger, naar Rusland teneinde met partijleider Brezjnev de situatie in het
Midden-Oosten te bespreken en overleg te plegen omtrent een gezamenlijk
vredesoffensief. Van Moskou uit reisde Kissinger naar Israël en Brezjnev naar Cairo
teneinde de regeringen van de oorlogvoerende landen te bewegen tot medewerking
aan een wapenstilstand, die de vertegenwoordigers van Amerika en Rusland nog
diezelfde dag in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zouden voorstellen.
Kennelijk onder zware druk aanvaardden beiden op 22 oktober de resolutie van de
Veiligheidsraad en staakten zij het vuren. Aanvankelijk alleen Israël en Egypte; eerst
later ook Syrië.
Een algehele oplossing van het probleem betekende dit niet.
Bronnen van moeilijkheden bleven de uitwisseling van gewonde krijgsgevangenen
en de fouragering van het ingesloten derde leger van Egypte. Tegen het eind van de
maand viel nog niet te overzien hoe duurzaam de wapenstilstand zou zijn en op welke
wijze de weg naar een werkelijke vrede zou worden ingeslagen. Aan speculaties over
de motieven van de Arabieren om deze vierde oorlog te beginnen heerste geen gebrek.
Het meest waarschijnlijk lijkt, dat zij bevreesd waren voor het grote vredesplan, dat
Kissinger samen met de Russische leiders aan het uitbroeden was en waar, als het
eenmaal ter tafel zou worden gelegd, geen wrikken meer aan mogelijk zou zijn
wanneer het ten nadele van de Arabieren zou uitvallen. Kennelijk hebben zij erop
vertrouwd, dat hun legers ditmaal beter uit de strijd zouden komen dan in 1967. Het olie-offensief. Kennelijk zijn de Arabische staten in hun voornemen om de oorlog
met Israel te beginnen gesterkt door de bereidwilligheid van de olieleveranciers onder
hen om hun economische macht in de strijd te werpen. Zij dreigden daar de westelijke
wereld reeds eerder mee; zij hebben deze maand aan dit dreigement uitvoering
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gegeven. Reeds geruime tijd waren zij bezig de olieprijzen omhoog te voeren; nu
begonnen zij ook met het dichtdraaien van de oliekraan. Zij maakten bekend, dat zij
de olieproduktie iedere maand met 5% zouden verminderen, zolang Israël niet is
gedwongen de gebieden terug te geven die het in 1967 heeft veroverd. In feite
verminderden verschillende landen, waaronder Saoedi-Arabië, de produktie deze
eerste maand reeds met aanzienlijk meer dan deze aangekondigde 5%. In het bijzonder
richtte zich dit olie-offensief tegen die landen die naar het oordeel van de Arabieren
duidelijk voor Israël partij hadden gekozen. Dat waren uiteraard de Verenigde Staten
van Amerika en... Nederland, wiens minister van Buitenlandse Zaken ál te duidelijk
zijn sympathie jegens Israël te kennen had gegeven en daarbij eveneens duidelijk
werd gesteund door de publieke opinie. (Zie hierover Nationale Politiek). Voor de
Verenigde Staten is dit geen zware slag;
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zij betrekken slechts een klein deel van hun olie-invoer uit de Arabische landen.
Nederland echter kan door deze olieboycot in ernstige moeilijkheden geraken. Aan
het eind van deze maand valt nog niet te overzien hoe ernstig deze moeilijkheden
zullen zijn.

● Nationale politiek
Nederland
- Het kabinet Den Uyl. Gedurende drie dagen hebben de fractieleiders en de financiële
specialisten van de Tweede Kamer het kabinet Den Uyl aan de tand gevoeld in de
Algemene Beschouwingen over de Rijksbegroting. Tot een spectaculair debat is het
daarbij niet gekomen. Men mocht ook nauwelijks anders verwachten, gezien het feit
dat de Kamer haar kruit al min of meer had verschoten in de beschouwingen die zij
nog maar enkele maanden tevoren ten beste had gegeven over de regeringsverklaring
van ditzelfde kabinet onmiddellijk na zijn optreden. Wiegel probeerde wel wat leven
in de brouwerij te brengen door met een alternatieve begroting voor de dag te komen,
die enkele honderden miljoenen lager uitkwam dan die van de Minister van Financiën,
maar erg veel indruk maakte hij daarmee niet. De Minister van Financiën had er
weinig moeite mee om dit stukje huisvlijt onder de groene tafel te werken. Daarmee
is het nog niet definitief van de baan. Bij de behandeling van de verschillende
begrotingen zal Wiegel nog wel op onderdelen ervan terugkomen, maar dat geldt
ook voor de detailkritiek die uit andere hoeken van de Kamer op de regeringsplannen
werd geleverd en die in een vrij groot aantal ten dele aangenomen moties werd
vastgelegd. Meer dan schoten voor de boeg waren deze moties echter niet. Een raak
schot was er niet bij. De fracties spaarden hun kruit nog. Het ziet er echter wel naar
uit, dat de strijd in de toekomst hoofdzakelijk zal gaan over de positie van de
middengroepen in de samenleving - en dat wordt voor Den Uyl een moeilijke zaak,
wanneer hij evenals bijvoorbeeld Rijkskanselier Brandt zijn partij naar de richting
van het midden wil laten oprukken. Zijn tegenstanders mikken duidelijk op dat
midden, waar hij een eventuele meerderheid uit moet zien te plukken.
Tegenover een matte Kamer stond in deze debatten ook een matte
Minister-President, die er kennelijk nogal moeite mee had om vier uren lang alles
aan de Kamer uit te leggen. Van de snedige oppositieleider was niet veel meer over
en een groot staatsman zat er kennelijk niet in. Evenmin als de vaderfiguur van zijn
grote voorganger Drees.
- Het buitenlands beleid. Een Minister van Buitenlandse Zaken wordt verondersteld
tegenover het buitenland op te komen voor de belangen van zijn eigen land. Dát is
diplomatie. Maar om die taak goed te volbrengen moet zo'n minister in de allereerste
plaats diplomaat zijn. Dit betekent, dat hij boven alles zijn wendbaarheid veilig moet
stellen. Hij kan buitenlandse regeringen nu eenmaal niet de wet stellen - dat zou
trouwens puur kolonialisme zijn; hij moet afwachten wat het buitenland doet, zorgen
dat hij er zo goed mogelijk over wordt geïnformeerd en voorzichtig langs diplomatieke
wegen ófwel trachten het beleid van andere landen zodanig te beinvloeden dat de
belangen van zijn eigen land er niet door worden aangetast, ófwel - wanneer dat
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beleid in kracht van gewijsde is gegaan - ertegen in verzet komen wanneer het de
belangen van het eigen land schaadt. Hij moet in het buitenland een sfeer van
vertrouwen en van welwillendheid opbouwen. Daarbij moet hij de handen vrij houden.
Zowel van partijpolitieke als van parlementaire bindingen. Doet hij dat niet, dan
beperkt hij niet alleen zijn eigen vrijheid van handelen, maar ook die van de partijen
en het parlement. De kracht van partijen en parlement ligt in de omstandigheid dat
zij vrijelijk uiting kunnen geven aan de publieke opinie over gebeurtenissen in het
buitenland zonder dat zij daarbij ieder woord op een goudschaaltje hoeven te leggen
vanwege de diplomatieke gevolgen. Laat een Minister van Buitenlandse Zaken
dáárdoor echter zijn beleid
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uitstippelen, beschouwt hij zich als een boodschappenjongen van het parlement of
van de partij, dan laadt hij in feite zijn verantwoordelijkheid op het parlement of nog erger - de onverantwoordelijke partij. Dan beperkt hij in feite de vrije uitwisseling
van meningen binnenslands. Van Kleffens moest daar vlak voor de Tweede
Wereldoorlog wel op aandringen vanwege de overgrote gevoeligheid van de
Hitler-regering, maar onder meer normale omstandigheden als waaronder wij thans
leven, mag een Minister van Buitenlandse Zaken de kamers geen diplomatieke
verantwoordelijkheid opladen.
De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken ziet dat klaarblijkelijk anders.
De heer Van der Stoel kan zich niet alleen moeilijk losmaken van zijn partijpolitieke
inzichten, maar hij heeft bovendien in zijn optreden iets van een schoolmeester van
de oude stempel Altijd klaar om 't vermanende vingertje op te heffen en de stoute
kindertjes in het buitenland haarfijn uit te leggen wat ze allemaal fout doen en waarom
ze van de meester strafregeltjes moeten schrijven.
Dat is direct na zijn optreden al begonnen met het uitdelen van lesjes aan Portugal
en aan de Griekse kolonels. Deze maand werd het de Chileense junta en de regering
van Brazilië. Hoeveel vrienden Nederland op die manier nog overhoudt in de wereld
moeten wij maar afwachten, maar de Arabische landen hebben nu al duidelijk laten
zien, dat zij er bitter weinig voor voelen om in het klasje van meester Van der Stoel
in de hoek te moeten staan. Zij hebben teruggeslagen nadat de minister vier van hun
ambassadeurs bij zich had laten komen om hun, zijn gewoonte getrouw, de les te
lezen over de Arabische aanval op Israël. In het kader van hun algemeen beleid om
de olie te gaan gebruiken als politiek wapen - een voornemen, dat zij al lang te kennen
hadden gegeven en waar meester Van der Stoel vanaf moest weten - gingen de
Arabische landen van hun kant Nederland aanpakken. Dat zij de oliekraan voor
Amerika zouden dichtdraaien, lag in de lijn der verwachting. Zij voegden daar echter
één ander land aan toe: Nederland. Het Nederland van meester Van der Stoel.
Uitdrukkelijk verklaarde minister Abdel Aziz Hoessein van Koeweit aan een der
Nederlandse bladen, dat het onderhoud van Van der Stoel met die vier ambassadeurs
de doorslag had gegeven tot de oliestop, waar Algiers mee begon, doch waar alle
andere Arabische oliesheiks zich een voor een bij aansloten. Een zware klap voor
Nederland, dat al aanstonds begonnen is met autoloze zondagen in te voeren en dat
zijn hart mag vasthouden voor het lot van de Rotterdamse haven, die voor het grootste
deel op de in- en doorvoer van olie en olieprodukten steunt. Wat deze schoolmeester
het land gaat kosten. is nog niet bij benadering te becijferen, Maar zoals iedere
schoolmeester heeft hij - naar zijn eigen mening althans - het grootste gelijk van de
vismarkt. Het parlement had zich immers uitgesproken tegen het optreden van de
Arabieren en mocht hij dan als minister de aanwijzingen van het parlement in de
wind slaan? Bovendien: die Arabieren waren tóch al van plan Europa te treffen; het
ging niet tegen Nederland maar tegen de EEG. Opnieuw wekte hij met deze laatste
opmerking de verontwaardiging van de Arabische landen. Op grond waarvan durfde
Van der Stoel beweren, dat zij iets anders beoogden dan zij zelf zeiden? Als zij
Europa wilden treffen zouden zij dat zelf wel aankondigen; daar hadden zij Van der
Stoel niet voor nodig.
Enfin: het kabinet van Den Uyl moet deze kwestie maar zelf regelen. Het zal
voorlopig wel blunderen blijven en Nederland zal de rekening wel moeten betalen.
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Voor het vermanende vingertje. - Afwachten maar wat Brazilië gaat doen - met de
koffie of zo. Het voorbeeld van de sheiks, die hun macht toonden, kon wel eens
aanstekelijk werken.
- Partij-verhoudingen. Bij een tussentijdse verkiezing in de nieuwe gemeente Zaanstad
zijn cijfers uit de bus gekomen die nogal opschudding hebben gewekt in het politieke
leven van Nederland. Dat de Partij van de Arbeid enigszins zou groeien en evenzo
de VVD, lag in de lijn der verwachting. Zo is nu eenmaal de loop van het nog steeds
in gang zijnde polarisatieproces. Maar wat niet werd verwacht was, dat binnen de
‘progressieve drie’ de éne partij die zich van haar pragmatisch uitgangspunt losmaakte
om zich bij de hoe langer hoe meer naar dogmatisme neigende Partij van de Arbeid
aan te sluiten, de partij die zich D.'66 noemde, D(reun)'73 zou krijgen. Reeds bij de
kamerverkiezingen van verleden jaar moest deze partij een veer laten. In Zaanstad
had zij zich nog am-
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per op een percentage van 5.1 weten te handhaven. Ditmaal echter viel zij terug op
een percentage van 1,4. Onder de verhoudingen van de kamerverkiezingen zou D.'66
nog drie zetels in de nieuwe raad hebben gekregen; zij kreeg er nu geeneen. Binnen
de partij leidde dit tot grote verwarring. Verschillende afdelingen gaven het voornemen
te kennen af te gaan nokken. Daar kwam nog bij, dat de partij zich in grote financiële
moeilijkheden bevindt.
Binnen het verband der drie confessionele partijen botert het ook nog niet. De
verkiezingen in Zaanstad gaven geen duidelijke indicatie voor wat hun te wachten
staat. De KVP boekte een kleine winst; de AR en CHU samen een klein verlies. De
tegenzin vooral van de Christelijk Historische Unie om met de beide anderen voortaan
gezamenlijk de verkiezingen in te gaan, wordt groter. Bij de komende
Statenverkiezingen zullen de drie confessionele partijen in zes provincies gescheiden
uitkomen. Slechts in twee provincies is een nauwe samenwerking tot stand gekomen.
Het moet klaarblijkelijk allemaal nog zijn tijd hebben.
- Benoemingen. Tegen het einde van de maand heeft het kabinet een aantal
burgemeesters- en commissarissen-vacatures vervuld. Grote verontwaardiging wekte
de benoeming van een uitgesproken Partij van de Arbeid-figuur tot burgemeester
van Eindhoven. Dezelfde heer Den Uyl, die in zijn beginselprogramma had staan
dat gemeenteraden inspraak moesten krijgen bij dergelijke benoemingen, lapte dit
hele idee aan zijn laars toen hij de kans zag om in deze katholieke gemeente een
partijgenoot burgemeester te maken. Aan de gemeenteraad werd niets gevraagd. Zij
moest uit de krant vernemen wie er was benoemd. Met grote meerderheid nam zij
een motie van afkeuring aan. Een motie die prompt tot een debat in de Tweede Kamer
leidde, waar eveneens een scherpe motie van afkeuring werd ingediend. Minister de
Gaay Fortman probeerde wel olie op de golven te gooien, maar of het hem lukken
zal die motie verworpen te krijgen is aan het eind van de maand nog een open vraag.
- Nederlandse Antillen. Het vlot niet erg met de kabinetsformatie in de Nederlandse
Antillen. Er is een formateur benoemd, maar de versplintering in het partijwezen
schijnt zulke afmetingen aan te nemen dat er heel wat smeed- en eventueel ander
werk zal moeten worden verricht wil er een enigszins samenhangende regering uit
de bus komen. Het ergst is de Democratische Partij in de versukkeling geraakt.
Eenmaal met Efraim Jonckheer aan de spits, Ciro Kroon aan zijn zijde en met de
partij van Yrausquin op Aruba als bondgenoot in een nauwelijks aanvechtbare
machtspositie, ligt zij thans in splinters. Kroon heeft zich al eerder afgescheiden en
ging met een eigen lijst de verkiezingen in, overtuigd dat hij zijn greep op de massa
van de democratische aanhang nog steeds niet had verloren. Hij moest de
wisselvalligheden van de politiek aan den lijve ondervinden; al zijn onbetwistbare
bekwaamheid ten spijt werd hij niet gekozen in de Staten. Het afbrokkelingsproces
is sindsdien verder voortgegaan. De demissionaire ministerpresident Isa en de
gevolmachtigd minister in Nederland, Rozendal, hebben slaande ruzie gekregen.
Rozendal, altijd al een willig werktuig in de handen van de Jonckheers, wilde ten
tijde van de kabinetsformatie niet te ver van het vuur zitten, maar Isa gaf hem geen
toestemming om naar de Antillen te komen tenzij op eigen kosten. In een bewogen
vergadering van de DP namen zowel Isa als de twee andere Democratische ministers
de benen en zegden zij hun lidmaatschap van de partij op. Rozendal werd tot voorzitter
gekozen, doch Isa verklaarde de vergadering onwettig en beval Rozendal naar
Nederland terug te keren. Toen deze weigerde, werd hij als gevolmachtigd minister
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ontslagen. Hij heeft inmiddels afscheid van Nederland genomen. Ook op Aruba is
de macht van de Democratische Partij gebroken door een eclatante overwinning van
een nieuwe partij, die de afscheiding van Aruba uit het verband van de Nederlandse
Antillen nastreeft. Er kwam in de maand oktober nog geen antwoord op de vraag
hoe ze daar de brokken aan elkaar gaan lijmen. Ze hebben geen Lijmen Jan.

Verenigde Staten van Amerika
- Exit Agnew. Toen Nixon vijf jaar geleden de toenmalige Gouverneur van Maryland
als kandidaat voor het vice-presidentschap naast zich stelde, gaf hij de Democraten
de vraag in de mond: Spiro Who? Spiro Agnew, zoon van een Griekse emigrant, die
met een groentekarretje door de straten van Baltimore had gelopen, was op het
nationale politieke vlak inderdaad een volslagen onbekende figuur. Men vroeg zich
af wat Nixon in hem zag. Een ontdekking, zoals
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Truman er een was geweest van Roosevelt? Het leek er allerminst op. Agnev. ontpopte
zich als een aartsconservatieve houwdegen, die met de ogen ten hernel geslagen
geweld eiste tegen de misdaad, tegen de communisten, tegen de studenten en tegen
alles wat tegen de deugden van het oude Amerika der Founding Fathers indruiste het dragen van bretels vermoedelijk inbegrepen. Een Amerikaanse uitgave van
Savonarola. - En uitgerekend déze man bleek zich als Gouverneur van Maryland én
vermoedelijk nog in zijn functie van Vice-President aan het aannemen van
steekpenningen en zelfs aan het afpersen daarvan te hebben schuldig gemaakt. Nixon
bleef zich over deze affaire in nevelen hullen. Hij liet zijn advocaat wel onderhandelen
met de autoriteiten van de justitie over een compromis, maar liet aan de andere kant
toch Agnew telkens weer een voldoende eind touw om uit te lopen en uit te schieten
inplaats van zich op te hangen. Een spelletje van kat en muis. Eerst op het laatste
moment werd het touw dichtgetrokken. Agnew aanvaardde een ‘compromis’,
krachtens hetwelk hij zich schuldig verklaarde uitsluitend aan belastingontduiking
en deswege uitsluitend een geldboete van 10.000 dollar kreeg opgelegd. Hij trad af
als Vice-President in ruil voor niet-vervolging wegens andere feiten, waarvoor hij
zware gevangenisstraffen zou hebben gekregen. Het ministerie van Justitie behield
zich echter wel het recht voor het tegen hem verzamelde bewijsmateriaal aan de
openbaarheid prijs te geven. Hij nam in een bewogen televisie-rede afscheid van het
Amerikaanse volk en van de President, die zich overigens niet de moeite gaf om naar
hem te luisteren omdat hij aan tafel zat. Het is de vraag of hijzelf wel goed heeft
begrepen wat er met hem was gebeurd. Hij was ervan overtuigd, dat de praktijken
waaraan hij zich schuldig maakte, tot de normale politieke spelregels in Amerika
behoorden. ‘Ze hebben de spelregels veranderd’, zuchtte hij, toen alles was afgelopen.
- Exit Nixon? De strijd om de Watergate affaire spitste zich deze maand geheel
en al toe op een strijd om het al of niet afstaan van de geluidsbandjes. waarop Nixon
de gesprekken met zijn medewerkers over deze affaire liet vastleggen. In eerste
termijn had rechter Sirica reeds beslist dat deze bandjes aan hem moesten worden
afgestaan. Nixon accepteerde deze uitspraak niet en ging in hoger beroep. Ook daar
viel de beslissing tegen hem uit. Hij probeerde nu met de Senaatscommissie en met
de door hemzelf benoemde aanklager Cox tot een compromis te komen. Hij zou een
samenvatting van de bandjes laten maken en deze ter beschikking stellen. Sam Ervin
liet zich een ogenblik omverpraten, maar Cox hield voet bij stuk, voornamelijk op
grond van de overweging dat dergelijke samenvattingen in een rechtsgeding niet als
bewijs kunnen worden aanvaard. Hij kondigde aan in hoger beroep te zullen gaan
bij het Opperste Gerechtshof. Nixon gaf prompt aan een der ambtenaren van het
Ministrie van Justitie opdracht Cox te ontslaan. Toen deze weigerde, werd hij zelf
ontslagen en ontsloeg de President Cox persoonlijk. Verontwaardigd over deze daad
bood de Minister van Justitie, Richardson, een van de weinige ‘fatsoenlijke’ adviseurs
die Nixon nog om zich heen had, zijn ontslag aan. Nixon nam het aan en liet de
bureau van Cox verzegelen. Nu werd het zowel de publieke opinie als het Congres
toch te gortig. Serieus begon het Congres nu te overwegen de
‘impeachment’-procedure tegen Nixon in gang te zetten. Nixon reageerde wederom
prompt met de mededeling dat hij de bandjes zou afstaan! Het Congres liet zich
echter niet meer van de wijs brengen en zette de eerste stap naar een ‘impeachment’
met een opdracht aan zijn juridische commissie om na te gaan op welke gronden
Nixon kon worden aangeklaagd. Nixon raakte hoe langer hoe meer in het nauw en
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probeerde wederom een afleidingsmanoeuvre. De oorlog in het Midden-Oosten
scheen hem daartoe een mogelijkheid te bieden. Hij liet bekend maken dat Rusland
van plan was om zich in deze oorlog te mengen teneinde Israël volkomen te
vernietigen en kondigde in antwoord op deze plannen een lichte graad van paraatheid
af voor alle Amerikaanse strijdkrachten. Kennelijk hoopte hij daarmee hetzelfde
effect te bereiken als Kennedy indertijd bereikte toen hij de Amerikaanse
strijdkrachten in paraatheid bracht tegen de Russische plannen om op Cuba een
raket-basis te vestigen. Dit had Kennedy immers de roep verzekerd van een groot
staatsman te zijn. Nixon echter lukte het niet. Niemand in Amerika nam de Russische
plannen of Nixons ‘tegenmaatregel’ au sérieux. Men zag er niets anders in dan
wederom een afleidingsmanoeuvre, die opnieuw de onbetrouwbaarheid van Nixon
bevestigde. Blijkbaar was hij
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zelfs bereid om ook de buitenlandse politiek op te offeren aan zijn persoonlijke
belangen. Toen kwam ongeveer tegelijkertijd met deze manoeuvre nog het bericht
dat er met de opgevraagde bandjes zelf iets mis was. De twee belangrijkste, waarop
gesprekken met John Dean en oud-minister Mitchell waren vastgelegd, bleken niet
te bestaan. Bij het ene gesprek bleek de technische installatie te hebben gehaperd,
zodat er niets op het bandje stond en het andere zou zijn gevoerd vanuit een kamer
die niet bij de afluisterinstallatie was aangesloten. Wéér zakte de geloofwaardigheid
van de President een flink stuk. Bij al deze ellende kwam nog, dat Nixon bleek
staatsgeld te hebben gebruikt voor het opknappen en duchtig in waarde vermeerderen
van twee egien woningen in Californië en in Florida en dat hij het - door gebruik te
maken van een naar leugen riekend trucje - had klaargespeeld over twee jaren zegge
en schrijve iets meer dan 800 dollar belasting te betalen over een inkomen van 200.000
dollar per jaar!
Het werd langzamerhand een beangstigend gezicht. Een correspondent van de
Britse Observer vergeleek het met een lavastroom die hij ooit uit de Vesuvius had
zien komen en die langzaam maar zeker een der dorpjes op de helling van de berg
omsloot om het geleidelijk in zijn greep te verstikken. Van alle kanten raakte Nixon
in het nauw. Een voor een lieten zijn trouwste palladijnen in zijn eigen partij het
afweten. Kranten die hem in de Watergate-affaire door dik en dun hadden gesteund,
keerden zich tegen hem. Hij slaagde er nog wel in een paar ‘fatsoenlijke’ mensen
aan te trekken - voor het vice-presidentschap, voor het ministerschap van Justitie en
voor de opvolging van Cox - maar deze mensen werden prompt argwanend bekeken
alleen omdat zij door hém waren uitgezocht. En het Congres liet zich niet meer
vermurwen. Het onderzoek naar de mogelijkheden van een impeachment ging door.
Met het oog op de mogelijkheid van een impeachment-procedure wilde het Congres
ook haast maken met de goedkeuring van een benoeming van Gerald Ford tot
Vice-President. Ford was weliswaar door Nixon uitgezocht en een vrij onbeduidende
man, helemaal ‘His Masters Voice’, maar het was tenminste geen Agnew. Anders
dan Nixon, die waarschijnlijk hoopte dat Fords onbeduidendheid het Congres ervan
zou weerhouden hemzelf af te zetten, beschouwde het Congres Ford als aanvaardbare
reserve voor het geval dat Nixon moest verdwijnen.
Tegen het einde van de maand zat heel de wereld in gespannen verwachting of
Nixon vrijwillig zou heengaan of niet. Agnew kreeg een duwtje van Nixon, maar
wie moet Nixon zelf het duwtje en vrijwaring van gerechtelijke vervolging geven?

Canada
De verkiezingen in de Staat Quebec hebben de liberalen onder Robert Bourassa een
eclatante overwinning bezorgd. Hun voornaamste tegenstanders, die de afscheiding
van Quebec voorstonden, kregen niet meer dan 30% van de stemmen; Bourassa
kende aan deze stemming het karakter van een referendum toe; de afscheiding acht
hij nu voorgoed van de baan.
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Portugal
Op 28 oktober werden in Portugal parlementsverkiezingen gehouden. Reeds bij
voorbaat stond vast dat de Nationale Volks Partij van Premier Gaetano als overwinnaar
uit de bus zou komen, al ware het slechts omdat de oppositie zich kort voor de
verkiezingen uit de arena terugtrok. Zulks omdat Gaetano haar strenge beperkingen
ten aanzien van haar verkiezingspropaganda had opgelegd. Gaetano won inderdaad
een overgrote meerderheid in het parlement, wat die dan ook waard was.

Turkije
Bij de verkiezingen in Turkije op 14 oktober verloor de Partij der Gerechtigheid van
premier Suleyman Demirel de absolute meerderheid, die zij bij twee vorige
verkiezingen wist te veroveren. De socialistisch geïnspireerde Republikeinse
Volkspartij werd de grootste in het parlement, doch zonder absolute meerderheid.
Haar leider, Bulent Ecevit, werd belast met de vorming van een nieuw kabinet, dat
echter alleen in coalitieverband voldoende steun kon verwerven.

Siam
Wijd om zich heen grijpende studenten-
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oproeren, waar ook burgers zich bij aansloten en die door de militairen bloedig
werden onderdrukt, leidden ertoe, dat de militairen voor het eerst sedert twintig jaren
de regering aan burgers hebben overgedragen. Thamassak werd premier, maar of hij
de afgetreden militairen voldoende onder de duim heeft om hen van verdere acties
tegen studenten en andere roerige elementen te weerhouden, is nog een open vraag.
Hij heeft een grondwet in het vooruitzicht gesteld. Maar wanneer?

België
1. De regering leverde in oktober een enorm spektakel. Negen leden vlogen de
deur uit, en er kwam één nieuwe binnen. Er resten toch nog altijd 22 ministers
en 6 staatssecretarissen.
Heel de operatie geeft de indruk te moeten dienen als camouflage rond het
ontslag van minister Anseele. Die moest weg, maar hij wou niet. Ook zijn partij
wilde in geen geval het schandaal erkennen rond de man die de profeten en
aartsvaders van de BSP verzinnebeeldt. Een pakket ontslagen maken rond
Anseele redde de schijn. En aangezien iedereen altijd al had gezegd dat het
aantal regeringsleden onverantwoord groot was, lag een alibi onmiddellijk
voorhanden.
Die weigerachtigheid van de socialisten de fout van Anseele te erkennen geeft
blijk van een eigenaardige opvatting over politieke onkreukbaarheid. Anseele
was onmiskenbaar verantwoordelijk voor een enorme verspilling in de RTT.
Hij had zichzelf echter daarmee niet verrijkt zei men, en dus was er geen reden
tot schande en schaamte. De moraal slaat alleen maar op het privé-leven. Stelen
mag dus niet. Voor het collectieve is er geen moraal. Voor honderden miljoenen
computers bestellen die niet kunnen gebruikt worden? Tja wat wil je... Het feit
dat het een katholieke krant was die het RTT-schandaal uitbracht, onderhield
en aanwakkerde tot het bittere einde, maakte er niet alleen een politiek, maar
zelfs een ideologisch probleem van.
Eén van de klassieke argumenten van conservatieve zijde tegen collectivisatie
is immers dat al deze administraties niet werken. Nu waren er aan de top van
de RTT-administratie eindelijk eens enkele bijzonder dynamische mensen die
de traditionele sleur doorbraken. Het management van deze socialisten maakt
van een grote administratie een grote onderneming. Er is visie, durf en initiatief.
En nu komt zulke krant, verdediger van het privé-belang, bewijzen dat de oude
administratie veel goedkoper en degelijker werkte, en dat dit moderne,
socialistische management niets anders was dan grootheidswaanzin op
Staatskosten. Dat alleszins de ambtenaren zich vermoedelijk flink hebben te
goed gedaan op de rug van de gemeenschap, vormt dan het element dat de
aanklacht sluitend maakt.
Voor het socialisme van de BSP is het een zware klap. Dit is immers geen
socialisme dat tegenover het principe van het privé-belang staat, maar een dat
de collectieve structuren nodig heeft om zichzelf privé te maken. Er is een type
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BSP-er, dat niet van huize uit liberaal is, en het dus enkel kan worden bij middel
van het algemeen belang. De BSP wil eigenlijk niet privé collectiviseren, maar
het collectieve privatiseren in haar handen. En daarom is het ook zo erg voor
hen, dat juist de conservatieven bewijzen dat de klassieke staatsadministratie
zo veel goedkoper en zelfs efficiënter is dan de privé.
2. In oktober congresseerden BSP, CVP en PSC.
Het BSP-congres in het begin van de maand was niet van aard om de hoop van
de linksen in deze partij te bevestigen dat er nieuw leven komt binnen hun
structuur. Belangrijke statutenwijzigingen i.v.m. leeftijdsgrenzen en cumulaties
kwamen niet aan bod wegens tijdsgebrek. Voorzitter Van Eynde verdedigde
het voorstel het geheel van deze voorstellen uit te stellen tot een volgend congres.
Hij zei het zelf wel begrepen te hebben: hij zal geen kandidaat meer zijn, noch
voor het voorzitterschap van de partij, noch voor een zetel in het parlement.
Anders was het gesteld met de congressen van CVP en PSC op het einde van
de maand. Het gaat niet zozeer om de inhoud, want daar sprak niemand nog
over twee weken na de betreffende happenings. Wat bijzonder opviel naar
aanleiding van beide congressen is dat de christen-democratie in haar politieke
restauratie wil doen geloven.
De PSC heeft de jongste tijd zeer veel gediscussieerd over ideologie. Het zal
wel wat op zijn Frans zijn: veel mooie volzinnen, maar zonder waarborg dat er
ooit iets van komt.
De CVP kan momenteel alleszins bogen op een goede administratieve heraanpak.
Alle tijdschriften kregen een nieuw kleedje, er worden moderne lettertypes
gebruikt en vermoedelijk zijn ook de stofferige fichesdozen aangepast. Er komt
veel volk naar congressen en open-partijdagen, en ze zien er allemaal goed uit.
In de katholieke pers wordt de CVP dan ook flink opgehemeld, naar ons gevoel
zelfs opgepept. De partij doet het weer, heffen we het glas!
De bedoeling lijkt dubbel te zijn.
De eerste is van onmiddellijk politiek belang. Men weet het nu wel stilaan in
de CVP dat het een vergissing was Eyskens op te offeren om de premier-zetel
aan de socialisten als losprijs te kunnen aanbieden voor hun medewerking aan
de staatshervorming. Met het huidige concept is immers niets aan te vangen.
En nu wordt Tindemans naar voor geschoven. Hij is erfgenaam van Eyskens.
Partij-ideoloog. Onkreukbaar. De tegenpool van Leburton. De eerste onder de
CVP-ministers. De CVP heeft opnieuw aspiraties voor het Eerste-ministerschap,
en Tindemans is de kandidaat. Of de operatie moet gebeuren na verkiezingen,
óf de drieledige coalitie zal verdwijnen voor een nieuw klassiek huwelijk tussen
CVP-PSC en BSP, dat schijnt nog niet beslist.
De tweede bedoeling is klaarblijkelijk opnieuw te doen geloven in de CVP en
in wat doorgaat als de politieke idee van christen-democratie. Merkwaardig
genoeg wordt geen enkele poging ondernomen om te doen geloven dat het om
een andere CVP dan de vroegere gaat. Nee, nee. Het is de klassieke CVP, de
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standenorganisatiepartij, het is de traditionele christen-democratie, die geacht
worden het opnieuw te doen. Alleen is de partij verjongd, en de
organisatietechnieken zijn nu up to date. Het is dus echt de restauratie.
De CVP hoopt die operatie klaar te spelen met het aantrekken van zoveel
mogelijk zo jong mogelijk talent. Iedereen die wil zwijgen over zijn contestatair
verleden mag komen meedoen.
Wat daar uit voort kan komen is erg dubieus. De CVP, evenmin als de PSC,
slaagt er niet in om ook maar één nieuwe idee of ideologisch aantrekkingspunt
te formuleren. Ze verleidt met het argument van de macht. Zal dat jonge talent
op die basis bereid gevonden worden tot echte trouw aan klassieke ideeën? Om
wat te doen? Of wordt het hoop en al een wat geforceerde flirt, om de oude tante
in de steek te laten zogauw er een alternatief is?
3. Buiten het terrein van de politieke structuren waren er twee belangrijke
gebeurtenissen: de actie tegen Brasil-Export, en de V-dag voor vrouwen.
De actie tegen de handelstentoonstelling van Brazilië te Brussel is waarschijnlijk
het eerste voorbeeld van een belangrijk samenoptreden van actiegroepen en
individuen buiten de structuren. De actie werd zeer breed gesteund, op de
partijcongressen werd aangedrongen dat de ministers zouden wegblijven van
de tentoonstelling, radio, tv en geschreven pers besteedden er ruime aandacht
aan. De nationale betoging die op 10 november doorging kende een groot succes:
10.000 deelnemers.
Aangezien dit stuk werd geschreven op 11 november, kunnen we moeilijk een
evaluatie geven van de weerslag van de betoging en de actie. Wordt dit, gezien
de grote massa betogers, het begin van reeksen dergelijke acties? Krijgt de
buitenparlementaire politieke strategie stilaan vorm? Of wordt het integendeel
opnieuw een bevestiging van het gevoel van machteloosheid? Want er waren
wel 10.000 betogers, maar de tentoonstelling ging door, en zal wellicht een
groot succes genoemd worden.
Op de tweede Vrouwen-Dag, voor de Vlamingen te Antwerpen en voor de
Francofone te Brussel, trof men gelijkaardige thema's, opkomst en stemming
aan als op de 11 november happening van 1972. Ook deze V-Dag richtte zich
vooral op de bewustwording van de vrouwen. Dit keer stelden zij zich agressiever
op tegenover de actuele politiek. De recente afdanking van alle vrouwelijke
regeringsleden (2) en het inlijven van het staatssecretariaat voor het gezin bij
Volksgezondheid was olie op het vuur.
Algemeen was men van mening dat de vrouwen nu verder moeten gaan en eens
en voor goed concreet moeten worden.

11 november 1973
Ward Bosmans, Rita Jolie-Mulier
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Forum
Oorlog en Vrede in augustus 1914
Augustus 1914 van Alexander Solschenizyn is geen goede roman. De meeste lezers
zullen het een taai werk vinden. In een emigrantentijdschrift werden het taalgebruik
en de beschrijvingen van het tsaristische leger door Roman Gul afgekraakt.
Men mag zich echter afvragen of dit boek wel bedoeld is als een roman en niet
veel meer als een literair polemisch geschrift.
De Russische geschiedenis kent twee grote oorlogen: de vaderlandse oorlog uit
1812 en de grote vaderlandse oorlog van 1941-'45. De vaderlandse oorlog werd
gezien als een grote Russische prestatie. In het winterpaleis in St. Petersburg werd
een zaal ingericht waarin, door Engelse en Duitse schilders vervaardigde portretten
van meer dan 300 generaals die aan die oorlog deelnamen, werden tentoongesteld.
Poesjkin bezong deze galerij:
Da ist im Schloss des Zaren vom groszen Russenland
Ein still' und schlicht' Gemach ohn'
Gold noch Setentand
......
Dort hangen dicht geschart die werken
groszer Meister
Die Führer uns'res Volks, die unvergesznen Streiter
Die sich mit Ruhm bedeckt in Feldzug
ohnegleichen
Von achtzehnhundertzwölf. Sie kämpten
ohn' zu weichen.

(vertaling gids Hermitage)
Een grenzeloze verering voor de leiders in deze oorlog, die inderdaad haar
hoogtepunt vindt in de portrettengalerij, in het paleis. Een galerij die in opmaak sterk
verwant is aan de klassisistische kerken die in diezelfde eeuw in Petersburg werden
gebouwd. De portretten vervullen de functie van ikonen en de hele zaal die van
ikonen-wand voor het heiligste deel van het paleis, de troonzaal, die er onmiddellijk
achter ligt.
Een van de belangrijkste polemische punten van Tolstoi's, in 1865-'69, dus in de
min of meer liberale periode van Alexander II verschenen roman, Oorlog en Vrede
is nu juist deze verering van de leiding. Het werk laat de oorlog zien als een dialectisch
proces, waarin front en achterland eerst als twee wezenlijk verschillende gebieden
worden beschreven. Daarom laat hij de roman al in 1805 met de slag bij Austerlitz
beginnen, terwijl de eerste woorden van de roman, gesproken door een Russische in
de hoofdstad, geuit worden in het Frans. De tegenstelling tussen front en achterland
is opgeheven bij de brand van Moskou, die door toeval ontstaat. Om deze
ontwikkeling te beschrijven geeft Tolstoi vele journalistiek aandoende verslagen van
gevechten en behandelt hij vele strategische overwegingen. Zijn commentaar op dit
historisch gebeuren uit hij vooral in negatieve zin: als iedere Franse sergeant
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geweigerd had aan de veldtocht deel te nemen, dan was de oorlog niet doorgegaan
en als de gezondheidstoestand van Napoleon tijdens de slag bij Borodino
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anders was geweest, was de slag net zo verlopen als nu. Met andere woorden, niet
op de bevelhebbers komt het aan, maar op de gewone man. Van de Russen wordt
dat op een subtielere wijze gezegd. Praktisch alle bevelhebbers, behalve een paar,
niet historische, contrast-figuren, zoals Andrej Bolkonski, worden als incompetent
beschreven. Met name ook Koetoezow de opperbevelhebber, meer dan levensgroot
ten voeten uit afgebeeld in de eregalerij, wordt niet als een groot veldheer getekend.
De vaderlandse oorlog is niet gewonnen doordat de bevelhebbers niet van wijken
wisten, zoals Poesjkin wil, maar door de Russische volksgeest, stelt Tolstoi.
Het is tegen deze opvatting dat Solsjenitzyn zich verzet. Direct aan het begin van
het boek maakt hij al duidelijk dat het hem in eerste linie te doen is om een aanval
op Tolstoi. De pacifistische Tolstoianen kunnen aan het begin van de oorlog '14-'18
de consequenties van hun idealen niet trekken en ze verraden die zelfs. Eigenlijk
alleen om dit te zeggen heeft Solsjenitzyn een beschrijving van het achterland, van
de vrede dus, nodig. Daardoor ontbreekt in zijn boek de voor Tolstoi zo noodzakelijke
evenwichtige verdeling van het verhaal over oorlogs- en vredesscenes. Had Oorlog
en Vrede ook alleen maar bestaan uit beschrijvingen van krijgsgebeurtenissen, dan
was het ook een taai werk geworden. Roman Gul heeft nogal wat bezwaar tegen de
wijze waarop Solsjenitzyn dit voorrevolutionaire Moskou beschrijft, maar hoewel
de middelen voor een adequate beschrijving wel via antiquariaten voorhanden zijn,
mag men aannemen dat de schrijver dit voor zijn doel overbodige moeite heeft geacht.
In de dan volgende oorlogsbeschrijving, die uiterst nauwkeurig op de kaart te volgen
is, doet hij in feite niets anders dan de figuren van Tolstoi's Oorlog en Vrede plaatsen
in het kader van de oorlog van '14-'18. Zelfs gaat hij daarbij zo ver dat hij zijn
voorbeeld volgt door wat hij te zeggen heeft veel duidelijker van de Duitsers dan
van de Russen te zeggen. Het is de Duitse bevelhebber von François die hij duidelijk
lof toezwaait. Omdat de bevelhebbers goed zijn, vechten de soldaten goed. Bij de
Russen neemt hij de karakters van Tolstoi letterlijk over. Het meest krasse voorbeeld
daarvan is Generaal Samssonow die volkomen naar Koetoezow gemodelleerd is. En
als Samssonow zelfmoord heeft gepleegd en de opperbevelhebber Grootvorst Nikolaj
Nikolajewitsj in het verhaal moet voorkomen, geeft de schrijver hem voor het gemak
ook maar dat karakter. Alles en alles gaat steeds verkeerd omdat de Russische
bevelhebbers incompetent zijn. Door hun sulligheid en incompetentie slaan de troepen
aan het plunderen, maar, wat erger is, door de eigenzinnigheid, de domheid en het
gebrek aan samenwerking tussen de officieren wordt een heel legerkorps met tros
en al vernietigd. Als er eens goed gevochten wordt, dan komt dat doordat er een
goede officier, zoals de naar de jonge Andrej Bolkonski gemodelleerde kolonel
Worotynzew, de leiding op zich neemt. Dan verdedigt zich een batterij met
onbegrijpelijke heldenmoed, dan weet een kleine afdeling op geniale wijze aan de
Duitse omsingeling to ontkomen. Het is niet het Russische volk dat de nederlaag
leed in de strijd tegen de Duitsers, maar het waren de bevelhebbers die het volk in
de ellende hebben gebracht. Het komt niet op de volksgeest maar op de leiding aan.
Het is mogelijk dat deze stelling in tweede linie een aanval beoogt op het Sovjet
regiem. Dat het leven hier zo zwaar is, zoals de Russen het uitdrukken, ligt niet aan
het volk, maar aan de leiding. Of dit de bedoeling is, staat niet vast, maar de officiële
Sovjet kritiek schijnt het boek wel zo te lezen. Deze kritiek heeft zich in sterke mate
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toegespitst op de plunderscene. Zo zijn Russische soldaten niet; ook onder de zeer
slechte leiding in de oorlog '14-'18 hebben de soldaten zich niet gedragen als hier
beschreven. Maar, althans zover mij bekend, huldigt deze kritiek ook nergens het
Tolstoiaanse standpunt dat het volk zijn lot bepaalt. Men geeft openlijk niet eens toe
dat het onder goede leiding wel eens mis kan gaan, maar verzet zich alleen tegen de
stelling dat slecht gaan

Streven. Jaargang 27

299
altijd en alleen een gevolg is van slechte leiding.
Nogmaals moet men zich afvragen of deze kritiek inderdaad in de bedoeling van
de schrijver heeft gelegen, en zo ja, of ze niet onrechtvaardig is. Zo lang we de
Russische roman kennen, zien we de gevolgen van het zware leven. De werken van
Gogol en Dostojewski staan even vol met dronkenlappen als nu de straten van
Leningrad er vol mee zijn. Maar ligt dat aan het regiem of aan het klimaat met zijn
te lichte en te warme zomers en te donkere en te koude winters. Of ligt het misschien
toch aan het Russische volk, want het is een merkwaardig feit dat als men de grenzen
van het Russische deel van de RSFSR overschrijdt en in een van de andere republieken
komt, alles er over het algemeen vrolijker, beter afgewerkt en soms ook meer
vertrouwd voor ons uit ziet, ondanks het feit dat in sommige van deze republieken
de oorlog nog een zwaardere tol heeft geëist dan in het eigenlijke Russische gebied
en ondanks het feit dat de politieke en vooral ook economische druk van de Russen
in al deze republieken voelbaar is. Tolstoi kon toch wel eens gelijk hebben: het ligt
niet aan de leiding, maar aan de volksaard.
C.J. Boschheurne

Streven. Jaargang 27

300

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

Sociale wetenschappen
Baeck, Louis - De kloof tussen arm en rijk. - Davidsfonds, Leuven, 1973, 65
pp., BF. 50.
Beerling, R.F. - Sociologie en wetenschnpscrisis. - Boom Meppel / Denis,
Borgerhout, 1973, 75 pp., f 7,90, BF. 120.
Berger, Peter L., en Brigitte Bergei - Sociologie. Een biografische opzet. Ambo, Bilthoven, 1973, 335 pp., f 22,50.
Boer, R.A. de - Nascholing van huisartsen. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout,
1973, 232 pp., f 19,50, BF. 295.
Lambert, Willi u. A. - Damit alle leben konnen. - (Topos) Patmos Verlag,
Düsseldorf, 1973, 168 pp., DM. 6,80.
Segal, Ronald - De Amerikanen. - Bruna, Antwerpen, 1973, 286 pp., BF. 265.
Wiegersma, S. - Sociale arbeidspsychologie. - De Toorts, Haarlem, 1973, 258
pp., f 27,50.
Zijderveld, A.C. - De theorie van het symbolisch interactionisme. - Boom,
Meppel / Denis, Borgerhout, 1973, 237 pp., f 17,50, BF. 265.

W.A.C. Whitlau, red.
‘Of het gedrukt staat...’
Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van HAGRA b.v. te Amsterdam,
Van Gorcum en Comp., Assen, 1973, 146 pp., f 14,50.
De in deze bundel verzamelde twaalf artikelen zijn gegroepeerd rond de vraag,
welke de functie is van het gedrukte woord in de ontwikkeling van de
communicatiemiddelen, zoals de ondertitel luidt. De probleemstelling is ruim en de
artikelen zijn evenredig gevarieerd. Zo wordt bijvoorbeeld binnen dit kader zowel
de underground-pers behandeld (door Henk van Gelder) als de mogelijkheden die
de technische ontwikkelingen met name in de elektronika bieden voor de uitgeverij
(Prof. Dr. Ir. J.J. Bordewijk). Overigens heeft de samensteller het gevarieerde aanbod
kundig geordend en ingeleid.
Het wordt uit de artikelen duidelijk, dat de eigenheid van de grafische media niet
wordt aangetast en vaak ook wordt versterkt door het verschijnen van de nieuwere
communicatiemiddelen. Zo wijst het artikel van Prof. Dr. Ir. F.A. Heijn (‘Leerboeken,
de grootste uitvinding op onderwijsterrein’) op het grote belang van het gedrukte
woord vooral in het leerproces. Th. Oltheten ziet de functie van de grafische media
vooral liggen in de ‘mogelijkheid van maximale diversiteit’ voor de gebruiker.
Anderzijds wordt de nadruk gelegd op het belang van een goed samenspel tussen de
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onderscheiden media, waardoor de voordelen van zowel grafische als visuele middelen
worden gecombineerd en elkaar versterken. Hierover handelen met name de artikelen
van Dr. G.A. Kohnstamm (‘Leren lezen met TV’) en G.H.L. Schouten (‘De open
university, een multimediaal experiment’), maar deze stellingname vindt men verder
terug in vrijwel alle artikelen. Men valt uit verre toekomstvisioenen terug in de harde
realiteit, wanneer men leest over de juridische aspecten van de nieuwe ontwikkelingen,
die voorshands slechts ter sprake komen in verband met het fotokopiëren. Hierover
handelt met name het artikel van John Brooks (‘Kopieermachine en auteursrecht’).
J.J.S. Weitenberg

Jan H.C. Cuijle
Zigeuners in Vlaanderen
Ecclesiola, Antwerpen, 1973, 89 pp., BF. 95. Als pastoor van de zigeuners is Cuijle
erom begaan dat het wantrouwen tegenover deze groep zou afnemen. Daarom vertelt
hij over hun leven, gebruiken, opvattingen, werk, nadat hij gedurende enkele jaren
dagelijks met hen omging. Een tiental bladzijden geschiedenis heeft hij bijeengebracht
met de hulp van de Franse abbé Barthélémy die sinds geruimere tijd met de zigeuners
en hun verleden bekend is. Ondanks de aanklachten tegen de willekeur van de
overheid vervalt het boek niet in pamfletstijl. Het is een goede eerste kennismaking.
G. Boeve
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Gedragswetenschappen
Mucachielli, Roger - Das Gruppeninterview. 1. Theoretische Einführung, 2.
Praktische Übungen. - Otto Müller Verlag, Salzburg, 1973, 69 en 56 pp., ÖS.
137.
Sporken, Paul - Umgang mit Sterbenden. - (Topos) Patmos Verlag, Düsseldorf,
1973, 104 pp., DM. 5,80.
Spijker, A.M.J.M. Herman van de - Homotiopie. - Manz-Verlag, München,
1972, 104 pp., DM. 12,80.

Dr. A. Cassee, Dr. P. Boeke en Dr. J. Barendregt, red.
Klinische Psychologie in Nederland, Deel I
Van Loghum Slaterus, Deventer, 1973, 288 pp., f 28,50.
Dit boek wordt door de samenstellers gezien als het eerste van een serie, waarin
Nederlandse artikelen en onderzoeksverslagen op het gebied van de klinische
psychologie gebundeld zullen worden. Inmiddels is ook het tweede deel van de serie
verschenen, dat met het eerste een, weliswaar nogal kunstmatig, geheel vormt. Ik
beperk me hier tot een bespreking van het eerste boek, dat enkele beschouwende
studies bevat en voorts verslagen van diagnostische onderzoekingen. De samenstellers
leiden de serie, naar mijn gevoel, nogal magertjes in met één enkele pagina
verantwoording, waarin zij zelfs verzuimen een omschrijving te geven van wat
volgens hen onder ‘klinische psychologie’ verstaan moet worden. Uit de keuze van
de bijdragen wordt men in dit opzicht ook niet veel wijzer; ze vormen op geen enkele
manier een eenheid en het moet de leek volslagen onduidelijk zijn, waarom zulke
uiteenlopende artikelen - als de (bij uitzondering) zeer leesbare beschouwing van
Van Leeuwen over de psychoanalyse en de 4 uitgesproken specialistische
neurologische onderzoeken aan het einde - in één boek zijn samengebracht. Ik weet
met een recensie dan ook niet goed raad: je zou iedere bijdrage apart moeten bespreken
- over de inhoud als ‘geheel’ valt niets te zeggen. Toen ik het boek de eerste keer
doorbladerde kwam al de vraag bij mij op voor wie het eigenlijk geschreven is; na
lezing vraag ik me dit nog sterker af: de meeste artikelen zijn zo specialistisch, qua
onderwerp en qua taal (zeg maar gerust: vakjargon), dat ze alleen belangwekkend
en leesbaar zijn voor iemand die op het betreffende gebied thuis is. Zo iemand echter
(hij zou bijv. klinisch psycholoog kunnen zijn...) zal de hier weergegeven resultaten
of de besproken literatuur al kennen uit eerdere publikaties in de vaktijdschriften.
Mijn oordeel is dan ook dat het 'n overbodig boek is. Het spijt me dat ik niet
vriendelijker kan zijn, want ik heb sympathie voor de poging van de samenstellers
om het werk en het denken van Nederlandse psychologen voor een breder publiek
toegankelijk te maken. Naar mijn smaak is dit, althans in dit eerste deel van de serie,
niet gelukt.
Peter van der Linden
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Colin Wilson
Van Freud naar Maslow.
Nieuwe wegen in de psychologie
Lemniscaat, Rotterdam /Denis, Borgerhout, 1973, 287 pp., BF. 295.
Ongeveer één derde van dit boek is besteed aan een goed synthetisch overzicht
van de tendensen of scholen in de psychologie, vanaf Descartes tot de
Gestalt-psychologie. Maslows plaats in dit geheel wordt verder in het werk meer in
detail geschetst, beter dan Frank Goble het gedaan heeft in ‘De derde weg’ (zelfde
uitgeverij). Wilson geeft een veel systematischer overzicht van Maslows ontwikkeling
en eigen bijdrage, die wel het best samengevat is in de zinnen: ‘De mens streeft naar
objectieve werkelijkheid, waarden buiten hemzelf’ (p. 216) en ‘Maslow... begreep
dat waarden een hiërarchie vormen’ (p. 217). Wilson besteedt het laatste kwart van
zijn werk aan het beschrijven van de draagwijdte van Maslows thesissen, legt een
verband met het werk van andere auteurs van de ‘humanistic-psychology’-richting
en geeft tussendoor zijn eigen ideeën.
Zowel voor de kennismaking met de ontwikkeling van de psychologie in de laatste
dertig jaar als voor de vele kritische bedenkingen over de analytische richting is dit
een boeiend boek. Op veel plaatsen waagt de auteur zich op het terrein van de
fenomenologie, waar hij wel zijn man kan staan, maar toch verraadt niet grondig
filosofisch geschoold te zijn, ondanks zijn grote belezenheied. Zijn bedenkingen
moet men dan ook af en toe met een glimlach lezen.
Een steeds terugkerende, bemoedigende ondertoon in Wilsons werk is: psychische
gezondheid is niet van buitenaf gedetermineerd; ieder mens kan ze op eigen kracht
herstellen, handhaven, opvoeren. Hiermee geeft hij de indruk invloeden van buitenaf
te onderschatten.
G. Boeve
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W. Zijlstra
Klinische pastorale vorming
(Wegen tot pastoraat), Dekker & van de Vegt, Nijmegen, 19732, 194 pp., f 18,90.
De handelseditie van zijn dissertatie van 1969 plaatste de auteur in de aandacht
van de pastoraal-theologisch geïnteresseerden. De dissertatie was een belangrijke
publikatie, de daarin beschreven pastorale vorming, geïnspireerd door Amerikaanse
methodieken en gedachtengangen, bood aantrekkelijke kanten voor een minder
rationele vorming van pastores.
Het is dan ook geenszins opmerkelijk dat in de serie ‘Wegen tot pastoraat’, waarbij
de dragende grond van alle over het algemeen aan te bevelen publikaties de functie
en praktijk van de zielzorger is, deze studie als elfde deel wordt opgenomen. De
historische gedeelten zijn ingekort of weggelaten, de nogal technische uiteenzettingen
niet meer opgenomen, de meer op de onmiddellijke praktijk gerichte gedeelten
aangevuld en bijgewerkt tot de laatste stand van zaken in de methodiek.
De merites van deze studie werden reeds in Streven (1970, p. 10088/89) besproken.
Waar deze klinische vorming inderdaad pastores brengt tot en helpt bij het herder
zijn in Godsnaam, kan instemming slechts op zijn plaats zijn.
G. Wilkens

Hans Smits
Crimineel; - meedenken over misdaad en straf
(Feiten achter feiten), Spectrum, Utrecht ï Antwerpen, 1973, 96 pp., f 3,-, BF. 49.
Het werkje an Hans Smits ‘Crimineel’ is snel en goed te lezen. Het geeft feiten
achter feiten over crimineel gedrag. Deze feiten zijn ontnuchterend en dragen er toe
bij om vele vooroordelen over crimineel gedrag uit de weg te ruimen. In dit opzicht
is het werk geslaagd.
Als ondertitel heeft Hans Smits opgegeven: meedenken over misdaad en straf. In
dit laatste opzicht is zijn overzicht van minder gehalte. De discussie over aard en
doeleinden van de straf wordt genoemd en aangeduid, maar de geïnteresseerde lezer
krijgt wat weinig van zijn gading, wanneer hij inderdaad wil meedenken in de
achtergronddiscussie. Conclusie: wel feiten achter feiten, weinig over het hoe en
waarom. Als eerste aanzet echter zeker een waardevol overzicht.
A. Leijen

Alfred Benjamin
Het helpende gesprek
De Toorts, Haarlem, 1973, 175 pp., f 17,50. Dit praktijk- en werkboek ontstond uit
een tienjarige praktijk in interviewen en uit een nadenken en onderwijs geven in
gespreksvoering door de schrijver, docent aan een Israëlische en Amerikaanse
universiteit.
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Het helpende gesprek doelt niet op de eerste plaats op dat gesprek waar de
interviewer informatie en hulp vraagt, zoals een journalist zijn vragen stelt, maar op
dat bijeenzijn van twee mensen, waar de interviewer de geïnterviewde wil helpen.
Achtereenvolgens brengt de schrijver ter sprake de voorwaarden en fasen van zo'n
soort gesprek, het vragen stellen en het vastleggen van het gesprek, de communicatie,
het reageren en leiding geven. Talloos zijn de voorbeelden die hij geeft, telkens uit
een verschillende praktijksetting.
Een uitgewerkte, bijgehouden literatuurlijst biedt de helpende hand voor verdere
vorming in het moeilijke ambacht van het helpende gesprek.
Een goede hulp, dat aan te bevelen is voor ieder die voor anderen baat wil vinden
in het helpende gesprek.
G. Wilkens

Prof. Dr. J.H. van den Berg
De Reflex
Metabletische tegelijk maatschappijkritische studie
Callenbach, Nijkerk, 1973, 181 pp., f 24,90. Het woord reflex heeft de betekenis van
een automatische reactie bij een toegediende prikkel van buiten. Automatisme van
handeling, ook in het gedrag van de mens, wordt beheerst vooral door de zenuwen
in het ruggemerg. Deze wetenschappelijke mededeling van de zenuwarts Van den
Berg was reeds eerder bekend. Het specifieke aanzetpunt van deze studie van
menselijk gedrag vindt zijn uitleg in de ondertitel. Een metabletische studie, zoals
deze, wil laten zien hoe dit automatisme in zijn wetmatigheid, waardoor men wordt
ingelijfd bij een van de mens onafhankelijk centrum in hem, historisch is bepaald.
De laatste eeuwen zijn er meer automatische bewegingen verricht dan tevoren; dit
illustreert de schrijver aan de hand van tal van feiten. Jazelfs, men kan zeggen dat
het bovenpersoonlijk ingelijfd worden in een groter anoniem geheel ook het sociale
leven is gaaan doortrekken. Anonieme bijeenkomsten, naamloze vennootschappen,
algemene instemming en aller inspraak vormen evenzovele zenuwcentra die het indi-
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vidu gaan beheersen. Dat laatste biedt de gelegenheid om het maatschappijkritische
element van de ondertitel te rechtvaardigen. Wat dat betekent, kunnen we het best
aan de schrijver overlaten, waar hij zijn tijdgenoot oproept met de woorden:
‘Algemene bijeenkomsten, mijd ze, geloof er niet in,... Rechten voor allen, betwist
de rechtvaardigheid ervan, slechts het enkele ik is recht waardig. Algemene besluiten,
besluiten met algemene stemmen, denk niet dat zoiets bestaat. De menigte besluit
niet. De menigte rijdt auto’. En verder: ‘Verlaat du pad, tijdgenoot. Het kan nog.
Kies het pad, dat te smal is voor een spinale massa. Alleen moet men gaan, getweeën,
gedrieën. Aan de kleine groep, aan de enkeling, openbaart dit bestaan zijn bezit, zijn
bestemming. De massa verplaatst zich onder elkaar. Wie het leven zoekt, gaat alleen.
Hij verlaat de brede weg die naar het bederf voert, en kiest het smalle, ongeplaveide
pad, dat bij elke stap aandacht vraagt’.
Wie de schrijver kent uit de studies die hij ter voorbestudering aanbeveelt: Leven
in Meervoud (1961) en 's-Morgens jagen, 's-Middags vissen (1971), zou bijna spreken
van een persoonlijke maatschappijkritische reflex bij de schrijver. De heldere taal,
de even verzorgde als ongemeen leesbare stijl nodigen uit tot het ter hand nemen van
deze studie. De lezer late het niet bij deze reflex. Hij late zich gerust meevoeren door
de schrijver over zijn pad, maar hij vergete niet aan het eind van het boek te vragen
aan de schrijver van een twintigtal boeken, waaronder een aantal met een
indrukwekkend aantal herdrukken en vertalingen, waarheen het pad voert en wat de
inhoud is van het innerlijk dat zo overweldigd wordt. Het antwoord daarop, door
ieder persoonlijk gegeven - en niet alleen om de schrijver een genoegen te doen kan een automatisme in vragen en antwoorden bij lezer en schrijver doorbreken tot
een mogelijk persoonlijke belijdenis.
G. Wilkens

Edith Cardoen en Marcel Ploem
Antwoord in vrijheid. Over opvoeding tot luisterbereidheid en engagement
De Toorts, Haarlem, 1973, 99 pp., f 12,50. In de titel wordt het sleutelbegrip uitgedrukt
dat door beide auteurs, gevormd door de pedagogische inzichten van de Universiteit
van Leuven en werkzaam in de begeleiding van studenten en scholieren, gehanteerd
wordt om het opvoedingsgebeuren aan te geven.
In het eerste deel, van de hand van Marcel Ploem, wordt de horizon nagegaan
waarbinnen de huidige verantwoorde opvoeding mogelijk of onmogelijk wordt
gemaakt. Naast deze leesbare analyse worden er tevens enige voorwaarden
aangegeven die voor opvoeding noodzakelijk zijn.
Het tweede deel bevat een theoretische fundering vanuit de wijsbegeerte en enige
fundamentele opvoedkundige inzichten. Sleutelbegrip is hier het woord engagement,
gezien als het persoonlijke, vrije antwoord op het appèl dat van de werkelijkheid
uitgaat. Enkele vooronderstellingen van dit engagement als vrijheid en
verantwoordelijkheid, trouw en een positief beleven van het veranderingsproces
worden verder uitgediept. De schrijvers zien in een volwaardig engagement ook de
binding in vrijheid waaraan in de godsdienst gestalte wordt gegeven.
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Het geheel geeft een ernstig, helder en leesbaar antwoord op de fundamentele
vragen van de opvoeding, als men daarnaar vragen heeft. Waar men concrete vragen
uit de praktijk stelt, zal men niet direct bevredigende en hanteerbare antwoorden in
deze bescheieden studie moeten verwachten.
G. Wilkens

Marc Oraison
Überwindung der Angst
Knecht, Frankfurt, 1973, 134 pp..
Het kan niemand ontgaan dat de psychologie op haar eigen terrein met
gegevenheden geconfronteerd wordt die op een ander vlak in het centrum van
Openbaring en theologische reflectie gelegen zijn. Echte tegenstelling tussen
wetenschap en geloof bestaat eigenlijk niet en de aanvaarding daarvan schenkt
legitieme bevrediging. Dat wil echter niet zeggendat men alles dooreen mag mengen
zoals degenen die geloof door wetenschap en vice versa willen ‘bewijzen’. In dit
nieuwe boek poogt Oraison drie fundamentele levensvragen toe te lichten vanuit de
psychologie: met name de zelfliefde in conflict met de liefde tot de ander, verder de
vrees en de angst, tenslotte het veelvormig en ambivalente streven naar prestatie en
effect. Daarbij blijkt hoe de wederzijdse aanvulling van de kennis zowel van de
psychologie als van de theologie, nieuwe gezichtspunten mogelijk maakt op de
grondsituaties van de mens. Een boek dat doet nadenken.
S. De Smet
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Politiek
Pobedonoszew, Wladislaw - Schlagt nach bei Lenin. - Verlag Neues Leben,
Berlin, 1973, 157 pp., EVP. 3,60.
Raffalt, Reinhardt - Wohin steuert der Vatikan? - Piper Verlag, München, 1973,
300 pp., DM. 28,-.
Snethlage, Maria C.J. - Cuba op weg naar het socialisme. - (Kritiese Biblioteek)
Van Gennep, Amsterdam, 1973, 207 pp., f 10,90.

Prof. Dr. Paul Van de Meersche
Het antwoord van Brugmans
Orion, Brugge, 1973, 212 pp., BF. 150.
Dit boek heeft eigenlijk de vorm van een heel lang gesprek van de oud-student
van het Brugse Europacollege, P. Van De Meersche, thans hoogleraar te Leuven en
te Antwerpen UFSIA, met zijn oud-rector H. Brugmans. Uiteraard gaat het over
Europese aangelegenheden. Merkwaardiger is dat in de loop van dit gesprek veel
meer, of moeten we zeggen de kern van de Europese geest naar voren komt, die toch
onlosmakelijk met het christendom verbonden is. Brugmans, spits als steeds en
ruiterlijk openhartig, vertelt dan ook over zijn Europese roeping die nogal parallel
liep met zijn ontplooiing als mens, die van huize uit Remonstrants, heftig rood gezind
werd en van de Romaanse Filologie overstapte naar de politiek en zich daarbij nog
tot het katholicisme bekeerde. Behalve deze revelerende bijzonderheden, die toch
alles behalve een etaleren van een individueel leven zijn, komt hier ook de reflectie
op tal van eigentijdse vraagstukken aan bod, zoals dat in een gesprek tussen twee
mensen wel eens gaat. Het resultaat is een werkelijk boeiend boek geworden waarom
de lezer zowel de oud-student van het Europa college te Brugge als zijn voormalige
Rector dankbaar zal zijn.
S. De Smet

Friedrich Engels
De rol van het geweld in de geschiedenis
Pegasus, Amsterdam, 1973, 160 pp., f 6,75. Revolutie en Contra revolutie in Duitsland
Pegasus, Amsterdam, 1973, 181 pp., f 7,25. Nederlandse vertalingen van twee
werken van Marx' vriend en medewerker. Voortreffelijk uitgegeven en vertaald,
voorzien van verklarende noten en registers. Wil men de boeken karakteriseren, dan
moet men zeggen: contemporaine geschiedenis van honderd jaar geleden, gezien
door een dialectische bril en te boek gesteld als middel tot agitatie en propaganda.
De meest sensationele gebeurtenis uit de vorige eeuw, de revolutie, of moet men
zeggen revolutiepoging, van 1848 staat daarbij in het middelpunt, de kwestie
Elzas-Lotharingen speelt een tweede rol.
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C.J. Boschheurne

Andres Küng
Estland zum Beispiel Nationale Minderheit und Supermacht
Seewald Verlag, Stuttgart, 1973, 192 pp., DM. 19,80.
Dit boek beschrijft het lot van een van de niet-Russische volken in de Sovjet-Unie.
Een lot dat hoofdzakelijk bestaat uit economische uitbuiting en Russificering, met
als antwoord daarop passief verzet met als antwoord weer nieuwe represailles.
De schrijver kent het land blijkbaar goed, zodat dit overzicht, wars van sensatie,
zeer goed geworden is, al mag men de inhoud ervan niet zonder meer op andere
republieken toepassen. Overal vindt men natuurlijk de tegenstelling tussen Russen
en de autochtone bevolking; overal vindt men Russisch imperialisme en uitbuiting,
behalve wat het laatste betreft misschien in Georgië. Maar wat over de kerk
geschreven wordt, dat het een instelling voor nog maar weinig oude mensen is, geldt
elders zeker niet. In de vele, verschillende, open kerken in Tiblisi ziet men opvallend
veel jonge mensen. Zoals ook in de RSFSR (Russische Socialistische Federale Sovjet
Republiek) zelf demonstreert men zijn ongenoegen door kerkbezoek. Men ziet dan
jonge mensen in grote groepen, die de dienst bijwonen, maar van de betekenis
blijkbaar niets afweten. In Armenië noemt iedereen zich Christen en is het portret
van de patriarch overal te koop. De discriminatie van de Koerdische bevolking van
deze republiek wordt verklaard door hun Islamitische overtuiging.
De rol van de kerk in Estland hangt zeker samen met de geheel eigen ontwikkeling
van dat land. Het nationaal gevoel ontwikkelde zich namelijk niet in strijd met de
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Russen, maar in strijd met de Duitssprekende Baltische baronnen. Russificatie
betekende in de vorige eeuw emancipatie van de Duitse overheersing. Zo is te
verklaren dat terwijl in Finland in de Russificatieperiode slechts l,7% van de bevolking
Russisch-orthodox werd, dit in Estland 17% was.
Men nam vrij algemeen aan dat Estland, indien het zich na de dertiger jaren zonder
politieke schok had kunnen ontwikkelen, het in korte tijd tot Scandinavisch
welvaartspeil gebracht zou hebben. De produktie zal ook nu ongeveer gelijk zijn.
Opvallend is ook dat men in het land, in tegenstelling tot de RSFSR, dezelfde goede
vormgeving vindt als in Finland. Dat de ontwikkeling geen Finse toestanden heeft
doen ontstaan, is een gevolg van de uitbuiting ten behoeve van het Russische gebied.
De Russificering moet men dan beschouwen als een vaak contre coeur doorgevoerde
consequentie van die uitbuiting.
C.J. Boschheurne

Friedrich Print
Wenzel Jaksch - Edvard Benes. Briefe und Dokumente aus dem Londener
Exil 1939-1943
Wissenschaft und Politik, Köln, 1973, 160 pp., DM. 18,-.
In dit boek vinden we de briefwisseling en de gesprekken die gevoerd werden
tussen de president van de Tsjecho-Slovaakse republiek in ballingschap Benes en de
leider van de Sudetenduitse sociaal-democraten in ballingschap Jaksch, en een deel
van de nota's die door de Tsjechen en de Sudetenduitsers in Londen werden verspreid
in de oorlogsjaren 1939-'43. Het gaat hier om 23 documenten die heel wat meer
weergeven dan de titel van het boek doet vermoeden: verklaringen van de
Sudetenduitsers in ballingschap over de toekomst van Tsjecho-Slovakije; de
briefwisseling van Jaksch met Benes en andere Tsjecho-Slovaakse leiders;
verklaringen van de Tsjecho-Slovaakse regering over de toekomst van de
minderheden. In al deze documenten schuilt een tragedie die door de auteur sterk
belicht wordt in zijn inleiding. Daardoor is het boek ook een tijdsdocument geworden
en de uitgever Prinz maakt in werkelijkheid het proces van Benes en vooral van diens
houding tegenover het minderheidsprobleem in Tsjecho-Slovakije. Vandaar dat het
boek dan ook uitgegroeid is boven de loutere dimensie van een
documentenverzameling.
A. Van Peteghem

Heinrich End
Zweimal deutsche Aussenpolitik. Internationale Dimensionen des
innerdeutschen Konflikts 1949-1972
Wissenschaft und Politik, Köln, 1973, 224 pp., DM.28,-.
Door het afsluiten van de erkenningsverdragen tussen de Bondsrepubliek en de
DDR wordt een tijdstip afgesloten in de buitenlandse politiek van de twee staten. De
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basis van de buitenlandse politieke strevingen waren voor beide staten
tegenovergesteld, nl. de niet-erkenningstheorie die door Bonn gehuldigd werd en het
streven van de DDR om zich diplomatiek te doen erkennen. De auteur heeft zich dan
ook tot doel gesteld om in feite twee grote problemen te onderzoeken. Aan de ene
kant de politiek die gevolgd werd in de periode van de niet-erkenning. Aan de andere
kant de gevolgen en de mogelijkheden die hij ziet in het toekomstig politiek gedrag
van de beide staten tegenover elkaar. Eerst onderzoekt hij de feiten van de Duitse
buitenlandse politiek. Vervolgens gaat hij de gevolgen na van de
niet-erkenningstheorie op het vlak van de diplomatieke bewegelijkheid van de DDR
en de BRD en welke invloeden een rol hebben gespeeld in de beide staten om deze
politiek af te dwingen. Ten derde wordt een onderzoek gewijd aan het model waardoor
in de toekomst de verhouding tussen de beide Duitse Staten zal verlopen. Zijn
thesissen zijn de volgende: de niet-erkenning volgde uit de feitelijke gebeurtenissen
na de tweede wereldoorlog en uit het ontstaan van de BRD en de DDR; de
Hallsteindoctrine bracht het instrument voor deze niet-erkenning tot stand; de
niet-erkenning werd ondersteund door alle partijen met correctieven; de
onafhankelijkheidsverklaring van de derde landen bracht een onhoudbaarheid van
de niet-erkenningstheorie teweeg; toekomstige mogelijkheden in de verhoudingen
tussen de twee staten: conflictsituatie, indifferentie, coöperatie, integratie. Het voorstel
van de auteur is een coöperatieve niet-inmengingspolitiek die voor een lange termijn
gepland zou worden. Zeer degelijk werk, met een uiterst belangrijke bibliografie.
A. Van Peteghem
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Biografie
Prof. Dr. E. Verbeek
De man met de glazen hoed. Biografisch essay over de dromen van Sigmund
Freud
Callenbach, Nijkerk, 1973, 309 pp., f 39,50. Wie het woord ‘Traumdeutung’
tegenkomt, denkt aan de schrijver van de gelijknamige studie: Sigmund Freud, vader
van de psycho-analyse, waarin droomuitleg een bevoorrecht middel is om inzicht te
krijgen in iemands onbewuste strevingen. Freud analyseerde eigen dromen, niet in
het minst om eigen theorieën toe te lichten. Maar krijgen we in deze dromen en de
daarbij geleverde zelfanalyse de werkelijke Freud te zien? Het zijn de vragen van
een biograaf: was Freud sociaal, familiaal, als wetenschapsmens? Was hij eerlijk?
Hoe werken de diepste elementen in zijn natuur in zijn werk door? De bekende
biografie van Ernest Jones laat, volgens Verbeek, te veel bewondering en te weinig
kritische distantie ten aanzien van de meester zien.
Verbeek past Freuds eigen methode van droomuitleg toe op Freud zelf. Hij wil
aan de hand van de dromen, die geheel of fragmentarisch gepubliceerd en bereikbaar
zijn, tot een interpretatie van de werkelijke Freud komen.
Droomuitleg, tegelijk met van elders verzameld biografisch materiaal, levert een
invoelende en overtuigende schets op van de mens Freud, waarbij Verbeeks
persoonlijke stellingname ten aanzien van Freud is: Freud was te rigide, stond te
weinig relatief tegenover eigen werk, was te bezeten van eigen vondsten, kon geen
mensen naast zich dulden die zijn inzichten zelfs maar betwijfelden. Tragisch wordt
Freud, in Verbeeks schets, waar deze zelf zo weinig baat heeft gehad bij de vondsten
die hij voortbracht. ‘Hij was geen gelukkig mens, omdat hij zo'n neurotisch mens
was en onder zijn neurosen zozeer heeft geleden’ (p. 299). Een ongewoon mens was
Freud zonder twijfel, waarvoor men als mens weinig sympathie kon opbrengen en
die teveel schoolmeester was om een echt genie te zijn.
Het boek van Verbeek is origineel. Zowel wat het onderwerp als de aanpak betreft.
De stijl is uitermate helder en goed leesbaar, ook voor de analytisch ongeschoolde
lezer, terwijl het die wetenschappelijke objectiviteit bezit waarbij invoeling en
overtuigingskracht een elkaar ondersteunende functie hebben.
G. Wilkens

Dra M.G. Schenk en A. Mac Gillavry
Driemaal drie is negen
De Boekerij, Baarn, 1973, 108 pp., f 12,50. Het blijkt niet zo eenvoudig om nu ook
over de Oranjekinderen een boek te schrijven. Er is veel historie in verwerkt naar
aanleiding van de namen. De diverse doopplechtigheden worden uitvoerig beschreven,
de aangifte, zelfs een horoscoop vindt een plaats, maar toch wordt het geen
sprankelend boekje, zoals men van deze kinderlevens zou verwachten. Het doet
allemaal een beetje moeizaam aan. Dit geldt niet van de foto's: die geven een veel
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spontanere kijk op de kinderen dan de enigszins wijsneuzerige tekst. Jammer van de
gemiste kans.
R.S.

Dra M.G. Schenk
De Prins der Nederlanden
De Boekerij, Baarn, 1973, 108 pp., foto's, f 12,50.
Schrijfster heeft succes gehad met haar vorige boeken over leden van het Koninklijk
Huis. Het was dus te verwachten dat zij haar reeks zou voortzetten. Dit deel, handelend
over Prins Bernhard, is echter niet het sterkste geworden uit de rij. Het somt de
functies van de Prins der Nederlanden op en geeft met name enige informatie over
het Wereld Natuurfonds en de Bilderbergconferenties, alsook over de Fondation
Européenne de la Culture, maar het blijft allemaal erg aan de oppervlakte. En als zij
terecht stelt dat de Prins o.a. door de oorlog gerijpt en gevormd is, had de lezer daar
wel iets meer over mogen vernemen, als men tenminste de bedoeling heeft de mens
te schetsen. Hetzelfde geldt voor zijn taak als hoofd van het koninklijk gezin bij de
opvoeding van de prinsessen. Het kan best zijn dat men daar uit fijngevoeligheid
niet te diep op in kan gaan, maar dan moet men die fase zo niet behandelen. Bij de
foto's valt de merkwaardige volgorde op en de geringe variatie in tijdsverloop. Neen,
vergeleken bij de andere deeltjes uit deze reeks, is dit niet zo erg geslaagd.
R.S.
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Wijsbegeerte
Dubinin, Nikolai - Geheimnis der Unsterblichkeit, - Verlag Neues Leben, Berlin,
1973, 127 pp., EVP. 3,20.

Corn. Verhoeven
Het Axioma van Geulincx
Ambo, Bilthoven, 1973, 91 pp., f 8,90.
De schrijver behandelt in dit boek het axioma van Geulincx, dat luidt: dat wat je
doet, maar waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet. Geulincx was een
Nederlands filosoof die leefde van 1624-1669 en in die korte tijd een vrij uitgebreid
oeuvre tot stand bracht. Hij was een cartesiaanse jansenist die, zoals de schrijver
aantoont, een schakel vormt tussen de opvattingen van Descartes en de monadenleer
van Leibnitz. De bedoeling van de stelling is te zeggen dat als iets schijnbaar door
je gedaan wordt, maar je in werkelijkheid niet weet hoe je het doet, je het ook niet
in werkelijkheid zelf doet, maar dat het als het ware met je gedaan wordt. Ik weet
bijvoorbeeld in werkelijkheid niet precies wat er gebeurt als ik mijn arm ophef,
derhalve is er een kracht, wel te verstaan God, die mijn arm als het ware buiten mij
om opheft, op het ogenblik dat ik het wil. Dit is in feite de opvatting van de
occasionalisten, die dus hier gebaseerd wordt op dit axioma.
De schrijver analyseert het hele systeem scherp en toont aan dat het in feite gaat
om een ethische theorie die beoogt het geweld te bestrijden. In dat verband was de
opvatting natuurlijk hoogst actueel in een tijd met zoveel geweld als het midden van
de zeventiende eeuw. Ook verder is de theorie duidelijk tijd-bepaald. Uit een van de
vele citaten in het boek blijkt duidelijk dat Geulincx zijn theorie dezelfde zekerheid
wilde geven die men in zijn tijd nog in de mathematica aanwezig achtte. Pas in de
vorige eeuw, toen Riemann en Lobatschewsky nieuwe axiomatische theorieën voor
de geometrie hadden gevonden, ging men twijfelen aan die zekerheid van de
wiskunde. Zolang die zekerheid nog niet was ondergraven, kon men in feite nog niet
behoorlijk denken over de aard van axioma's. De uitvoerige citaten uit het werk van
Geulincx over axioma's doen ons dan ook allemaal als ver achterhaald aan.
Toch is het werk zeker van actueel belang. Het extreme dualisme, absolute
scheiding van lichaam en ziel (waardoor nooit te verklaren is hoe wat we willen door
het lichaam ook gedaan wordt) komt ook nu zelfs in schijnbaar progressieve kringen
weer sterk op. Dolle Mina bijvoorbeeld wil de gelijkberechtigdheid van man en
vrouw niet funderen in het mens zijn van beide, maar in het gelijk zijn van man en
vrouw. Waardoor ze komen tot eenzelfde opvatting als die van deze zeventiende
eeuwse denkers, namelijk dat er bij beide een gelijke ziel bestaat die belangrijk is en
een lichaam dat wel is waar verschillend maar volslagen onbelangrijk is, en daarom
ook rustig verwaarloosd mag worden. Het systeem dat Geulincx, in navolging van
Descartes, toepast, wordt ook in de populaire parapsychologie toegepast. Men heeft
een aantal verschijnselen die men niet kan verklaren en stelt nu bij wijze van
hypothese eenzelfde verklaring op van al deze verschillende onbekende verschijnselen.
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Deze verklaring acht men dan in zichzelf bewezen, dat wil zeggen evident. Een
evidentie stelt men dan gelijk aan een axioma. Bij de parapsychologen is dat axioma
het bestaan van de ziel, bij Descartes God. Het ontologische Godsbewijs van Descartes
doet daaraan niets af, daar het in feite niets anders is dan het aanwijzen van een
schijnbare evidentie. Dergelijke theorieën zijn op ieder gebied misleidend.
Systematisch zijn ze onjuist en ze worden extra verwarrend omdat zij ten onrechte
de hier geïntroduceerde begrippen ‘God’ en ‘ziel’ gelijk stellen met de christelijke
begrippen die met hetzelfde woord worden aangeduid. (Voor zover het laatste zelfs
betrekking heeft op een oorspronkelijk christelijk begrip).
C.J. Boschheurne

Lew S. Gordon
Studiën zur plebejisch-demokratischen Tradition in der französischen
Aufklärung
Rutten & Loenig, Berlin, 1972, 370 pp., M. 24,-.
Het werk is oorspronkelijk in het Russisch verschenen. De schrijver is hoogleraar
aan de universiteit in Saransk in Mordovië. Het gaat verder met een onderzoek dat
in de Oostbloklanden al sinds enige jaren populair is, namelijk naar de fundamentele
tegenstellingen tussen de schrijvers van de verlichting. De schrijver is er inderdaad
in geslaagd aan te tonen dat er een groep filosofen is geweest die inderdaad op een
fundamenteel ander standpunt stond dan Voltaire en zelfs Rousseau. Deze schrijvers
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ontwierpen sociale utopieën met sociale, althans economische gelijkheid als doel.
Voltaire en de schrijvers rondom de encyclopedie hebben deze groep metterdaad
bestreden, zover dat zij herhaaldelijk betoogden dat men aan dit soort uitingen een
eind hoorde te maken. Dat zij zelf weinig voor een dergelijke gelijkheid voelden,
was natuurlijk bekend. Vooral Voltaire heeft zich herhaaldelijk geuit op een wijze
die doet denken aan de beroemde uitspraak van Catharina de Grote, dat een land
alleen te regeren valt als er veel domme bedelaars zijn. Hoewel hij op dat punt het
meest uitgesproken is, kan men wel zeggen dat hij de meeste van de bekende
verlichtingsfiguren achter zich had staan. Het dunkt mij nu juist dat deze mensen
bekend en de door Gordon gevonden schrijvers vrijwel onbekend bleven, omdat de
tegenstelling tussen arm en rijk in de feodale maatschappij natuurlijk wel aanwezig
was, maar toen niet de fundamentele en in het oog vallende ongelijkheid was. Dat
kon ze pas worden nadat de op geboorte berustende tegenstellingen uit de weg gewerkt
waren.
De tegenstelling die de door Gordon genoemde auteurs, zoals b.v. Le Beaumelle,
Tiphaigne de la Roche, Goudars en Du Lauens, al zagen, waren in hun tijd feitelijk
tegenstellingen binnen een subcultuur. De boeken die zij schreven, vaak niet meer
dan pamfletten, zijn voor een groot deel verloren gegaan. Schrijver kent ze uit de
bibliotheken van Voltaire. Of zijn stelling juist is dat deze pamfletten op het gewone
volk meer invloed hadden dan de geschriften van de bekende verlichtingsmannen is
belangwekkend, vooral als hij die aanvult met de veronderstelling dat het gewone
volk deze mensen voor de schrijvers ervan aanzag. Natuurlijk is het juist dat hun
grote geschriften op de vrijwel ongeletterde massa nooit enige invloed konden
uitoefenen. Ook dat hun populariteit, die er zeker was, op andere factoren, zoals b.v.
het ingrijpen van Voltaire in de zaak Calas, berustte. Gordon wijst er nu op dat ook
de door hem gevonden schrijvers zich met dergelijke dingen bezig hielden en dat bij
voorbeeld Beaumelle zich al voor Voltaire met Calas bezig hield.
Merkwaardig is wel dat alle door hem gevonden utopische verlichtingsdenkers
optreden in de vijftiger en begin zestiger jaren van de eeuw. Kort voor de eigenlijke
revolutie spelen ze een veel minder grote rol, zodat hun invloed op de houding van
het volk in die dagen verwaarloosd kan worden.
C.J. Boschheurne

Godsdienst
Brenning, Klaus - Worte zum Alltag. - (Topos) Patmos, Düsseldorf, 1973, 142
pp., DM. 5,80.
Handbook to the Bible. - The Lion publishing, Berkhamsted, 1973, 656 pp., £
3,75.
Hultsch, Eric - Beten für Nicht - Beter.- Benziger Verlag, Zürich, Einsiedeln,
Köln, 1973, 122 pp..
Lenfers, Karl - Trimm dich, bet mal wieder. - Butzon & Bercker, Kevelaer,
1973, 132 pp., DM. 9,80.
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Seidel, Uwe und Walter Bonheinen, Hrsg. - Gottesdienst am Ort. - Verlag Hans
Driewer, Essen, 1973, 291 pp., Paperback DM. 22,-.
Spaemann, Heinrich - Orientierung am Kind. - (Topos) Patmos Verlag,
Düsseldorf, 1973, 144 pp., DM. 4,80.
Steiner, Rudolf - Het Johannes Evangelie. - Vrij Geestesleven, Zeist, 1973, 243
pp..

D.J. Kohlbrugge en J. van der Werf
De ware Jozef
Callenbach, Nijkerk, 1973, 111 pp., f 12,90. De Jozef van de titel is de
oud-testamentische Jozef, de zoon van de aartsvader Jakob; de verhalen over hem
die we vinden in het Oude Testament en in de Koran vormen het onderwerp van dit
kleine boekje. Er bestaat in het Nederlands maar weinig literatuur over de Islam, een
reden om elk nieuw boek over dit onderwerp met vreugde te begroeten. Na het lezen
van dit boek voelde ik me echter enigszins teleurgesteld: ik kon me niet aan de indruk
onttrekken dat het in wezen niet om de Koran of de Islam gaat, ook niet om het
vóórchristelijke Jodendom waar het boek Genesis zijn vormgeving heeft gevonden,
maar om het hedendaagse Christendom. In het zevende (en laatste) hoofdstuk komt
met name de bezorgdheid van de beide auteurs over de wegen die de theologie en
de bijbelwetenschap hebben ingeslagen, aan het licht. Enkele citaten uit dit hoofdstuk
dat de veelzeggende titel ‘De Moslem contra de Messias van Israël’ heeft
meegekregen: ‘Het zal de lezer waarschijnlijk nu ook niet meer zo gemakkelijk
afgaan om Islam en Christendom als zeer verwante godsdiensten te beschouwen...’
(p. 98). ‘Jozef (in de Koran) blijft een hersenschim. En nu moet men onmiddellijk
verder gaan en constateren dat het met Allah zelf niet anders is. Ook Allah is een
abstractie, een algemene
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God’ (p. 99). ‘Wie kennis neemt van allerlei christelijke exegese van het Jozef-verhaal,
van de manier waarop men in deze geschiedenis knipt en wijzigt, hoe men Jozef
hanteert als een figuur die ons enkele zinnige lessen in moraal kan geven, hoe er
toepassingen gemaakt worden, die regelrecht de verbinding leggen tussen Jozef en
ons, die ontdekt dat onze christelijke exegese telkens weer ten offer valt aan een
islamiserende werkwijze. De Islam heeft de boodschap van de Bijbel echter in zijn
tegendeel omgekeerd, tot op de wortel bedorven’ (p. 105).
Naar mijn mening zullen moslims zich moeilijk herkennen in de visie die in dit
boekje op hun geloof wordt gegeven. Het lijkt erop, dat de auteurs - gedreven door
een diepe pastorale bewogenheid - een wig proberen te drijven tussen Islam en
Christendom. De houding van de lezer tegenover dit pogen zal afhangen van de
verwachtingen (positieve of negatieve) die hij heeft van de op gang komende
gesprekken tussen Moslims en Christenen. Tenslotte nog dit: de manier waarop het
politieke probleem rond de staat Israël wordt herleid tot een confrontatie tussen
Jodendom en Islam (p. 105 s.), lijkt mij voorbij te gaan aan de realiteit.
Jan Peters

Jörg Zink
Vijf broden en twee vissen
Gooi en Sticht, Hilversum, z.j., (1973), 240 pp., foto's, f 19,90.
Een bijzonder boek, dat de ondertitel draagt: hedendaagse bevindingen tegen de
achtergrond van documenten uit de bijbel. Fris zowel vanwege de vele goede foto's
als vanwege de taal. De auteur, televisiepastor in Stuttgart, heeft namelijk een geheel
eigen vertaling gemaakt van de fragmenten die hij uit de bijbel uitkoos. Tussen die
fragmenten in staan opmerkingen, uitleg van de tekst, korte gedachten, foto's, enz..
Zo is bijv. zijn tekst en uitleg bij de twee scheppingsverhalen uiterst waardevol,
zeer informatief, en up to date. Het zondvloedverhaal en de toren van Babel krijgen
hun Oosters decor en worden zo zeer begrijpelijk. De informatie is gedegen en staat
m.i. overal functioneel in verband met de aangehaalde bijbeltekst.
We volgen de geschiedenis van Israël met zijn God op de voet. Het heeft duidelijk
verwijzingen naar de huidige geschiedenis, hetgeen Zink goed weet aan te voelen.
Wel is het vreemd dat bij de periode van ballingschap en wederopbouw een belangrijk
profeet als Ezechiël niet ter sprake komt. Zijn naam wordt zelfs nergens genoemd!
In verhouding tot het Oude Testament is het gedeelte van dit boek dat het Nieuwe
Testament behandelt, groot. Moest het O.T. met zevenmijlslaarzen worden doorlopen,
het N.T. wordt nogal detaillistisch bekeken. Een tweetal opmerkingen hierbij. Het
wekt bevreemding dat een zo goed bijbeluitlegger als Zink Matt. 5:1 (p. 135) als
volgt weergeeft: ‘Toen Hij de mensen zag, ging Hij een berg op’. De Griekse
grondtekst heeft heel duidelijk ‘de berg’. Mattheus heeft namelijk heel duidelijk een
parellel op het oog tussen Mozes en Jezus, de nieuwe Mozes. Ook het woord
‘verraden’ en ‘verraad’ bij Judas zijn weer opgenomen, niet het m.i. betere woord
‘overleveren’ en ‘overlevering’. Dat zou een veel bijbelser begrip zijn; Judas zet dan
namelijk de apostolische overlevering op gang.
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Het gehele werk is magnifiek en zeer ad rem geïllustreerd. Het is zeer overzichtelijk
wat inhoud en uitvoering betreft.
Panc Beentjes

Dr. P.A. Elderenbosch
Jahweh is onze God
Boekencentrum, Den Haag, 1973, 143 pp., f 13,75.
Na zijn indrukwekkend boek ‘Hoor, Israël...’ (besproken in Streven, juli 1972, p.
1053-1054) heeft Dr. Elderenbosch een tweede jaarcyclus voor bijbellezen op de
zondagen samengesteld.
De lezingencyclus voor het tweede jaar (de Joodse eredienst las de hele bijbel in
drie jaar door) begint met Exodus 12 en eindigt met Numeri 6. Dat betekent dat er
in het tweede jaar een groot aantal lezingen ter sprake komen uit een voor velen
weinig interessant stuk Bijbel, nl. Exodus 21 t/m Numeri 10, ook wel eens het minst
gelezen bijbelgedeelte genoemd.
Het is daarom bijzonder verheugend dat de auteur m.n. het minst gelezen
bijbelboek, Leviticus, tot spreken weet te brengen. Het blijkt dat vooral dit boek in
de eredienst een zeer belangrijke functie vervult.
Of de lezingen uit de Profeten en de voorgestelde Psalmlezing alsmede de lezing
uit het Nieuwe Testament ook inderdaad op de sabbat of op de vroegchristelijke
zondag zijn gebruikt, zal waarschijnlijk altijd een open vraag blijven. Het werk van
Dr. Elderenbosch is er in ieder geval niet minder om. Voor predikanten die in hun
diensten
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een zgn. lectio continua zouden willen invoeren zijn zowel ‘Hoor Israël...’ als ‘Jahweh
is onze God’ uitstekende exegetische gidsen. Alleen wat hij op p. 49 vertelt over
153.000 en 153 vissen uit Joh. 21 lijkt mij niet juist.
Panc Beentjes

Missionair handelen
(Handreiking 8) Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam - Haarlem 1973.
Handreiking 8 is samengesteld voor het schooljaar 1973/1974. Het jaar is opgedeeld
in 6 blokken van ieder 7 weken, waarin één bepaald bijbelboek, nl. de Handelingen
van de Apostelen, wordt gelezen. Het is de bedoeling dat door heel het boekje heen
een brug geslagen wordt tussen de activiteiten van de apostelen, m.n. Paulus, en
datgene wat zich in Afrika afgespeeld heeft en nog afspeelt. ‘Handreiking 8 staat in
het teken van Afrika... en van de bijbel. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat David
Livingstone stierf. Hij was de eerste die het christendom in het hart van Afrika bracht,
zoals 2000 jaar geleden Paulus de eerste was die het christendom in het hart van
Europa in Griekenland en Italië bracht. Wat is daarvan overgebleven? 2000 jaar na
Paulus, 100 jaar na Livingstone?’ (aldus de inleiding).
Na de eerste 7 weken is de actualiteit van Livingstone en van Afrika totaal
verdwenen. Het boekje is dan alleen nog maar een (aardige) leeshulp bij de
Handelingen. De leraar die dit boekje wil gebruiken, moet zich realiseren dat enige
voorbereiding, althans enige voorafgaande bezinning op de opening wordt
verondersteld.
Achterin worden vele waardevolle suggesties vermeld die kunnen helpen bij de
verwerking (liederen, teksten, enz.).
Panc Beentjes

WAAR! (Het evangelie van Matteüs) 110 pp..
LICHT (Het evangelie van Johannes) 88 pp..
Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam-Haarlem. 1973, per deeltje f 2,75.
Deze beide deeltjes uit een serie van inmiddels 7 bundels (enkele titels: Vaart,
Houvast, Vrij!, Macht) mogen er zijn. Allereerst wegens de ongelofelijk lage prijs,
vervolgens vanwege de uitermate goede verzorging: vele foto's, goede aantekeningen,
register en kaartjes. Doel van deze serie is, om de boeken van het Nieuwe Testament
in Nederlands van nu te vertalen; in hoeverre deze vertalingen gelukt zijn lijkt mij
een opdracht voor elke lezer. Met name in bijbelgroepen zou deze kwestie aan de
orde gesteld kunnen worden. Door hun hanteerbaarheid, lage prijs en goede uitvoering
lijken deze deeltjes mij voor dergelijk soort werk zeer geschikt. Naast deze
hedendaagse vertaling raadplege men voortdurend een andere bijbelvertaling;
allereerst om gespitst te zijn op zgn. moderne vertalingen, vervolgens om verkeerde
moderniseringen te kunnen signaleren. Daarvan een tweetal voorbeelden:
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- In de oudere vertalingen van Joh. 12:16 staat: ‘dat dit over hem geschreven
stond’; in Licht, p. 47 wordt dat: ‘dat dit over hem in de bijbel stond’. Dit laatste is
m.i. een onjuiste weergave. Het woord bijbel is immers een woord dat in Johannes'
tijd nog niet bestond. Dan mag men het in dit evangelie ook niet gebruiken, ook al
weet iedereen dat er expliciet bijbel mee bedoeld wordt.
- Het woord schriftgeleerden wordt ook in Wam! steeds vertaald met: rabbijnen.
Ook dit lijkt mij een onjuiste weergave van het origineel, met name omdat de
benaming rabbijn sinds ongeveer 70 na Chr. in zwang kwam.
Panc Beentjes

Maitin Buber
Het geloof der profeten
Servire, Wassenaar, 1972, 285 pp., f 12,90. Profeten nemen in de Bijbel een
belangrijke plaats in. Israël heeft veel geschriften als profetisch bestempeld; zij sprak
van de Vroege en de Late profeten. De vroege profetische geschriften beginnen met
Jozua, de helper van Mozes, en lopen via Samuël, de grote ziener van Israël, naar II
Koningen, waar Elia en Elisa, de legendarische profeten, verschijnen. Wat wij
doorgaans als dé profeten betitelen, heet in de Bijbel zelf de latere profeten: Jesaja,
Jeremia, Ezechiël en de 12 kleine profeten. Deze latere profeten noemt men ook wel
schriftprofeten, omdat van hun leven en hun prediking schriftelijke bevestiging is
achtergelaten.
Inmiddels is door veel Bijbelonderzoek wel duidelijk komen vast te staan dat een
profeet niet de toekomst voorspelt. Num. 23:23 zegt dat wel uiterst duidelijk. Een
nawi (profeet) is de middelaar tussen God en de mens; hij draagt het woord van
boven naar beneden en van onder naar boven (p. 62); nawi is de aanduiding niet voor
een stand, maar voor een toestand (p. 71). De Israëli-
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tische profeet spreekt in de volle actualiteit van een bepaalde situatie: hij voorspelt
bijna nooit een stuk toekomst dat ondubbelzinnig vast zou staan. De echte profeet
verkondigt geen onveranderlijk noodlot; zijn spreken is gericht op de
beslissingsmogelijkheid van het moment (pp. 116-117). De profeet zet de mens, de
gelovige mens, voor een onvermijdelijke keuze: doorgaan met dit verwerpelijk gedrag
of Jahweh volgen. In de loop van de Schrift zien we dat de profeten steeds feller
worden aangevallen, soms zelfs met de dood worden bedreigd. De Godswaarheid
die de profeten te verkondigen hebben, is tegengesteld aan hetgeen het hof en de
grote heren willen horen (p. 268). Er waren dan ook hofprofeten die precies
‘profeteerden’ wat het bevoegde gezag graag wilde horen.
Het boek van Martin Buber, een verdere uitwerking van zijn bekende opstel in het
Nederlandse verzamelwerk ‘De godsdiensten der wereld’, is een magnifiek werk.
Allereerst om Bubers wijze van schrijven: zeer deskundig, gedetailleerd, zonder de
grote lijnen te verliezen. Vervolgens spreekt het boek aan door zijn vaak goede
suggesties van de tekst. Tenslotte zijn bijbeluitleg d.m.v. Leitworte, woorden die een
verhaal, een heel boek soms dragen. Dit wordt direct al aan het begin van het boek
duidelijk bij de zeer verhelderende uitleg van het lied van Debora (Richt. 5) en bij
de analyse van Deuterojesaja (Jes. 40-55).
Helaas wordt de leesbaarheid van het boek door twee factoren bemoeilijkt. Ten
eerste door de af en toe moeilijk leesbare en onbegrijpelijke vertaling (m.n. door
lange zinnen); ten tweede door de zeer onduidelijke bladspiegel. Verder had Bubers
standaardwerk, zoals ik het zou willen noemen, heel uitstekend een goed naslagwerk
kunnen zijn, wanneer er een register met bijbelverwijsplaatsen was opgenomen en
daarnaast een register van gebruikte Hebreeuwse woorden. Waar was het opnemen
van dergelijke registers meer op zijn plaats geweest?
Panc Beentjes

Walter Dietrich
Prophetie and Geschichte. Ein redaktionsgeschichtliche Untersuchung zum
deuteronomistischen Geschichtswerk
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1972, 158 pp., DM. 36,-, broch. DM. 32,-.
Dit boek zou, aldus de flap, een beslissend tijdperk van de oudtestamentische
literatuurgeschiedenis kunnen helpen ophelderen: het tijdvak vlak na het einde van
de staat Israël in 587 v. Chr.. In het boek wordt nagegaan wat de deuteronomistische
redactie ertoe bewogen heeft in een werk over de geschiedenis van Israël zo uitvoerig
de profetie aan het woord te laten komen; daarnaast wordt bestudeerd wat voor
opvatting over profetie haar daarbij geleid heeft.
Het deuteronomistisch geschiedwerk (Deuteronomium, Jozua, Richteren, I en II
Samuël en I en II Koningen) is ontstaan als vrucht van profetie in de 6e eeuw v. Chr..
Omdat er vooral in I en II Koningen profeten optreden, is dit het focus van de auteur.
Hij poneert de these dat er drie redacteuren aan het grote geschiedwerk hebben
gewerkt: één met een sterk nomistische interesse in de geschiedenis van Israël (DtrN),
één redacteur uit de onmiddellijke nabijheid van koning Josia met zijn bepaalde kijk
op de geschiedenis van Israël (DtrG) en tenslotte iemand die de profetenteksten in
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het deuteronomistisch geschiedwerk heeft geredigeerd (DrtP.). Dit soort oplossingen
doet onwillekeurig denken aan de opsplitsingen die men ooit voor de eerste
bijbelboeken heeft gemaakt. Altijd blijft de vraag wát er wordt opgelost. Bovendien
werkt de auteur van deze studie op essentiële punten soms naar een anticlimax. Zo
bewijst hij dat de teksten die hij bespreekt rond het begin van de ballingschap (580-560
v. Chr.) geschreven en/of geredigeerd moeten zijn, om dan te constateren dat zijn
bewijsvoering eigenlijk niet klopt, omdat er veel met onheilsprofetieën wordt gewerkt,
terwijl juist het begin van de ballingschap (587 v. Chr.) als einde van de
onheilsprofetie wordt gezien. Maar ook voor dit tere punt heeft hij zijn oplossing
klaar: ‘Ausnahmen bestätigen nur die Regel’ (p. 105). Waarom hij in zijn goede
literatuurlijst het boek van Cl. Westermann (Grundformen prophetischer Rede) niet
noemt, is mij een raadsel, temeer daar hij deze woorden wél gebruikt (p. 69).
Panc Beentjes

Valentin Löhr
Auf dein Wort hin. Biblische Betrachtungen
Knecht, Frankfurt, 1973, 116 pp., DM. 12,80.
In 31 korte overwegingen heeft V.L. in de loop van het liturgisch jaar een of andere
zinsnede uit de bijbellezingen overgehouden, welke hij op een spontane concrete en
directe manier de gelovige voorhoudt. Cultuur en actualiteit worden door dit bijbel-
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woord getoetst en zo tot tekenen van deze tijd gemaakt die ons dichter tot Christus
kunnen brengen. Een pretentieloos maar weldoend geestelijk boekje.
S. De Smet

Marie Noel
Erfahrungen mit Gott. Eine Auswahl aus den Notes Intimes
Mit einem Vorwort von Karl Pfleger.
(Topos), Matthias Grünewald, Mainz, 1973, 160 pp., DM. 5,80.
De auteur is een erkend talentvolle Franse schrijfster, die, in 1883 geboren, enige
jaren geleden is gestorven. Zij beschrijft in haar Notes intimes hoe zij gedurende 40
jaar in verhouding tot God heeft gestaan. Het dagboek diende om haarzelf te helpen
bij haar eenzaamheid en Gods afwezigheid. ‘Sündennot... Erbarmen. Die ganze
Religion Christi fasst in diesen beiden Worten - den Einzigen’ (p. 149), geeft goed
de zwaarte-, diepte- en hoogtepunten van haar geloof en ongeloofscrisis aan.
De Duitse vertaling en selectie dempt uiteraard de glans van de Franse esprit,
terwijl het ontbreken van een biografische context bij verschillende aantekeningen
deze een absoluutheidskarakter geven dat het persoonlijke zoeken en verwerken van
Gods aan- en afwezigheid nogal tekort doet.
G. Wilkens

A. Vanhoye
Door het voorhangsel heen
(Van exegese tot verkondiging, deel 12), Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1973,
69 pp., f 6,25.
Dit deeltje uit de inmiddels zeer bekende serie is een commentaartje op de brief
aan de Hebreeën (de titel van het boekje is ontleend aan Hebr. 10:20). Het is bijzonder
verheugend dat de zeer moeilijke Hebreeënbrief aan een groter publiek wordt
gepresenteerd. De brief (eigenlijk een knap gecomponeerde preek) is een boodschap
aan christenen in verwarring. Christus staat centraal. Wie met het Nieuwe Testament
voor zich dit boek gaat lezen zal ontdekken dat de nog altijd vrij duistere
Hebreeënbrief iets naderbij is gekomen. Enkele slordigheden kunnen wellicht worden
verbeterd. Bijv. op p. 24: ‘wel verre van Hem van ons te verwijderen’, hetgeen een
slecht lopende constructie is; p. 64 waar de tussenzin: ‘zegt hij reeds in het derde
hoofdstuk’ als bijbelcitaat wordt afgedrukt, hetgeen bijzonder vreemd aandoet. Naast
persoonlijk gebruik lijkt dit boekje mij een leuke handleiding voor bijbelgroepen.
Panc Beentjes

Ladislas Boros
Gedanken über das Christliche
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Knecht, Frankfurt, 1973, 85 pp., DM. 8,-. Het christelijk tijdschrift Ruhrwort was
van oordeel dat hedentendage de mens aan zijn milieu ontgroeit. De mens heeft geen
tijd meer wanneer hij geen tijd meent te hebben. Wat te doen om als christen weer
de kern van het leven te vinden. Op deze vraag verzocht de redactie aan de Hongaarse
Jezuiet L. Boros, die sinds 1969 met een leeropdracht aan de Universiteit van
Innsbruck belast is, antwoord te geven. Dit boekje bundelt thans de diverse bijdragen
welke Boros regelmatig aan dit onderwerp heeft gewijd in de loop van 1972.
Geestelijke lectuur in de goede zin van dit woord. S. De Smet

Robert Guelluy
Présence de Dieu
(Vivre et croire), Casterman, Tournai, 19724, 205 pp..
In twee gedeelten valt dit studie- en gebedenboek uiteen.
In het eerste gedeelte laat de schrijver, theologieprofessor aan de universiteit van
Leuven, de huidige dimensies van de christelijke contemplatie zien.
Aan de hand van de tekst van het evangelie wordt, zonder geleerdheid, Gods
aanwezigheid in het leven naar voren gebracht, om vervolgens deze aanwezigheid
in het gebed met verschillende vormen en inhoud uit te werken. Uiteraard komt dan
de verhouding tussen gebed en leven ter sprake, terwijl enige praktische overwegingen
voor het cultiveren van Gods tegenwoordigheid in een serieus en volgehouden
geestelijk leven de levensechtheid verhogen.
Het tweede gedeelte bevat een keur van gebeden voor verschillende leefsituaties
en helpt de contemplatie waarover in het eerste gedeelte is gesproken.
De toon van dit boek is direct, maar niet opdringerig; eenvoudig zonder in naïviteit
te vervallen; van een beschouwende woordkeus, zonder de lezer te bedwelmen;
contemplatief van inhoud, maar toch niet zonder de actieve medewerking van een
zekere ascese. Het werkelijkheidsgehalte is uiteraard afhankelijk van de mate waarin
de Goddelijke Tegenwoordigheid als werkelijk ervaren wordt.
G. Wilkens
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Roger van de Velde
De dorpsveroveraar
Paris - Manteau, Amsterdam - Brussel, 1973, 111 pp., BF. 185.
Heel korte tijd nadat Roger van de Velde in 1970 de Ark-onderscheiding gekregen
had van het Nieuw Vlaams Tijdschrift is hij plots gestorven, 45 jaar oud. Na diverse
maagoperaties moest hij palfium gebruiken als pijnstillend middel en is eraan verslaafd
geraakt. Acht jaar lang is hij langzaam dood gegaan: kliniek, gevangenis,
psychiatrische inrichting, voorlopige vrijheid, interneringscentrum enz.. Frans
Strieleman, zijn collega op de redactie van de Antwerpse krant De Nieuwe Gazet,
schreef dat Roger van de Velde als journalist vooral deernis had met de
verschoppelingen, de zwakken, de misdeelden van de welvaartmaatschappij en
degenen die door haar overdaad vergiftigd waren, de opstandigen en de stille
martelaars, de meelopers van verroeste structuren en de ontspoorden aan de zelfkant
van het leven. In de negen nagelaten verhalen die de bundel De dorpsveroveraar
vormen, vinden we precies die deernis met de kleine mens weer, direct uitgedrukt
zonder psychologische uitrafeling en literaire gewichtigdoenerij. Roger van de Velde
is literator geworden tussen 4 celmuren en in de strijd tussen hoop en vertwijfeling
om ooit weer te genezen. Hij is altijd blijven geloven in de mens, hoe ellendig zijn
situatie ook kan zijn. Maar hij zelf is er niet meer om dat met klare en sterke woorden
uit te drukken.
J. Gerits
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Asher Barash
De brouwerij
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1972, 198 pp., f 14,90.
Het levensverhaal van een vrome Russische joodse vrouw, een echte matriarch,
is geschreven met een eenvoud en een gave voor relevante details, dat het niet de
minste moeite kost zich als het ware zelf in dat milieu te voelen. Men zou kunnen
gaan zoeken naar een categorie of een genre, maar dat heeft voor dit boek weinig
zin; we kunnen volstaan met te zeggen: een heel mooi, vaak ontroerend boek.
R.S.

Hugo Bousset
Schreien, schrijven, schreeuwen
Orion, Brugge, 1973, 237 pp., BF. 285.
Hugo Bousset heeft zijn recensies van de Nederlandse romanproduktie in de
periode 1967-1972 gebundeld onder de titel ‘Schreien, schrijven, schreeuwen’, die
gevat de drie stromingen weergeeft die de huidige literatuur voortstuwen. Voor deze
bundeling heeft S. een structuur gevonden in Bernard Kemp's poëtica van de Vlaamse
roman, ‘Van In 't Wonderjaar tot de Verwondering’. Bousset groepeert in de eerste
plaats die schrijvers die het eigen ik zo problematisch ervaren dat alleen de schrijfdaad
nog enige uitkomst kan bieden. Voor hen geldt het schrijven als een therapie. (Hier
kunnen o.m. de namen genoemd worden van Clem Schouwenaars, Jef Geeraerts,
Jan Wolkers, Roger Van de Velde). Een andere groep vindt de schrijfsituatie zelf
problematisch en beschouwt de werkelijkheid van het schrijven belangrijker dan het
beschrijven van de werkelijkheid. De roman evolueert bij hen tot anti-roman (cf.
o.m. Daniël Robberechts). Een derde pool die de schrijver aantrekt of afstoot, is de
maatschappij. In satirische verhalen en korte stukjes wordt ze gehekeld en gekritiseerd,
in reportages en sociale romans wordt ze geanalyseerd en geëvalueerd.
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Schreien, schrijven, schreeuwen is voor de romanlezer wat het programmaboekje is
voor de toneelkijker: een eerste benadering, kennismaking en situering die een zekere
vertrouwdheid tot stand brengt vóór de eigenlijke lectuur aanvangt. In zijn kronieken
geeft Bousset een paar grondlijnen, enkele weloverwogen aanwijzingen, die de lectuur
oriënteren en stimuleren.
J. Gerits

Leo Mets
De baronnen
De Clauwaert, Kessel-Lo, 1973, 176 pp., BF. 175.
De jongste roman van Leo Mets handelt over een oedipale relatie die nu eens door
de vader, baron Jean Craenenbroeck de Vroenhoven, dan weer door zijn zoon Charles,
beschouwd en gecommentarieerd wordt. De auteur heeft de psychologische
conflictsituatie verbreed door er het generatieconflict bij te betrekken. De jonge baron
verzet zich namelijk tegen de hem door zijn vader opgedrongen levenswijze door
zich te verloven met een cafémeisje. Overigens gebruikt de schrijver in deze roman
zowat alle clichés die in deze context passen: de vader drinkt overvloedig cognac en
schuwt het bed van de huishoudster niet, de jongen is verslaafd aan drugs, voor de
dorpsnotabelen lijken de helden uit de Vlaamse t.v.-series model gestaan te hebben.
De personages komen dan ook haast zelden tot leven en dienen bijna uitsluitend
als voorwendsel om wijdlopige gedachten te spuien over de hypocriete levenswijze
van de geldadel, gepersonifieerd in de steenrijke baronfamilie, die de typische
ondeugden en karaktertrekken van haar kaste bezit. Van een katharsis is eigenlijk
geen sprake: nadat zijn vader aan een hartcrisis bezweken is, ondergaat Charles een
ontwenningskuur en neemt als jonge baron de plaats van zijn vader in.
J. Gerits

Emil Staiger
Spätzeit. Studien zur deutschen Literatur
Artemis, Zürich, 1973, 319 pp., DM.29,-. Zonder ook maar even aanleiding te geven
tot ergernis of ontgoocheling, blijft de nieuwste bundel van deze grote literatuurcriticus
toch vrij van verrassingen. Andermaal valt alle gewicht op de klassieke auteurs (van
Goethe tot Keller), heel even op het nog niet eens recente (Trakl en Benn). In deze
zorgvuldige interpretaties van fragmenten en passages verlegt S. de aandacht naar
de verantwoording van het detail, naar het unieke moment dat een literair systeem
bepaalt, naar het atomistische symptoom van taalcreatieve vakbekwaamheid. S.'s
rationaliseringsmechanisme, zich baserend op empathie en ritmeperceptie, is voor
lyriek voortreffelijk. Zijn methodische inzicht stagneert echter, zijn prominente tijd
is uit. In deze reverente verzameling heeft hij zich nog eens tot een
monument-aan-zichzelf laten verleiden, terwijl de dienst volledig gaat naar de geliefde
dichters die het allemaal provoceerden.
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C. Tindemans

Horst Steinmetz
Max Frisch: Tagebuch, Drama, Roman
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1973, 110 pp., DM. 8,80.
Uitgaande van de ik-verteller-structuur die hij als een autonomiseringstendens van
M. Frisch's eerste dagboek kenmerkt, weet S. aanvaardbaar aan te tonen dat deze
iktechniek niet alleen voor het dagboek opgaat, maar terug te vinden is in het totale
oeuvre van deze Zwitserse literator. Dat heeft zelden iets uit te staan met
autobiografisch materiaal dat de wereld vanuit het ik-perspectief zou verslaan, maar
altijd met strikte fictie-verbeelding, projectie van een fictie die wereldbeeldgehalte
blijkt te vertegenwoordigen. Meteen kan S. ook diffeentiëren; het totale oeuvre heeft
dan wel een grondmethodiek, meer nog thematiek gemeenschappelijk, tegelijk is
iedere nieuwe fictie een wijziging van de opstelling in de vorige of de volgende, met
duidelijke accentverleggingen tussen roman en/of drama. S. bespreekt ook de relatie
tussen Brechts voorbeeld van objectiverende fictie en Frischs poging tot fingerende
objectiviteit; waar Brecht variaties op het mogelijke ontwerpt, waagt Frisch variaties
op het werkelijke, alle didactiek daarbij principieel schuwend. In Gantenbein (roman)
en Biographie (drama) ziet S. het voorlopige failliet van Frischs poging om het
rollenspel van de mens als varieerbaar naar eigen intenties voor te stellen. Dat biedt
hem de gelegenheid in het recente tweede dagboek een sterk veranderde opstelling
tegenover mens en wereld aan te duiden, die weliswaar formeel een terugkeer naar
de aanvangstechniek inhoudt, maar wereldbeschouwelijk een relativerende revisie
van vorige stoere formuleringen inhoudt. Deze beknopte, intelligente analyse is ertoe
in staat de Frisch-visie grondig te wijzigen. C. Tindemans
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Theater
Krüger, Manfred - Wandlungen des Tragischen. - Freies Geistesleben, Stuttgart,
1973, 243 pp., DM. 22,-.
Sophocles - Tragediën. Vert. Emiel De Waele. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1973, 380 pp., BF. 450.

Gottfried Reinhardt
Der Liebhaber. Erinnerungen seines Sohnes an Max Reinhardt
Droemer Knaur, München, 1973, 408 pp., DM. 29,50.
Dit is zoonliefs bijdrage tot de herdenking van de 100e geboortedag van zijn vader,
de grote regisseur die het theater heel alleen uit het individuele talent en
intuïtiegebeuren gehaald heeft om er een ensemblegerichte, stijlhomogene prestatie
van te maken. De herdenking zal elders ongetwijfeld in historische revisie en
reëvaluerende synthese plaatsvinden. Maar de jongste zoon (1913) wil de neutrale
of alleen esthetische lievewoorden ontlopen en borstelt een breed portret van de mens
die zijn vader en een groot kunstenaar is geweest. Tot op zekere hoogte is dit boek
(nergens een studie wordend) dan ook autobiografisch, met de verteller echter in de
bijrol; hij kijkt vanuit de coulissen toe naar het woelige én dankbare leven van wat
kennelijk ook zijn idool is gebleven. De structuur is tweeledig: als een lijst omprangt
een logboek van de ziekte en dood van Max Reinhardt (31 okt. 1943, New York) de
vele hoofdstukken die menigvuldige facetten als kleine essays vol narratieve
opwinding omvatten. Uit eigen ervaring, uit vakverwante analyse en uit tweede hand
stelt S. een geheel samen dat zeker ophemelend en verheerlijkend is bedoeld maar
bepaald niet onkritisch blijft (apolitieke argeloosheid, chronische geldonmacht,
emigratiesyndroom, vrouwen). Het ‘geheim’ van de regisseur wordt niet achterhaald,
dat poogt S. niet eens, waarschijnlijk met opzet, want S. houdt het bij de magie van
het theater en schuwt elke rationele benadering. Dat kan fijn uitvallen voor dit soort
klimaatschets, maar uiteindelijk blijft het fenomeen Max Reinhardt nog even
raadselachtig in herkomst, intensiteit en werking.
C. Tindemans

Manfred Wekwerth
Schriften. Arbeit mit Brecht Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1973, 431 pp.,
M. 16,-.
M. Wekwerth, vlijtig discipel van B. Brecht bij diens Berliner Ensemble, na de dood
van de leider een belangrijk regisseur en groepsdenker, zelfs zo iets als een mentaal
testamentuitvoerder, legt hier zijn verzamelde opstellen ter beschikking. Hun belang
kan nauwelijks overschat worden, zowel om hun revelering van wat zich binnen de
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troep aan socialistisch theaterdenken heeft voorgedaan als om hun richtingaanwijzende
functie voor de opvatting van het theater in een socialistische maatschappij. Een
eerste deel bevat kleurige notities van een notarisklerk, verslagen van ontmoetingen
met vooral Brecht maar ook met andere leidende Oostduitse theaterfiguren. Het
tweede gedeelte bevat de belangrijkste portie: zijn reflectie over Brechts theorie en
praktijk, zijn assistenten-opstellen bij voorgenomen produkties of repetitie- en
post-première-bedenkingen die deze produkties kritisch stimuleren, zijn eigen
verwerking van Brechts basisideeën na de dood van de geestelijke inspirator. In een
derde deel formuleert hij wat in een veranderde maatschappelijke situatie (de DDR
bestaat, moet niet meer geaffirmeerd worden) de projectfunctie van het theater kan
zijn. Hoe doctrinair soms ook, Wekwerth blijkt een ernstig denker te zijn i.v.m. wat
hij uiteraard niet een socialistisch-realistisch maar een socialistisch-wetenschappelijk
theater noemt. De nuancering is erg belangrijk, omdat hij zijn theaterconcept moedig
plaatst naar een artistiek-maatschappelijke toekomst toe en niet naar een bevroren
code van een dogmatisch kunstverleden. Ook voor niet-socialistische theatermakers
is deze bundel een erg constructieve oefening.
C. Tindemans

Norbert Neudecker Der ‘Weg’ als strukturbildendes Element int Drama A.
Hain, Meisenheim am Gian, 1972, 211 pp., DM. 38,-.
Paul M. Levitt A Structural Approach to the Analysis of Drama
Mouton, Den Haag, 1972, 119 pp., f 22,-. Zwervend door de hele Duitse theater- en
dramageschiedenis, ziet N. Neudecker het begrip ‘weg’, aanvankelijk een concrete,
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materiële uitvoering van een beweging zoals in het liturgische drama, geleidelijk,
zoals reeds in de passiespelen, een symbolische betekenis aannemen: het fragment
tijd tussen geboorte en dood, tevens de afstand tussen twee uiteenliggende
bewustzijnstoestanden. Deze symbolische uitwerking analyseert hij in Faust, bij
Ibsen en Strindberg (als instigators), vooral bij het expressionistische toneelstuk waar
de liturgische herkomst formeel-dramaturgisch terugkeert in het ‘Stationendrama’,
een laïcistische kruisweg met de staties als dramatische momenten. E. Barlach
verhevigt deze conventie tot een metafysische belevenis, terwijl B. Brecht, de epische
aanvang in een nieuwe formalistische code dwingend, de dramaturgische functie
sterker beklemtoont dan de symbolische vermogens.
P. Levitt wil als structuureenheid van het drama de ‘scène’ (gekenmerkt door
opkomen en afgaan van personages) zien, aangevuld door een serie ingrepen: moment
van inzet van de dramatische fabel, auteursaanwijzingen, rekwisieten, de principes
van continuïteit en partiële voltooiing, en ritme. De meeste van deze elementen
behoren tot de vanzelfsprekende en lijken nauwelijks in staat de complexe constructies
adequaat analyseerbaar te maken. Verrassend is het bijgevolg niet dat, waar S. als
voorbeeld J.M. Synge's Riders to the Sea keurig uiteenrafelt, de wat automatische
aspecten het best lijken te slaan op het toch ouderwetse ‘pièce bien faite’. Bovendien
is de totale afwezigheid van de Duitse vakliteratuur niet goed te praten.
C. Tindemans

Sybil Rosenfeld
A Short History of Scene Design in Great Britain Basil Blackwell, Oxford,
1973, 214 pp., £ 3,25.
Bij het ruime gebrek aan degelijke behandelingen van de decorgeschiedenis (niet
alleen in Groot-Brittannië overigens) in andere dan
illustratie-albums-met-onderschriften, is elke nieuwe publikatie meteen welkom;
alleen, het had zoveel beter gemoeten. Behalve de irriterende slordigheid met data
(en een noodzakelijke theaterhistorische voorkennis bij de lezer) valt nadelig op dat
geschiedenis andermaal blijkt te bestaan uit een eindeloze opsomming van historische
momenten en namen, zonder methodische analyses van principes en fundamenten,
zonder zelfs maar een inventaris van tijdsdeterminerende constanten of
evolutiefactoren. Ook wanneer S. een individueel artiest breder uitmeet (zoals b.v.
Inigo Jones), wordt het resultaat meer een beschrijving van de uitgevoerde themata
dan van het concept of de methode, waarbij het theaterprincipe (zij het dramatisch
zij het spectaculair) nauwelijks aan bod komt. De dramatische of theatrale functie
van het decor wordt hoogst uitzonderlijk behandeld. En waar S. belangrijke elementen
vermeldt (zoals b.v. de pionierrol van haar land in de evolutie naar een ‘realistisch’
decorconcept), wordt dit nergens een vraag waarop een verklaring kan volgen. Ook
in rechtvaardige verdeling valt het boek topzwaar uit, zodat de recente geschiedenis
in niet eens algemeenheden weggemoffeld raakt. Positief blijft het feit dat een
overzicht werd aangedurfd, negatief dat de aanpak naïefkunsthistorisch gebeurt,
zodat het theater eigenlijk een onbelangrijk fenomeen blijft in deze autonome
decorsector.
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Michael Goldman Shakespeare and the Energies of Drama Princeton UP,
Princeton, 1972, 176 pp., $ 7,95.
Maynard Mack, Jr. Killing the King. Three Studies in Shakespeare's Tragic
Structure Yale UP, New Haven, 1973, 210 pp., $ 8,75. Norman Council
When Honour's at the Stake. Ideas of honour in Shakespeare's plays George
Allen & Unwin, London, 1973, 165 pp., £ 3,-.
Uitgaande van de lichamelijke ervaring die acteurs en publiek gemeenschappelijk
in het theater hebben, tracht M. Goldman verklaarbaar en begrijpelijk te maken wat
als dramatische intentie wordt aangeboden: drama als theatrale voortekst.
Bewustworden en bewustzijn fungeren als centrale categorieën en S. gaat in de
hoofddrama's na op welke wijze, met welke middelen en met welk effect de
dramatische constructie en de theatrale perceptie als één procesgebeuren bestaan,
gedemonstreerd via de analyse van het thema, de betekenis, het karakter, de rol, de
techniek, de beweging. Zijn conclusie (theater-betekenis ontstaat uit de immanente
relatie tussen het gepeilde ik en het specifieke bewustzijnsproces van een
toeschouwersgroep) is uiteraard voor nuan-
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cering vatbaar; ze maakt in elk geval S.'s persoonlijke benadering van het fenomeen
theater bij Shakespeare weer boeiend, ontroerend en belangrijk.
Mack demonstreert dat het motief van de koningsmoord een belangrijke evolutie
ondergaat. Als historische evocatie (in Richard II) aangevat, gebaseerd op de
dubbele-lichaam-theorie van functie en individu, brengt S. een rapport van een
ingenieus leesavontuur, waarin hij het functieverlies ziet omslaan in persoonswinst.
In Hamlet wordt de persoonlijke bewustzijnsbehoefte geleidelijk onvermijdelijk, het
wraakmotief onbelangrijker en het doe-complex imposant. Macbeth spant voor S.
de kroon, omdat hierin de ambivalentie van usurpatie en functie metafysische
betekenis bereikt. S. sluit overtuigend af op een bewijsvoering dat alleen het theater
deze regicide-problematiek uitbeeldbaar maakt.
Council interpreteert ‘eer’ als het richtvlak waarop alle incidenten, ideeën, personen
en dramatische bedoelingen toelopen, als een stabiele code die binnen Shakespeares
theater geleidelijk een individuele interpretatie ontvangt. De thema-analyse staat
voorop, maar ook deze studie brengt een opvallend theatraal-georiënteerde visie,
omdat S. de literaire dramatisering van dit ethisch-sociale begrip pas in de theatrale
uitwerking terugvindt. Zo vullen deze drie studies elkaar op merkwaardige wijze aan
in de heroriëntering van het theatrale gebeuren dat Shakespeare's primaire bedoeling
is geweest.
C. Tindemans

Cecil Price
Theatre in the Age of Garrick
Basil Blackwell, Oxford, 1973, 212 pp., £ 2,75.
In een boeiend verhaal dat deels vanuit eigen en nieuwe argumenten wordt
opgebouwd, deels steunt op een prettige synthese van bestaande inzichten, loopt S.
systematisch de aspecten af die het theater onder Garricks inspiratie onderscheiden
in de evolutie van de Britse conventie. David Garrick die tussen 1740 en 1776 als
manager van het Londense Drury Lane Theatre het theater beheerste, is de eerste
exponent van een burgerlijk tijdsgevoel dat zich in artistieke doctrine en code vastlegt:
een principieel zoeken van ‘natuurlijke’, d.w.z. ‘realistische’ effecten. Hoe deze
intenties teruggevonden worden in Garricks werk en het theater van zijn periode,
gaat S. detaillerend (en toch niet uitsluitend voor de theaterhistoricus) na: acteerstijl,
kostuum, decor, belichting, tekstadaptatie, schouwburgaccommodatie, publiekgedrag,
sociaal reliëf, spreiding, repertoire.
C. Tindemans

Henri Lagrave
Le théâtre et le public à Paris de 1715 à 1750
Klincksieck, Paris, 1972, 717 pp., 22 fig., FF. 100,-.
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Met een opmerkelijke methodiek (combinatie van sociologisch-statistische techniek
en literarhistorische principes) achterhaalt S. in deze ongewone periode (gestaafd
door een theaterorganisatorisch feit, de start van de Opéra-Comique, als begin en de
bevestiging van evolutie in de smaak van het publiek en het gehalte van het repertoire,
als slot) de constante en labiele elementen in het publiek en het theater. Hij gaat
systematisch te werk: de toestand van het theater (organisatie, administratie, zalen,
accommodatie, publieksvoorzieningen), het publiek (het Hof, de omvang, de sociale
samenstelling), de relatie tussen theater en publiek (seizoenen, speeldagen,
programma, repertoire, concurrentie), het publiek in het theater (classificatie,
premièregewoonten, herrie, ‘claque’, galanterie) en het publiek als rechter (rol,
oordeel, invloed, smaak, morele code, dramaturgische kennis, criteria). Met talrijke
onbekende documenten en bronnen als basis, is S. in staat niet alleen het interne
leven van deze periode te beschrijven, maar bovendien ook te evalueren, tevens vele
overgeleverde feiten te corrigeren. Enkele bewijzen: de wegvallende functie van het
Hof, de sociale geleding van de bestaande schouwburgen, de ‘liefde’ als
determinerende factor zowel sociaal als esthetisch, de zich handhavende voorkeur
voor de tragedie, de groeiende invloed van de ‘bourgeoisie’ zo thematisch als
numeriek, de rol van Voltaire, de literairhistorisch verkeerd voorgestelde reputatie
van Marivaux (verschil tussen erudiete kritiek en dagkritiek van het publiek op het
hete repertoire), de betekenis van het theater in het maatschappelijke leven, de
verschuivende opvattingen over het theater als realistisch of illusoir. Ondanks enige
repetitiviteit zal dit grondige werk blijven behoren tot de nieuwe oriëntering in de
theatergeschiedenis, waarin het theater als sociaal fenomeen en niet als esthetische
creativiteit wordt geanalyseerd; de resultaten zijn op vele plaatsen aanleiding tot een
herschrijven van de geschiedenis van de 18e eeuw.
C. Tindemans
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Miscellanea
Andersen Nexö, Martin - Ditte Menschenkind. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1973, 752 pp., EVP. 11,-.
Arnold Werner - Fachdidaktik Französisch. - Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1973,
320 pp., DM. 28,-.
Beckel, Lothar und Gerhard Stenzel - Im Flug über österreich. - Otto Müller
Verlag, Salzburg, 1973, 208 pp., 100 kleurenfoto's, ÖS. 480.
Billhardt, Thomas - Hanoi am Tage vor dem Frieden. - Verlag Neues Leben,
Berlin, 1973, 318 pp., ill., EVP. 19,50.
Challa, G. - Polymeerchemie. - (Prisma-Technica) Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1973, 154 pp., f 18,50.
Hitziger, Lothar - Abenteuer Wissen-schaft. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1973,
159 pp., EVP. 4,60.
Jacobs, Peter und Thomas Billhardt - Bengalisches Feuer. - Verlag Neues
Leben, Berlin, 1973, 184 pp., foto's, EVP. 10,80.
Kirkegaard, Ole Lund - Orla de Kikkenslikker. - Kosmos,
Amsterdam/Antwerpen, 1973. 84 pp., ill., f 8,90.
Moschnjaga, Wiktor - Freundschaft mit der Jugend der Welt. - Verlag Neues
Leben, Berlin, 1973, 191 pp., EVP. 3,80.
Panitz, Eberhard - Der Weg zum Rio Grande. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1973, 191 pp., foto's, EVP. 5,40.
Selbmann, Erich - Der Degen des grossen Korsen. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1973, 240 pp., EVP. 7,40.
Vorbeck, Eduard und Lothar Beckel - Carnuntum, Rom an der Donau. - Otto
Müller Verlag, Salzburg, 114 pp., 75 ill., ÖS. 280.

Periodiekenparade
Boom, Meppel, 1973, 40 pp., abonn. (12 x per jaar) f 18,50.
Dit is het eerste nummer van een nieuwe opzet, nl. zoals de ondertitel aangeeft:
‘maandoverzicht van tijdschrift-inhouden’ van een aantal Nederlandse
sociaal-wetenschappelijke en daaraan verwante tijdschriften. Als men dit blad
doorbladert, heeft men een overzicht dat men anders alleen kan verkrijgen door op
meerdere bibliotheken de laatste afleveringen van ca. 80 tijdschriften in te zien.
Het initiatief is uitgegaan van het Sociaal-Wetenschappelijke Informatie- en
Documentatiecentrum. De verzorging geschiedt door Boom, Meppel. De twee nog
in 1973 verschijnende nummers zijn te verkrijgen voor f 2,- bij wijze van
kennismaking. Daarna kost een abonnement f 18,50.
De inhoudspagina's der verschillende tijdschriften worden fotografisch
overgenomen, waardoor elk blad zijn eigen karakter behoudt.
R.S.

Streven. Jaargang 27

Bruno Henri Solnik
Linear programmeren voor de praktijk
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 127 pp., f 6,50, BF. 106.
Omdat het in de economie gaat om voorraden en geld die men beide in getallen
uitdrukt, kan men de wiskunde gebruiken om economische processen te berekenen.
Dat kan zelfs voor de allereenvoudigste. De wiskunde heeft dus aan de wetenschap
van de schaarste een aantal technieken geleerd. Een van deze technieken wordt in
dit boekje op zeer overzichtelijke wijze met aardige voorbeelden behandeld. De
schrijver laat zien dat deze techniek zowel door een marktkoopman zou kunnen
worden toegepast als door een oliebedrijf. Het geeft een goed inzicht, maar men kan
het niet gebruiken om deze techniek zelf ook te leren bij gebrek aan opgaven (met
uitwerkingen).
C.J. Boschheurne

Het bijbels museum
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft het beheer van het Bijbels museum op zich
genomen; het is gemoderniseerd, vernieuwd en verbeterd. Het is de bedoeling dat
de gehele collectie, die zich nu in de Amsterdamse Hemonylaan (tegenover nummer
19) bevindt, naar een groot pand aan de Herengracht wordt overgebracht. Daar zal
een zgn. Bijbelwerkplaats worden ingericht.
Wat kan men in het Bijbels museum tegenkomen? Maquettes, waaronder die van
Jeruzalem in de tijd van Jezus. Een mummie, lijkvazen en godenbeeldjes, kleitabletten,
papyrusbrieven, schrijfstiften, oude bijbelhandschriften en zeldzame bijbeluitgaven.
Oude munten, veel voorwerpen uit het dagelijks leven in Israël. Een model van de
tabernakel op 1/7 van de ware grootte; een hogepriester in vol ornaat.
Het museum is geopend iedere werkdag en ook zaterdag van 10-12 en van 14-17
uur. Gesloten op zondag en iedere eerste donderdag van de maand. Met tramlijn 3,
4 en 7 is het gemakkelijk te bereiken. Voor
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de toegangsprijs behoeft niemand het te laten: volwassenen f 1,- en kinderen 60 ct.
Bovendien ontvangen groepen korting. Ook kan er voor rondleidingen worden
gezorgd als men 020-726410 belt.
Het museum heeft boekjes, dia's, bouwplaten, foto's en briefkaarten te koop.

F.J. Lammers
Juliana Regina
Hollandia, Baarn, 1973, 64 pp., ill., f 6,90. Deze vijfentwintigste uitgave van Juliana
Regina valt op door de vele uitstekende foto's van de kleinkinderen. Naast de gewone
foto's over staatsbezoeken treffen we ook foto's aan van alle minister-presdienten
die de koningin tijdens haar regeringsperiode meemaakte (waarbij opvalt dat na Dr.
Drees Sr. met 10 jaar, Dr. J. de Quay en P. de Jong de enigen zijn geweest die dit
ambt vier jaar hebben vervuld). Naar aanleiding van haar jubileum zijn ook enkele
gelukwensen opgenomen.
R.S.

R. Schenkel
Operatie neushoorn
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, z.j., 213 pp., foto's, kaarten, tekeningen, f 19,50.
Een populaire, hier en daar humoristische beschrijving van een expeditie om de
Javaanse neushoorn te bestuderen en te redden. Een onderhoudend, soms moraliserend
verhaal, dat ook inzicht geeft in de werkwijze van het World Wildlife Fund en de
Internationale Unie voor Natuurbehoud. Een concreet werk van natuurbescherming.
R.S.

W.L.K. van Oosten
Diskussiblat over spellingsvereenvoudiging
Postbus 7, Badhoevedorp, 1973, 20 pp., gratis.
Ondanks de onwil en blijkbare onkunde van een gedeelte van de Nederlandse pers
blijft de auteur zich enthousiast inzetten voor een nieuwe spelling.
In deze aflevering een aantal perscommentaren met de reactie van W. van Oosten
hierop en tevens wat ingezonden brieven met opmerkingen en vragen van
belangstellenden.
Interessante lectuur voor degenen die op de hoogte willen blijven van de
spellings-problematiek.
C. Free
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Prof. Dr. W.J. van Doorenmaalen
De Ooievaar ontmaskerd
Tekstboekje bij een diaserie over het ontstaan (het leven) van de mens. Levensrecht,
Postbus 7450, Amsterdam, f 4,50; 24 dia's f 25,-.
Mevrouw Haitsma Mulier, de alom bekende vurige strijdster tegen abortus
provocatus en tegen een nieuwe wetgeving op dit gebied, heeft samen met Van
Doorenmaalen, de Utrechtse embryoloog, een sprong gemaakt die weinig spectaculair
is geworden. De wetenschappelijke polsstok is n.l. nog veel langer dan hun sprong.
Vele aborteurs simplificeren hun ingreep door te zeggen dat ze niets anders
wegnemen dan een ‘bolletje slijm’, dat ‘nog niks’ is. Dit argument doet het bij de
massa.
Tegenargumenten voor deze groeperingen worden veeleer gevonden in de
menselijke vorm van het jonge embryo, het hartje, na een paar weken de aanleg van
voetjes en handjes, de oogjes etc. dan in de wetenschappelijke verhandeling van het
D.N.A. en R.N.A.. Dat ‘dat bolletje slijm’ typisch menselijke eiwitten bevat, waarin
alle menselijke eigenschappen liggen opgetast, is een wetenschappelijke waarheid
die de volkswijheid te boven gaat. Het boekje is voor zijn doel precies 8 pagina's te
lang.
Voor de wat geschoolde lezers, waartoe ik zeker reken de lezers van dit blad, ten
zeerste aanbevolen. Samen met de dia's zou dit boekje in het bezit moeten zijn van
bijv. alle verpleegstersopleidingen.
P. Beijerbergen van H.

K. Friedmann
800.000.000 spijkers op laag water
De Fontein, De Bilt, 1973, 149 pp., f 9,75. Dit is een vreselijk geestig boekje dat
iedereen met genoegen zal lezen. Het gaat over het communisme, zoals we dat kennen
uit ‘Kuifje in het land der Sovjets’ (1929) en China zoals we dat kennen uit ‘Kuifje
en het avontuur van de Blauwe Lotus’. Met andere woorden, het komt neer op een
zich vrolijk maken, en het is leuk, over clichés en stereotypen.
C.J. Boschheurne

Godfried Bomans
Trappistenleven
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 176 pp., geill., BF. 185.
In 1950 schreeef Bomans een kroniek over een halve eeuw trappistenleven in de
abdij van Zundert. In 1957 werd daarvan een door Bomans aangevulde tweede druk
bezorgd.

Streven. Jaargang 27

320
De huidige abt van Zundert merkt in zijn inleiding op, dat deze heruitgave in 1973
niet gerechtvaardigd wordt door de waarde of inhoud van de kroniek, maar door de
persoon van de schrijver. Nu men aan het verzamelen van alle werken van Bomans
toe is, mocht ook dit vrijwel onbekende boek van hem niet ontbreken.
De kroniek van de Zundertse abdij is met de woorden van K. Fens eigenlijk een
geschiedenis van bijna niks, die als volgt kan worden samengevat: ‘Het gaat slecht,
het gaat goed, het gaat weer slechter en ten slotte heel goed’ (p. 12). Misschien kon
alleen een Bomans, omwille van zijn groot inlevingsvermogen en zijn enorme
stilistische bekwaamheid, een geschiedenis van bijna niks tot een lezenswaardige
geschiedenis maken ook voor wie niet behoort tot de onmiddellijke vriendenkring
van de abdij en zelfs voor hen die de stereotiepe taal van de vroomheid en het kerkelijk
jargon van vóór twintig jaar niet of nog nauwelijks begrijpen. Terecht wordt er door
K. Fens in zijn inleiding op gewezen, dat in het microgebeuren van de
abdijgeschiedenis een stuk geestesgeschiedenis van het Nederlandse katholicisme
en ook een stuk persoonlijke historie van Godfried Bomans vastligt.
J. Gerits

Prof. Dr. Otakar Zich und
Prof. Dr. A. Kolman Unterhaltsame Logik
Teubner Verlag, Leipzig, 1973, 84 pp., M. 4,40.
Dit is een bijzonder aardige eerste inleiding in de moderne logica wat betreft de
volzinscalculus en de verzamelingenleer. Meer dan de heleft van het boekje wordt
ingenomen door bijzonder leuke opgaven, zo van de aard van een geleerde die een
aantal brieven verkeerd adresseert, waarbij men dan aan de hand van enige gegevens
af moet leiden wie welke brief krijgt. Alle opgaven zijn voorzien van goeduitgewerkte
oplossingen. Een Nederlandse vertaling zou de titel ‘logica als gezelschapsspel’
moeten hebben.
C.J. Boschheurne

George-Arthur Goldschmidt
Molière ou la liberté mise à nu
Plon, Paris, 1973, 207 pp., FF. 22,-.
Vrijheid is een begrip dat altijd al makkelijk in een Franse mond heeft gelegen.
En of er nu een Molière-herdenkingsjaar in de buurt is of toevallig ook niet, het
hoofdletterwoord houdt vele geesten en harten bezig. De epigrammatische zinnigheden
die S. hier aardig op een rijtje heeft geplaatst, hebben dan ook weinig met Molière
van doen. Het is hem niet begonnen om wat Molières oeuvre hem vandaag nog te
vertellen heeft, maar wat hij in staat is en bereid in Molière terug te vinden van wat
hem vandaag in zijn leven bezig houdt. Molière wordt bijgevolg in de functie van
een tijdgenoot gedrongen. Vrijheid wordt als een obsessie-in-woorden beweeglijk
Omgezet in alertheid van het individu, in afwijzing van het systeem (idee of gedrag),
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vrij zijn van onderwerping, dwang, gehoorzaamheid, een anarchie-zonder-ideologie.
Molière kan dan gepromoveerd worden tot een radikaal ongeloof, een vrijheid-in-actie,
de subversiviteit als morele vanzelfsprekendheid. Dat mag voor mijn part allemaal
best. Als we er maar het (vrij boeiende, zij het te geëxalteerde) leesavontuur van een
‘hineininterpretierend’ essayist in blijven zien. Molière als voorwendsel, tegelijk ook
een bewijs dat hij immanente aspecten blijkt te bezitten die hem (sommige) tijdgenoten
als volstrekt actueel doen zien. Met drama of theater heeft deze beschouwing verder
niets uit te staan.
C. Tindemans

Prof. Dr. J.J.M. Timmers
De Glorie van Nederland
Elsevier, Amsterdam - Brussel, 1972, 384 pp..
Dit prachtige boek bedoelt een beeld te geven van de Nederlandse beschaving
zoals die zich in de afgelopen eeuwen heeft geopenbaard. De vele facetten van de
menselijke expressie vinden hun vertolking en verbeelding in de tekst en in de
illustraties, waarbij vanzelfsprekend beeldende kunst en architectuur het meest in
het oog vallen. In de geschreven tekst wordt uitvoerig ingegaan op de vijf perioden
waarin Schr. de vaderlandse cultuur indeelde. Bovendien wordt de tekst regelmatig
onderbroken door verhelderende, rijk geïllustreerde excursen over bouwstijlen,
ontwikkelingen in letterkunde en mode, enz.. De zeer talrijke afbeeldingen vormen
een fraaie keuze; de gekleurde illustraties zijn over het algemeen van uitstekende
kwaliteit (de schilderijen van Rembrandt zijn, zoals vaker, aan de rossige kant). Met
name voor de vroegste perioden worden indrukwekkende staaltjes van menselijk
scheppen vertoond. Het meest recente verleden is helaas onvoldoende
vertegenwoordigd. Het boek besluit met een alfabetisch register. Zeer aanbevolen.
P. Begheyn
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binnenkant achterplat

Personalia
Arthur McCormack, missionaris van Mill Hill. Vroeger missionaris in Kameroen en
een aantal jaren staflid van de Pauselijke Commissie Justitia et Pax. Thans speciaal
adviseur van Antonio Carillo Flores, secretaris-generaal van de Wereld Bevolkings
Conferentie. Publiceerde veel boeken over bevolkingsvraagstukken, het laatst ‘The
Population Problem’, 1970. 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.
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. Koen Boey S.J., geboren 1934. Licentiaat filosofie en theologie. Promoveerde
aan de Sorbonne op ‘L'aliénation’. Doceert filosofie aan de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen. Adres: Kard. Mercierlei, S, 2600 Berchem.
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. Marcel Chappin S.J., geboren 1943. Studeerde geschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam. Publiceerde reeds eerder in Streven. Studeert thans theologie aan
de Gregoriana te Rome. Adres: Piazza del Gesù 45, 00186 Rome.
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.
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.
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C.J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar.
Adres: redactie.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen
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[1974, nummer 4]
[Inhoud]
Evangelie en maatschappelijke structuren, p. 323
Er kan moeilijk aan getwijfeld worden dat het evangelie iets - om niet te zeggen heel
veel - te maken heeft met menselijke verhoudingen. Maar houdt het ook een oproep
in om ons voor betere maatschappelijke (economische, politieke, culturele) structuren
in te zetten? De auteur meent van wel, niet alleen omdat de zogeheten korte
(intersubjectieve) en de zogeheten lange (structurele) relaties tussen de mensen niet
gescheiden kunnen worden, maar ook en vooral omdat het evangelie getuigt van een
uitdrukkelijk structurele visie op de mens en een uitdrukkelijk verlossende visie op
de structuren.

Socialistische maatschappij en subjectief voorbehoud, p. 336
Verwerpt Ulrich Plenzdorf met zijn ‘Die neuen Leiden des jungen W.’ de concrete
vorm van het socialistisch-realisme in de DDR? Men verwijt hem individualistische
en kleinburgerlijk-anarchistische tendensen. Men zou hem eerder een
existentialistische aanvulling op het marxisme kunnen noemen in de geest van Max
Stirner.

Snelle bevolkingsgroei als probleem, p. 344
Na globaal de feiten van het bevolkingsprobleem uiteengezet te hebben, gaat de
auteur nader in op de kwesties die dit oproept voor inkomensvorming (inkomen per
hoofd), inkomensverdeling, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg en
woonsituatie.
Schrijver confronteert de gevolgen van de snelle bevolkingsgroei met de
doelstellingen van de overheid in de ontwikkelingslanden op het gebied van:
inkomensvorming (inkomen per hoofd), inkomensverdeling, werkgelegenheid,
onderwijs, gezondheidszorg en urbanisatie. De problemen wegen zo zwaar dat men
van overheidswege in de ontwikkelingslanden geneigd is een bevolkingspolitiek te
voeren.

Mag je je in een bijbeltekst herkennen?, p. 355
Voert wetenschappelijkheid niet steeds verder weg van de evangelietekst? Is het
werk van de exegeet wel bevorderlijk voor een echte evangelische vroomheid? Op
deze vraag geeft de auteur een beslist positief antwoord door aan de hand van een
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voorbeeld te laten zien hoe de verschillende soorten van bijbelonderzoek ons nader
tot een tekst brengen.
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Terugkeer naar het burgerlijk bestaan, p. 362
Als we tegenwoordig afscheid willen nemen van het burgerlijke bestaan, is het goed
dat we weten waarvan we afscheid nemen. Daarvoor kunnen wij bijvoorbeeld te rade
gaan bij de studie die C. Tindemans onlangs heeft gepubliceerd over de 19e eeuwse
toneelletterkunde in Vlaanderen. Het beeld van de burgerlijke mens en de burgerlijke
samenleving dat daarin wordt geschilderd en de manier waarop dit gebeurt, geven
aanleiding tot een paar vragen over mens- en wereldopvatting die we moeilijk al
definitief dood kunnen verklaren.

De operette, spiegelbeeld van de samenleving, p. 367
Er kan eindeloos gediscussieerd worden over de vraag of de operette ‘slechts’ een
spiegelbeeld is van de bestaande samenleving, of veeleer ook een kritische,
desgevallend cynische ontmaskering van deze maatschappij. Onmiskenbaar is in alle
geval de wisselwerking tussen dit kunstgenre en de samenleving waarin het tot stand
kwam. Een eerste bijdrage behandelt de Franse en de Oostenrijkse produktie van het
genre, beide ontstaan in een keizerrijk in ontbinding.
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Evangelie en maatschappelijke structuren1
L. Van Bladel
Ofschoon de nieuwe ‘politieke theologie’ nu wel reeds enkele jaren oud is2, toch
staan nog vele christenen huiverig tegenover een interpretatie en een beleving van
het evangelie die expliciet maatschappelijk zijn gericht. De reactie tegen een hoe dan
ook politieke duiding van het evangelie lijkt zelfs toe te nemen. Ze hangt samen met
een rechtmatige wrevel tegen een op de duur wel erg saai wordende en vaak erg
dogmatische maatschappijkritiek. Er doet zich overigens vrij algemeen een levensgrote
moeheid voor ten opzichte van maatschappelijke, economische, politieke en zelfs
culturele problemen, waaruit men wegvlucht in de privésfeer en de rust, in een
beweging van terugkeer naar de innerlijkheid, van hunkering naar intimiteit met
enkelen.
Hiermede belanden wij bij het punt waar het ons eigenlijk om te doen is: het
probleem van de menselijke verhoudingen. Daaromtrent nu verwijst men
tegenwoordig graag naar het onderscheid tussen de zogeheten korte en lange relaties
tussen de mensen, dat Paul Ricoeur eens heeft gemaakt3. Dit ons inziens uiterst
relevante onderscheid zal ook ons uitgangspunt worden.

Korte en lange relaties
Met korte relaties bedoelt Ricoeur verhoudingen welke mensen vrij met elkaar
aangaan uit naastenliefde, sympathie of vriendschap; contacten die gelegd worden
van persoon tot persoon, afgezien van de functie, de macht

1

2

3

Enigszins omgewerkte tekst van een lezing, gehouden op 28 november 1972, in het kader
van een reeks over Menselijke relaties, ingericht door de Universitaire Parochie van de
Universitaire Faculteiten Sint Ignatius te Antwerpen.
Zie S. Trooster, Een nieuwe ‘politieke theologie’, in Streven, januari 1971, pp. 339-349, en
S. Trooster, Christen-zijn in een revolutionaire tijd, in Streven, oktober 1969, pp. 6-15. Cfr.
ook Wim J. Mathijssen, Religieuze praxis in de klassenstrijd, in Streven, februari 1973, pp.
447-452.
Cfr. Paul Ricoeur, Politiek en Geloof, essays van Paul Ricoeur, gekozen en ingeleid door
Ad. Peperzak, Ambo-Boeken, Utrecht, 1968.

Streven. Jaargang 27

324
of het prestige van de andere, verbindingen of bindingen die niet langs de omwegen
van instellingen of publieke communicatiemiddelen tot stand komen, maar van meer
onmiddellijke aard zijn en bijgevolg ook meer persoonlijke bevrediging of
ontgoocheling, geborgenheid of verlatenheid teweeg kunnen brengen: ze zijn affectief
geladen of althans caritatief geïnspireerd. Het gaat hier om een verhaal van mens tot
mens, van persoon tot persoon, intersubjectief. Dat ze kort genoemd worden, betekent
dus niet dat ze noodzakelijk van korte duur zijn. Ze worden kort genoemd omdat ze
onmiddellijk, direct, langs een korte verbinding tot stand komen. Hun hoofdkenmerk
is wel dat ze van intense, zelfs van radicale aard kunnen zijn, juist omdat ze
intersubjectief zijn.
Lange relaties daarentegen noemt Ricoeur verhoudingen waardoor de mensen
slechts functioneel of slechts institutioneel met elkaar in contact komen. Met
functionele verhoudingen worden bedoeld: relaties om den brode, om de macht, om
de eer, omwille van het beroep dat iemand uitoefent, de macht die hij bezit, de functie
die hij bekleedt. Men bereikt hier de andere mens in zijn of haar hoedanigheid of
functie van: winkeljuffrouw, kaartjesknipper, directrice, patroon, collega, concurrent
enz. Met institutionele verhoudingen worden bedoeld: relaties die tot stand komen
langs de omweg van de instituties of instellingen, en hiermee bedoelt Ricoeur het
geheel van de maatschappelijke - economische, politieke, culturele organisatievormen, technieken en structuren waardoor wij vooral onrechtstreeks met
elkaar in verbinding staan of komen, elkaar onrechtstreeks beïnvloeden. Die
functionele en institutionele relaties worden dus lange relaties genoemd omdat ze in
zekere zin langs de omweg van een functie of een instelling tot stand komen en ook
wel omdat ze ons met meer en met meer verwijderde mensen verbinden, wat ze dan
wel voor hebben op de korte relaties. Ze zijn minder intens, maar meer uitgebreid,
minder radicaal, maar meer universeel.
Vrij gemakkelijk verwijst men naar het Evangelie wanneer het gaat over korte
relaties. Het Evangelie gaat over de barmhartige samaritaan, de laatste plaats aan
tafel, de andere wang, het zich niet verzetten tegen onrecht, het ‘verbeter de wereld,
begin met jezelf’. Dat heeft allemaal niet veel of helemaal niets te maken met de
lange relaties, instellingen en structuren. Zo schijnt het althans. Maar ik geloof dat
hier iets rechtgezet moet worden. Wanneer men het Evangelie a-structureel of zelfs
anti-structureel interpreteert, smokkelt men een tenslotte vrij recente scheiding tussen
het zgn. persoonlijke en het zgn. structurele samenleven van mensen binnen in een
cultuurwereld van twintig eeuwen geleden waarin dat onderscheid, laat staan die
scheiding, nog niet zo werd beleefd. Zo vindt men b.v. in het Evangelie bepaalde
accenten die inderdaad zeer personalistisch klinken,
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maar men legt ze onmiddellijk a- of anti- institutioneel uit, omdat men thans persoon
en instituut als geopponeerd voorstelt. Anderzijds echter, omdat we vooral in deze
eeuw pijnlijk kennis hebben gemaakt met het gebruik en het misbruik van de
collectiviteit, leest men gewoon heen over wat de Schrift als vanzelfsprekend collectief
voorstelt, leest men heen over het feit dat er in de Schrift door elkaar wordt gesproken
van persoonlijke individuen en van een collectieve persoonlijkheid. Ricoeur spreekt
hier terecht van een architectonische, structurele visie op de menselijke eenheid die
ons in de Schrift als mogelijkheid en als opdracht wordt geopenbaard. Het ergste is
niet dat wij door ons eigen dilemmatisch - óf persoonlijk óf structureel - denken in
het Evangelie te projecteren, een interpretatiefout maken, het voornaamste is dat we
daardoor het Evangelie ontkrachten en onze evangelische opdracht nù minimaliseren.
Wat ik zou willen aantonen is dat wij gewoon niet genoeg geloven in het Evangelie
en onze evangelische opdracht niet genoeg au sérieux nemen, indien we ons niet ook
inzetten voor een structurele gezondmaking van de menselijke verhoudingen.
Daarvoor moet ik beginnen met uit te komen voor wat ik - natuurlijk alleen maar
in grove trekken - onder het Evangelie versta. Vanuit die visie op het Evangelie zal
ik dan achtereenvolgens twee argumentaties proberen op te bouwen om aan te tonen
hoe noodzakelijk het is ons in te zetten voor gezonde structuren. Wij moeten dat ten
eerste doen omdat we anders de evangelische eis van een zo radicaal mogelijke liefde
voor heel de persoon van onze medemens niet kunnen vervullen. Het accent ligt hier
op de radicaliteit van de liefde en op de betekenis welke de structuren hebben voor
het individu en de intersubjectieve relaties zelf. Wij moeten ons ten tweede inzetten
voor gezondere structuren, omdat we anders de eis van een zo universeel mogelijke
liefde voor alle mensen niet kunnen vervullen en gewoon niet meewerken aan de tot
stand koming van de menselijke eenheid zoals die door het Evangelie als mogelijk
wordt verkondigd. Het accent ligt hier op de universaliteit van de liefde en op de
niet louter instrumentele maar constructieve functie, op de eigen positieve betekenis
van de structurele relaties of relationele structuren.

Evangelie
Ik begin dus met het Evangelie. Ik probeer zo kort mogelijk te schetsen wat het voor
mij als gelovige inhoudt. Ik heb natuurlijk niet de pretentie de volle rijkdom ervan
zo maar in enkele paragrafen te kunnen aangeven. Het gaat om enkele krachtlijnen.
Het Evangelie is een verkondiging, een aanklacht en een oproep: en dit
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vanwege Jezus Christus, van wie ik geloof dat hij het woord van God zelf is over
onze geschiedenis.
Het is ten eerste een verkondiging. Evangelie betekent Goede Boodschap. Een
verkondiging van een mogelijk absoluut heil, een mogelijke heling, gezondmaking,
verlossing, verzoening en verheffing van de mensen. Dat heil wordt ons aangezegd
en voorgesteld als het mogelijke, komende Rijk van God. Dat Rijk Gods, dat
Godsrijk-ele leven dat ons wordt verkondigd, is zo verschillend van wat wij thans
nog slechts zijn en beleven, dat het alleen maar paradoxaal voorgesteld kan worden
als het onmogelijke dat toch mogelijk is, als een verzoening van onverzoenbaar
geachte tegenstellingen. Van God uit is alles mogelijk, zelfs dat de dood niet het
laatste is. Het Evangelie is in eerste instantie de verkondiging van Jezus' opstanding
uit de dood en van onze mogelijke opstanding. De toekomst die ons als mogelijk
wordt toegezegd, staat echter ook in het teken van de mogelijke verzoening van
schijnbare onverzoenlijkheden in onszelf, tussen ons en de wereld, vooral tussen de
mensen onderling. De utopische beelden die hiervoor gebruikt worden, zijn die van
het lam en de leeuw die samen zullen grazen, die van het weerloze kind dat door een
slang niet wordt gebeten, die van de zwaarden die in ploegen zullen worden
omgesmeed. Het verzoenen van schijnbare onverzoenlijkheden gaat zo ver, dat
enerzijds de oneindige waarde van iedere mens afzonderlijk - we staan ieder met
onze eigen naam in de palm van Gods hand geschreven - anderzijds echter evenzeer
de eenheid van de mensheid als geheel - wij zijn elkaars ledematen - wordt
beklemtoond.
De evangelische utopie is de verkondiging van het mogelijk samen kunnen gaan
van radicaal personalisme en universele liefde. Waarbij ik onmiddellijk wil opmerken
dat wij de mogelijkheid van een echt universele liefde direct naar het rijk van de
onmogelijkheden verwijzen, maar er te weinig aan denken dat de realisering van een
radicale liefdevolle intersubjectiviteit even ‘utopisch’ is. De utopie van het Evangelie
slaat op de twee; er staat zelfs meer in te lezen over de universele naastenliefde dan
over de intieme intersubjectiviteit.
De evangelische belofte steekt echter schril af tegen wat wij nog slechts doen en
zijn en zelfs voor mogelijk houden. Vandaar het tweede kenmerk van het Evangelie.
Het is een aanklacht. Het veroordeelt ons bestaan zoals het nog slechts is. Het oefent
daar een harde kritiek op uit. Hoe hoopvol men over het Evangelie ook kan spreken
- en we doen dat niet genoeg - het Evangelie is ook een minder aangename, trieste
openbaring van onze zondigheid. Juist in het licht van de mogelijkheden die ons
verkondigd worden, wordt ook openbaar gemaakt hoe ongezond, ongelovig, zondig
wij zijn. In het Evangelie wordt onze hebzucht, onze heerszucht, onze eerzucht
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aangeklaagd. Men spreekt dan inderdaad ook niet over het Evangelie als men niet
spreekt over de noodzakelijke onthechting op het gebied van de materie, de macht
en de wederzijdse menselijke erkenning.
Zogauw men echter deze aanklacht verwijdt tot wat tegenwoordig
maatschappijkritiek wordt genoemd, wordt men ervan verdacht het Evangelie een
modern kleedje aan te trekken of voor de wagen van zijn eigen filosofie te spannen.
In het Evangelie zou het niet te doen zijn om de strijd tegen de armoede, maar
integendeel om de verheerlijking van de armoede; niet om de noodzakelijk ook
politieke strijd om de macht, maar integendeel om het lijdzaam verdragen van de
onmacht; niet om de algemeen culturele strijd voor de ontvoogding van de menselijke
subjectiviteit, maar om de, laten we het nu maar noemen, simpelheid van geest.
Men vergeet hierbij dat er niets zo bijbels, ook nieuw-testamentisch is als de strijd
tegen de machten die de mens benauwen, dat het opkomen voot de slechts ene God
een bevrijdende boodschap is en als zodanig ook wordt voorgesteld, als een zich
ontvoogden van alle afgoden en machten. De aanklacht is m.a.w. niet alleen gericht
tegen de individuen die rijk, machtswellustig of eerzuchtig zijn, maar tegen wat
genoemd wordt de machten van deze zondige wereld. Die brengen mee dat zowel
armoede als rijkdom in deze zin zondige situaties zijn dat zowel armen als rijken het
‘hebben’ zo centraal stellen in het leven, dat ze aan niets anders denken dan aan
behouden of verkrijgen. Armen worden er gewoon door de zakelijke nood toe
genoodzaakt hebzuchtig te zijn. Dat de wereld zoals zij nog is, een zondige situatie
is, betekent verder dat de machtsverhoudingen van die aard zijn dat zowel voor de
machthebbers als voor de machtelozen de macht als doel centraal wordt gesteld,
hetzij om ze te kunnen blijven afdwingen, hetzij om ze te verwerven. Het Evangelie
verheerlijkt de armoede niet, noch de rechten machteloosheid. Het spreekt zeker van
persoonlijke lijdzaamheid, maar ook van de machtigen die van de troon zullen worden
gestoten, van de bevrijding van de gevangenen, de genezing van de zieken, de
verlossing van de hele mens.
Wie de evangelische veroordeling van de zondigheid voorstelt alsof het alleen
ging over de individuele zondigheid van de enkelingen, ontkracht de evangelische
aanklacht. Die voorstelling van zaken houdt geen rekening met de thans gelukkig
herontdekte maar in de Hebreeuwse cultuur als vanzelfsprekend aanvaarde invloed
welke de collectiviteit, met name het geheel van heersende ideeën, structuren en
instellingen, uitoefent op de opvattingen, levenshoudingen en gedragingen van de
individuen. Het Evangelie veroordeelt ons zowel persoonlijk als globaal, spreekt van
versteende harten en van een harteloze wereld, roept ons zowel tot maatschappijkritiek
als tot zelfkritiek op.
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Het blijft echter niet bij een verkondiging van een anders-mogelijke wereld en in
naam daarvan bij een grondige aanklacht tegen het bestaande. De evangelische belofte
en de evangelische kritiek mondt altijd weer uit in een oproep. Dat is een derde
kenmerk van het Evangelie. Het Evangelie roept ons op om ons daadwerkelijk te
bewegen in de richting van die andere mogelijkheden. Het Rijk Gods wordt ons
m.a.w. niet zo maar in de schoot geworpen. Op de verkondiging van het Rijk volgt
altijd weer het ‘bekeert u’, vertrouwt u toe, gelooft in wat wordt aangezegd, keert u
om van hebzucht tot mededeelzaamheid, van heerszucht tot eerbied, van egoïsme
tot voor-de-anderen zijn.
Hier nu schijnt het allerduidelijkst te worden dat het niet op nieuwe structuren
maar op nieuwe mensen aankomt. Of om het moderner uit te drukken: niet op
structuurhervormingen, maar op mentaliteitsverandering. Alsof onze mentaliteit niet
ook een structurele kwestie was! Maar dat is niet eens het voornaamste. Alsof wij
ons echt zouden bekeren als we niets zouden doen aan structuren waar we iets kùnnen
aan doen, alsof we de opdracht, de mensen zo radicaal en zo universeel mogelijk lief
te hebben, mee te bouwen aan het Rijk van God, werkelijk zouden realiseren indien
we niet òòk structureel tewerk zouden gaan.
Dat zou ik nu in twee etappes duidelijk willen maken. Onze naastenliefde is 1)
niet radicaal genoeg als ze niet ook structureel te werk gaat; onze naastenliefde is 2)
niet universeel genoeg als ze niet structureel wordt uitgebouwd.

De zin van structuren voor de persoonlijke relaties
In een eerste etappe zou ik willen aantonen hoe onontbeerlijk een gezondmaking van
de structuren is voor de gezondmaking van onze persoonlijke, zogenaamd
intersubjectieve relaties, d.w.z. om onze persoonlijke liefde zo radicaal mogelijk te
maken.
Ik moet hier beginnen met enkele open deuren in te trappen. We hebben het
Evangelie niet nodig om te weten: 1) dat men een persoon niet mag en ook niet kan
lostrekken uit zijn sociale context; 2) dat die sociale context in grote mate geen vrij
gewilde, maar een gegeven en zelfs opgedrongen situatie is. Iedere mens is in een
netwerk van relaties betrokken, zijn plaats in dat netwerk is grotendeels bepaald door
de plaats welke anderen in dat netwerk en tegenover hem hebben en die anderen
hebben het ook weer niet zo maar voor het zeggen. Het gaat hier om min of meer
grote, min of meer vaste structuren, d.w.z. gehelen van relaties die bepalend zijn
voor de enkelingen en hun mogelijkheden.
Wat het Evangelie ons wel zegt is dat wij niet veroordeeld zijn tot fatalisme,
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dat de structuren niet onveranderlijk zijn. Wat het ons vooral zegt is dat wij, in welke
situatie ook, een zo radicaal mogelijke naastenliefde moeten proberen te beoefenen
en dat we dus - en hier ligt de kern van mijn argumentatie - de situatie zelf moeten
proberen te veranderen.
Want wat betekent of wat vraagt van ons die zo radicaal mogelijke naastenliefde?
Algemeen bekend is de eeuwenlange discussie omtrent de menselijke liefde: of
ze nu eigenlijk bestaat in welwillendheid of in begeerlijkheid. Men is er
langzamerhand toe gekomen in te zien dat die tegenstelling vals is. Men schiet
tenslotte in welwillendheid tegenover een andere mens tekort als men er alleen maar
welwillend tegenover staat, zolang men m.a.w. de andere mens niet de moeite waard
acht om door hem erkend, begunstigd, bemind te worden, dus zolang men er niet in
de diepe zin van het woord begerig tegenover staat. Net als men tekortschiet in
begerigheid zolang men alleen maar begerig is en de andere gebruikt, verteert of
verslindt, omdat men dan juist blijk geeft de andere niet echt te begeren, de andere
nl. als subject. Om van liefde te kunnen spreken moeten er twee subjecten zowel
begerig als welwillend tegenover elkaar staan, naar elkaar toegaan.
Wat is echter, ik zeg niet uiteindelijk maar primordiaal nodig opdat er volop van
subjectiviteit en intersubjectiviteit sprake kan zijn?
Een subject, dat betekent een wezen dat niet zonder meer geleefd wordt, maar
zelfstandig leeft, niet zonder meer voorwerp is van het bestaan, maar onderwerp van
zijn eigen bestaan, kortom een wezen dat bij wijze van spreken rechtop staat in het
leven, zelfbewust en zelfverantwoordelijk.
Dit veronderstelt echter enkele basisvoorwaarden en met name drie gebieden
waarin een mens tot zijn recht moet komen om volop tot subject te kunnen uitgroeien.
Die gebieden kan men algemeen omschrijven als die van het hebben, die van het
kunnen, die van het gelden. Het is niet verwonderlijk dat het evangelie ons zo
voortdurend waarschuwt voor hebzucht, heerszucht en eerzucht: dat zijn de verkeerde
wijzen waarop wij ons hebben, kunnen en gelden beleven. Het gaat hier over
basissferen. We kunnen spreken van de sfeer van de materie, de sfeer van de macht,
de sfeer van de wederzijdse erkenning. De Fransen spreken van: avoir, pouvoir,
valoir. Meer prozaïsch uitgedrukt gaat het over de economische, de politieke en
culturele voorwaarden die nodig zijn voor de handhaving en de ontwikkeling van de
menselijke subjectiviteit.
Dit betekent - om met het economische te beginnen - dat we bijvoorbeeld materieel
behoeftige mensen niet genoeg beminnen zolang we alleen hun Sinterklaas menen
te moeten zijn. We hebben hun in de mate van onze mogelijkheden de kans te bieden
over de nodige materiële voorwaarden te beschikken om ons als vrije, gevende
subjecten tegemoet te treden. Het
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geven mag niet uitsluitend van de ene, het krijgen niet alleen van de andere kant
komen. Men kan natuurlijk opwerpen dat de armen ons meer geven dan wij hun, dat
ik m.a.w. de zaak te materialistisch bekijk. De arme leert ons bijvoorbeeld dat de
mens niet van brood alleen leeft. Dat is in een tijd als de onze van onschatbare
betekenis. Laten we echter niet te vlug over de zaak heengaan. Er zijn ongetwijfeld
behoeftigen die met hun wijsheid, hun sterkte of hun eenvoud meer subjectief in het
leven staan dan mensen die voldoende hebben. Normale voorwaarden tòt zijn nog
geen oorzaak vàn subjectiviteit. Welstand brengt niet ipso facto meer subjectiviteit
teweeg. Maar dat betekent toch ook niet dat armoede, echte armoede nu precies de
vruchtbaarste voedingsbodem is voor een authentieke subjectiviteit. Evangelisch
denken is niet minimaal, maar maximaal denken, zeker als het over de anderen gaat.
In het merendeel van de gevallen leren ons de echt behoeftigen, de ondervoeden, op
een door henzelf niet gewilde en zelfs onbewuste wijze de eis van de onthechting
voor ons. We moeten opletten dat we ze niet op een schijnbaar zeer liefdevolle wijze
herleiden tot een aanleiding voor ons om anders over onze welvaart te denken. Men
is geen subject zonder het zelf te willen of te weten. We moeten vooral vermijden
de materiële armoede als zodanig te verheerlijken. Dat is een helemaal niet
evangelische belediging van de mensen die erin verkeren. Het Evangelie roept ook
op tot bestrijding van de armoede inzoverre de armoede een mens noodzaakt, zoals
ik daarstraks reeds zei, tot hebzucht, omdat hij nog onder de dwingelandij, onder de
zakelijke nood van de materiële behoefte leeft. Ook de armen moeten m.a.w. van
hebzucht verlost worden en dat gebeurt niet door medelijden en aalmoezen alleen.
Het is een probleem dat structureel aangepakt moet worden, net zo goed overigens
als de hebzucht van de gegadigden, die niet alleen uit kwade wil maar ook door een
bepaalde wetmatigheid van een economisch systeem tot winstbejag worden opgejaagd.
Dit alles betekent echter dat men de liefde, die vanuit de radicale evangelische eis
moet bestaan in de bevordering van de vrije subjectiviteit van de medemens, vaak
rechtstreekser dient langs de zogenaamde omwegen van de structuren en de ideeën
dan langs de zogenaamd directe korte lijn van de individuele naastenliefde. M.a.w.
de distinctie tussen korte en lange relaties dient met de nodige korreltjes zout
gehanteerd te worden.
Een pleidooi echter voor gezonde economische voorwaarden die nodig zijn voor
iedere mens om volop tot subject uit te groeien, zou - indien het daarbij bleef - wel
eens kunnen gaan lijken op een pleidooi voor een hele reeks sociale voorzieningen,
waarbij de misdeelde dan toch nog hoofdzakelijk het voorwerp zou blijven van
welwillendheid, zij het dan vanwege vadertje staat of moeder maatschappij. De mens
komt als subject niet tot zijn recht als er niet nog andere voorwaarden worden vervuld
die van inter-
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menselijke aard zijn. Laten we hier echter niet te vlug van het ene uiterste - de
beklemtoning van de materiële voorwaarden - overspringen naar het andere uiterste
- de beklemtoning van de strikt persoonlijke wederzijdse erkenning. Tussen de twee
ligt het spanningsveld waarop de materiële belangen en de behoefte aan persoonlijke
waardering elkaar kruisen. Het gaat over het politieke spanningsveld en over de
wezenlijke behoefte van ieder mens aan macht, waarmee ik bedoel het reële vermogen
om de werkelijkheid te beïnvloeden, en meer bepaald - dan gaat het over politieke
macht -, het reële vermogen om invloed uit te oefenen op het sociale gebeuren, hetzij
door deel te nemen aan het beleid, hetzij door daadwerkelijk controle uit te oefenen
op dat beleid. Pas daardoor wordt een mens reëel subject van zijn bestaan, dat door
en door sociaal geconditioneerd is. Het opkomen voor macht is veel romantici van
de intersubjectiviteit en vooral veel evangelisch geïnspireerde mensen telkens weer
een doorn in het oog. Gewild of ongewild identificeren ze macht met geweld, waaruit
dan volgt dat men tenslotte moet streven naar menselijke verhoudingen waarin van
macht geen of zo weinig mogelijk sprake zou zijn.
Geweld is geen beïnvloeding van andermans vrijheid, maar de drastische
uitschakeling van andermans vrijheid, wat zowel fysisch als psychisch als structureel
kan gebeuren4. Ongetwijfeld leidt macht gemakkelijk tot geweld, omdat de macht
niet voldoende rechtvaardig verdeeld is. Principieel echter dient de macht, heel
bepaald de politieke macht, ertoe het geweld in te dijken. Daar de macht echter nog
in heel veel gevallen structureel geweld is, dwingt ze de machtelozen ook tot het
gebruik van geweld om hun situatie rechtvaardiger te maken. Te veel mensen
beschikken nog over te weinig macht. Het is evangelisch, daartegen op te komen,
gewoon opdat de mensen als subject tot hun recht zouden komen.
Ik kom hier helemaal niet aandraven met een klassenstrijd van vorige eeuw. Heel
de terugtocht à la Rousseau van zovelen onder ons naar de besloten privé sfeer waar
we zogenaamd nog vrij kunnen ademen, en onze groeiende afkeer van het zogenaamde
systeem waardoor we ons gedomineerd of gemanipuleerd voelen, heel de niet onjuiste
visie van Marx en van Marcuse op het ons uit de handen gelopen maatschappelijk
bestel, klaagt ons gemis aan echte subjectiviteit aan. Het is volledig in de lijn van
het Evangelie in onze dagen op te komen voor een veralgemeende politieke
mondigheid, voor het vermogen nl. van iedereen om te participeren in het beleid of
in de daadwerkelijke controle van het beleid, zodat iedereen mede macht zou krijgen
op het economische, technologische, ja militaire gebeuren dat ieders

4

Cfr. Jean-Marie Muller, Geweldloosheid, in Streven, oktober 1973, pp. 3-11.
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persoonlijk leven en dus ook ons aller dierbare intersubjectiviteit tot in de verste
hoeken beheerst, zodat we nog in grote mate objecten van beslissingen of blinde
wetmatigheden, geen echte subjecten zijn.
In feite schieten vele persoonlijke relaties en vele caritatieve bejegeningen van
binnenuit tekort omdat ze bewust of onbewust, meer onbewust dan bewust, gebaseerd
zijn op een onrechtmatige verdeling van rechten en reële mogelijkheden die ook een
politieke kwestie van machtsverhoudingen is. Hieraan moet alweer, omwille van de
gezondmaking van die verhoudingen zelf, structureel gesleuteld worden.
Er is echter nog een belangrijker gebied dan dat van de macht. De meest ingrijpende
wijze waarop structuren hun invloed doen gelden tot in de diepste roerselen van onze
subjectiviteit en intersubjectiviteit, is waarschijnlijk wel de ideële. Ik bedoel daar
het volgende mee. De mens heeft om tot subjectiviteit uit te groeien en dus ook om
tot echte intersubjectiviteit te komen, niet alleen nood aan voldoende materie en
voldoende macht, hij heeft voor alles nood aan erkenning, aan waardering, hij moet
kunnen gewaardeerd worden en waarderen, en dat van mens tot mens. Dit gebeurt
echter door middel van waardemeters die worden aangelegd, waarmee men meet en
gemeten wordt, beoordeelt en wordt beoordeeld. De normen die we opleggen en
opgelegd krijgen, de verwachtingspatronen waarmee wij werken, zijn voor een enorm
gedeelte schatplichtig aan de ideeën, de waarden, de verwachtingen, de beelden die
samen de cultuur uitmaken, die wij inademen langs al de poriën van ons wezen. Wij
denken niet structureel genoeg over de cultuur. In feite is de cultuur een machtig
structureel geheel van beelden over de mens. ‘Al deze beelden van de mens’, zegt
Ricoeur zeer suggestief, ‘zijn in onze interpersoonlijke relaties ingelijfd; heimelijk
bemiddelend dringen zij binnen en schuiven zij zich tussen de blikken die twee
menselijke wezens wisselen. Relaties die wij voor uiterst direct en onmiddellijk
houden, worden door de cultuur met haar betekenis geladen’.
Dit brengt mee dat voor de gezondmaking en de bevrijding van onze meest
persoonlijke relaties ook een ideële kritiek, een voortdurende uitzuivering van de
heersende ideeën, van de geldende normen, van de opgedrongen gedragspatronen,
van de beelden van de mens noodzakelijk is. Dat ook is een structurele aanpak van
het probleem van de menselijke verhoudingen. En het is een eminent evangelische
aanpak. Het Evangelie openbaart ons een ander beeld van de mens, het openbaart
ons andere mogelijkheden voor de mens dan degene die ons worden voorgehouden
of onthouden door de angst, het egoïsme, de kortzichtigheid van wat het Evangelie
‘deze wereld’ noemt.
Mensen zijn hebzuchtig, heerszuchtig en eerzuchtig, ook omdat er nog altijd geen
rechtvaardige verdeling van de materiële goederen is, te veel mensen
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nog te weinig macht bezitten, te veel mensen nog te weinig in ere zijn. Ook daarom
zijn ze nog niet bevrijd, nog niet vrij voor elkaar.
Gezondere structuren en ideeën brengen die bevrijding niet automatisch voort; ze
zijn echter wel noodzakelijke voorwaarden, vooral als we niet in de eerste plaats aan
onszelf denken. Verwend als wij zijn, kunnen wij gemakkelijk over onthechting
praten, politieke macht minimaliseren, de invloed van de cultuur en van de ideeën
onderschatten. We kunnen dat alleen omdat ons een en ander in de schoot is geworpen
waarvan we ons dan zogenaamd kunnen onthechten. Maar eigenlijk vervallen we
dan in de ondeugd die door het Evangelie het allerscherpst op de korrel wordt
genomen: die van de schijnheiligheid, de onoprechtheid.
De oproep van het Evangelie om ons radicaal in te zetten voor de persoon van
onze medemensen vraagt dus dat wij ons ook inzetten voor de gezondmaking van
de economische structuren, de politieke machtsverhoudingen, de ideeën,
voorstellingen, normen en beelden van het menszijn. Maar, zoals ik zei, worden dan
die structuren nog vooral in functie van de individuele personen en de strikt
persoonlijke relaties gezien, althans uiteindelijk. Daarom zou ik nu tenslotte nog iets
willen zeggen over de eigen betekenis van de structuren als zodanig.

De eigen betekenis van de structuren
Het Evangelie roept ons ook op tot een structurele aanpak omwille van de eigen
betekenis van de structuren, anders gezegd: vanuit een structurele visie op ons
menszijn als zodanig. Wij hebben, geloof ik, de evangelische openbaring vertekend
door haar eenzijdig personalistisch, om niet te zeggen individualistisch te interpreteren.
Wij hebben de bijbelse visie op de mens als beeld van God tot een soort veelgodendom
verbrokkeld door van iedere mens afzonderlijk een kleine god in het diepst van zijn
gedachten te maken. Nu is er niets zo duidelijk in de Schrift dan dat de openbaring
over God zelf reeds de openbaring van een relatie is. God is relatie, verhouding. Ik
weet dat het niet ‘in’ is, te spreken over de Triniteit. Maar men spreekt niet christelijk
over God als men niet spreekt over Vader, Zoon en Geest. Het eigenlijk goddelijke
is het tussen-e, de verbinding, de eniging, de stroming. Men is het dichtst bij de Bron
wanneer men met de stroom meegaat, in de stroming staat. Daar ligt misschien wel
de diepste zin van de evangelische onthechting aan onszelf; het is in laatste instantie
niet om het subject, noch van mij, noch van de andere, te doen, het is om het tussen-e
te doen, om de relatie, de eniging.
Zoals men God niet kan uitzeggen op één manier - men moet hem met verschillende
namen noemen, omdat hij relationeel is - zo is het ook

Streven. Jaargang 27

334
onvolledig de afzonderlijke mens beeld van God te noemen. Beeld van God zijn wij
pas samen, als relatie, als één lichaam, ja, als een architectonisch geheel, een
relationele structuur. En laten we dat nu weer niet platoons uitzuiveren. Het gaat niet
over ideële structuren, maar over de reële structuren die de belichaming kunnen
worden van die menselijke eenheid.
De bijbelse openbaring van God is dan ook altijd naar een Godsvolk gericht. Het
heil wordt collectief voorgesteld en in het nieuwe verbond uitgebreid tot de mensheid
als één geheel. Terecht wordt de universaliteit van de liefdeseenheid die we moeten
nastreven, het wezenlijke, het... ‘katholieke’ karakter van het Evangelie genoemd.
Heel de mens en alle mensen samen. De collectieve bijbelse visie werkt in de twee
richtingen, zowel voor het onheil als voor het heil. Het hele volk wordt beschuldigd
en veroordeeld; in het evangelie van Sint-Jan wordt de hele wereld in staat van
beschuldiging gesteld, déze wereld die een structureel geheel is. Maar ook het geheel
ontvangt de belofte, het gaat over het Rijk Gods, de Stad Gods, de nieuwe aarde en
de nieuwe hemel.
Deze collectieve visie krijgt misschien in onze tijd een nieuwe kans. De visie op
de mensheid als één groot collectief, als één lichaam, als een netwerk van relaties
die allen met allen verbinden en van elkaar afhankelijk maken, heeft voor de eerste
keer in de geschiedenis een reële, materiële basis gevonden. Het is echter geen louter
positief begrip. We voelen het geheel vaak meer boven ons dreigen dan dat we het
als een onderlinge binding ervaren. Het is nog niet ónze eenheid, het is een machtig
stramien dat ons beheerst. Maar we komen toch langzamerhand tot het besef dat die
macht ons eigen werk, onze eigen geschiedenis is, maar dat ze ons uit de handen is
gelopen, ons over het hoofd is gegroeid.
We zijn één geworden, maar nog slechts op een materiële, dwingende wijze. De
eenheidsmogelijkheid is reëel, maar ze domineert ons nog, ze staat nog objectief
tegenover, boven ons. Het is nog niet onze gemeenschappelijkheid, nog niet de
belichaming van onze geestelijke eenheid.
Wegens het massief karakter van die tenslotte nog uitwendig op ons neerkomende
structurele eenheid van de mensheid, is de bekoring groot dat we onze echte,
geestelijke eenheid gaan zoeken buiten en tegen die materiële eenheid en macht in.
Ik geloof dat we dan de evangelische utopie vergeten. We keren dan in het beste
geval terug tot de louter individuele of interpersoonlijke beleving, we missen de kans
om de liefde werkelijk universeel te incarneren, te incorporeren in de structuren die
concreet ons leven mede uitmaken en niet alleen negatieve, ook geweldig positieve
mogelijkheden bieden. We missen de evangelische hoop en de evangelische moed
van de universaliteit. We laten de demonie van de machten die we ontketenden maar
niet meer in handen hebben, vrij haar gang gaan. We laten de wereld
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over aan de demonen. Dat is een onevangelisch fatalisme. Zulk een geloof overwint
de wereld niet. Zulk een bang geloof verandert de wereld niet. Meer concreet betekent
dit dat we ook reeds nu de nieuwe mogelijkheden die er zijn, niet onbenut mogen
laten om universeler te werken, meer mensen daadwerkelijk reden tot hoop te geven.
We kunnen en moeten de wegen gebruiken die ons reeds met elkaar verbinden.
Ik geloof niet dat wij ernaar moeten streven buiten, laat staan tegen de toenemende
structurering van de mensheid in, een andere, zogenaamd geestelijke wereld op te
bouwen; de toenemende structurering van de mensheid als geheel is als zodanig geen
kwaad maar een goed.
Ik blijf bij mijn stelling van daarstraks, dat we ervoor moeten werken dat de mensen
in plaats van object, subject van hun structuren worden, deelnemen aan het beleid
en controle erop uitoefenen. Maar ik zou er nu vanuit een complementaire, positieve
en ik geloof bijbelse visie op de structuren aan willen toevoegen, dat het er niet alleen
op aankomt dat de mensen gevend, beslissend, als subject in het leven staan. De
mens moet ook ontvangen, gerust kunnen zijn, veilig en geborgen. Hoezeer we nu
ook de geborgenheid mogen ophemelen die we thans in onze privésfeer kunnen
vinden: onze geborgenheid, onze gerustheid, ons geluk blijft bedreigd zolang de
uitbouw van ons universeel samenzijn niet structureel wordt gewaarborgd. M.a.w.
de structurele relaties of liever de relationele structuren die ons hele leven en ons
aller leven kunnen omspannen, organiseren en beveiligen, hebben als zodanig of
kunnen als zodanig een positieve, een bevrijdende functie vervullen. Zolang de
mensen niet universeel - wat alleen structureel gewaarborgd kan worden - veilig bij
elkaar zijn, blijft de bedreiging bestaan van het ‘homo homini lupus’, van de ene
mens die een wolf is voor de andere, van het ene volk dat een wolf is voor het andere,
van de als zodanig machtig geworden wereld die een wolf is voor de mensen die op
die wereld wonen.
Een fatalistische berusting in die gang van zaken, een niet geloven in de ook
positieve betekenis van de structuren als zodanig, is naar mijn oordeel het
tegenovergestelde van het geloof in de evangelische belofte. De oproep van het
Evangelie is omwille van de nog op vele gebieden gortige situatie waarin wij verkeren,
ongetwijfeld een oproep tot inzet en actie, maar de inzet en de actie zijn niet het
laatste doel. Waar het om gaat is: dan zal er geen geween meer zijn, geen lijden en
geen dood; dan zal er rust en vrede zijn, maar dit betekent ook zekerheid vanwege
het geheel, gedragenheid door elkaar, een relationele structuur: een gemeenschap
van personen, maar zo dat de personen ook gedragen worden door de gemeenschap.
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Socialistische maatschappij en subjectief voorbehoud
Over Ulrich Plenzdorf: Die neuen Leiden des Jungen W.*
B. Kast
De SED en het socialistisch realisme
In zijn toespraak op het 9e congres van het centrale comité van de ‘Sozialistische
Einheitspartei Deutschland’ (SED) eind mei 1973 bekritiseerde Erich Honecker
verscheidene tendensen van de nieuwste cultuurpolitiek en viel ‘gebreken en
tekortkomingen van enige nieuwe werken, in het bijzonder van de film- en
toneelkunst’1 in scherpe vorm aan, omdat ze niet overtuigend genoeg ‘de ideologie
en cultuur van het imperialisme in al hun variaties’2 bestreden. ‘Veel vergt teveel
zelfverloochening van burgers van onze republiek, die zich met hun socialistische
staat nauw verbonden voelen, arbeiders, boeren van coöperatieve bedrijven en
intellectuelen, die hem hebben opgebouwd en voortreffelijke prestaties voor de
verdere vooruitgang ervan verrichten. Zij ontkennen, en naar zij menen terecht, dat
bepaalde kunstwerken een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van socia-

*

1
2

Eerst verscheen een prosaversie van Ulrich Plenzdorf's toneelstuk Die neuen Leiden des
jongen W. in de DDR in het tijdschrift Sinn und Form, daarna werd de roman door de
uitgeverijen Hinstorff in Rostock (DDR) en Suhrkamp in Frankfurt (Bondsrepubliek)
uitgegeven. In de DDR is het boek momenteel uitverkocht, in de Bondsrepubliek verschijnt
het intussen in de vierde druk.
Grote successen behaalde de opvoering in Oost-Berlijn, een record aantal bezoekers meldden
West-Berlijn en München.
Ulrich Plenzdorf, in 1934 geboren, werkt als scenarioschrijver bij de DEFA (Deutsche
Film-AG); voor zijn boek ontving Plenzdorf de Heinrich-Mann-Preis voor het jaar 1973 van
de Academie der Kunsten, de belangrijkste literaire onderscheiding van de DDR.
Plenzdorf, die ook het scenario voor de succesvolle film Paul und Paula schreef, is momenteel
een van de meest omstreden schrijvers in de DDR.
De roman zal volgens Meulenhoff in Amsterdam in maart of april 1974 in een Nederlandse
vertaling (door Nini Brunt) onder de titel Het nieuwe lijden van de jonge W. verschijnen.
De in dit artikel geciteerde teksten zijn door de auteur zelf uit het Duits vertaald.
Neues Deutschland, Organ des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands, nr. 147, Berlijn (Oost), 29 mei 1973.
t.a.p.
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listische denk- en gedragswijzen’3. Maatschappelijke en individuele belangen, die
volgens Honecker in het kapitalisme altijd vijandig tegenover elkaar staan, komen
in het socialisme met elkaar overeen. En omdat (om met Christian Morgenstern te
spreken) ‘datgene wat er niet mag zijn, er ook niet kan zijn’, beweert Honecker dat
‘de geïsoleerdheid van de mens in de maatschappij’4 niet beschreven kan worden,
ook niet in de kunst. Gebeurt het toch, dan is de ‘opzet van zulke werken strijdig met
de eisen die het socialisme aan kunst en literatuur stelt’5.

Middelpunt van de aanvallen: Ulrich Plenzdorf's Die neuen Leiden des
jungen W.
Het was niet moeilijk om uit te vinden op wie deze kritiek in het bijzonder doelde:
namelijk op Ulrich Plenzdorf, die met zijn toneelstuk Die neuen Leiden des jungen
W., later ook als prosaversie verschenen6, een discussie in de DDR en de
Bondsrepubliek op gang bracht, die onverminderd aanhoudt, ook al kan men
vaststellen dat de reacties allengs minder geëmotioneerd worden.
Teneinde inzicht te krijgen in de aanleiding voor de officiële berispingen gaan wij
wat uitvoeriger op Die neuen Leiden des jungen W. in.
De leerling Edgar Wibeau, de held van de roman, geeft de brui aan zijn opleiding
uit protest tegen onzinnige middeleeuwse opleidingspraktijken in zijn bedrijf, en
trekt zich in een tuinhuisje met zijn vriend Willi terug: ‘Toen begon ik pas te begrijpen
dat ik van nu af aan kon doen waar ik zin in had. Dat niemand me meer iets te zeggen
had’ (29). Met zijn vriend Willi blijft hij door bandopnamen, die zij elkaar toesturen,
in contact. Edgars voorbeelden zijn Satchmo, Robinson Crusoe en Salingers held
Holden in The Catcher in the Rye. Al deze voorbeelden worden echter door Edgar
zelf overtroffen: ‘Mijn grootste voorbeeld is Edgar Wibeau. Ik zou net zo willen
worden als hij eens wordt’ (15). Begrijpelijk, dat hem bij een dergelijke houding de
in de DDR zo geliefde zelfkritiek pijnlijk en vernederend voorkomt: ‘Ik vind dat je
de mens zijn trots moet laten’ (15). Edgar, die een hartstochtelijk schilder is (abstrakt
natuurlijk), ‘niets tegen hasj’ (31) heeft, graag minirokken ziet (22) en zelf jeans
draagt (‘kan iemand zich een leven zonder jeans voorstellen?... voor jeans kon ik al
het andere opgeven...

3
4
5
6

t.a.p.
t.a.p.
t.a.p.
Ulrich Plenzdorf, Die neuen Leiden des jungen W., VEB Hinstorff Verlag, Rostock 1973 en
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 1973. De tweede schrijver die Honecker met zijn kritiek
op het oog had, is Volker Braun, die in zijn stuk Die Kipper de DDR ‘het saaiste land ter
wereld’ noemde.
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jeans zijn een instelling en niet een broek’) (26-27), vindt op het toilet van het
tuinhuisje een oud Reclam-boekje waarvan hij de titelbladzijde en het nawoord bij
gebrek aan toiletpapier anders dan waarschijnlijk bedoeld gebruikt, terwijl hij de rest
met gemengde gevoelens leest: Goethe's Leiden des jungen Werther, die hem materiaal
leveren voor zijn bandopnamen aan ‘makker Willi’ en hem in de loop van de roman
uit pijnlijke situaties redden. Helemaal op zichzelf aangewezen probeert Edgar een
spuitpistool te ontwikkelen, dat ‘zelfs Amerikaanse’ zou overtreffen. Toevallig leert
Edgar een kleuterleidster, Charlie geheten, kennen die, zoals men in dit verband zou
moeten zeggen, zijn gevoelens beantwoordt. De idylle is niet van lange duur, want
Charlie's verloofde komt terug uit militaire dienst. De complicaties zijn duidelijk:
van persoonlijke aard in de vorm van de driehoeksverhouding, van maatschappelijke
aard in de vorm van zijn terugtocht uit de maatschappij: als Deus ex machina fungeert
het spuitpistool; terwijl hij er aan knutselt wordt Edgar gedood: ‘Een stroomkwestie’,
constateren de artsen. ‘380 Volt is geen grapje, lui’ (16).

Plenzdorf's kritiek op de socialisme-opvatting van de DDR
Terwijl Goethe's ‘Werther’ het kader van de uiterlijke handeling van Plenzdorf's
roman vormt, oriënteert de stijl zich op frappante wijze naar Salingers The Catcher
in the Rye. In verschillende recensies werd daarop gewezen; mij gaat het in dit verband
om iets anders: om Plenzdorf's deels verborgen, deels zeer duidelijke kritiek op het
Socialistisch Realisme, op het socialisme-beeld van de DDR en de positie van het
individu in de (socialistische) maatschappij. Want ondanks alle westerse oriëntatie
dient men zich er van bewust te blijven dat Edgar (Plenzdorf) kritisch staat ten
opzichte van het kapitalisme: ‘Ik had niets tegen Lenin en de zulken. Ik had ook niets
tegen het communisme en dergelijke, de afschaffing van de uitbuiting in de hele
wereld... De meesten van ons gaat het zo. Ze hebben niets tegen het communisme.
Geen enigszins intelligent mens kan tegenwoordig wat tegen het communisme hebben’
(80-81). Deze passage wordt door die critici in westerse recensies meestal weggelaten
die Plenzdorf al bij het kapitalisme ‘ingedeeld’ hebben: ‘maar indelen liet hij zich
daarom nog lang niet’ (41). Waartegen Plenzdorf is, blijkt uit de inhoudsopgave van
de roman: Edgar laat zijn werk, het collectief, in de steek (‘Als ik werk, dan werk ik
en als ik lanterfant, dan lanterfant ik’ 66); hij trekt zich uit de maatschappij op zich
zelf terug (en hier zijn de parallellen met Goethe's ‘Werther’ meer dan slechts een
uiterlijk kader). Edgar is tegen alomtegenwoordige bevoogding.7

7

Geciteerd wordt uit de Suhrkamp-uitgave. Tussen haakjes zijn de nummer van de bladzijden
aangegeven.
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Hij wil doen waar hij zin in heeft, niet dat wat hem wordt voorgeschreven. Edgar
wil zich uit de anonymiteit van het collectief losmaken door een dood die de
waardering van allen verdient. Zoals Holden als ‘vanger in het roggeveld’ de kinderen
zou willen redden, zo zou Edgar als uitvinder van een sensationeel spuitpistool de
geschiedenis willen ingaan.
Edgar (Plenzdorf)8 is tegen het Socialistisch-Realisme van het DDR-type. Hij
schildert abstract, luistert naar ‘echte muziek’ (26), waaronder hij beat en jazz verstaat,
keert zich tegen de stereotype ‘positieve held’ als penetrant opvoedingsideaal: ‘Ik
zei hem dat een film waarin de mensen aan één stuk door leren en verbeterd worden,
alleen maar vervelend kan zijn. Dat iedereen dan direct ziet wat hij eruit moet leren,
en dat geen sterveling zin heeft, als hij de hele dag geleerd heeft, ook 's avonds in de
bioscoop nog te leren, als hij denkt dat hij zich kan amuseren’ (42).
Edgar is helemaal westers ingesteld, dat bewijst o.a. ook zijn op Salinger
georiënteerde woordkeus (jeans, high, popt, haar gezicht was niet met dollars te
betalen, popart, happening, speech, we jumpten aan land enz.)9, zijn voorliefde voor
Satchmo, jazz en beat, lang haar, Chaplin, Sidney Poitier enz.; hij oriënteert zich op
de ‘door bederf aangetaste, antihumane cultuur van het imperialisme’10.
Edgar (Plenzdorf) is tegen de uitreisbeperkingen in de DDR: ‘Ik geloof dat de
meesten de wereld willen zien. Wie van zich zelf beweert: nee - die liegt’ (41).
Edgar (Plenzdorf) is, zo niet tegen het leger, dan toch tegen de militaire dienst:
‘Ik was... pacifist...’ (77). Woedend werd hij alleen, als hij foto's uit Vietnam zag.

De receptie van Die neuen Leiden des jungen W. in de DDR en in de
Bondsrepubliek
Begrijpelijk dat van een dergelijk boek ook in het westen met belangstelling kennis
werd genomen. De kritieken vielen evenwel zeer verschillend uit: voor sommigen
geeft het boek blijk van een nieuw zelfbewustzijn van de DDR, het opgeven van het
Socialistisch-Realisme: kunst moet niet meer alleen maar het politieke en
maatschappelijke tonen. In ieder geval, zo

8

9
10

Dat de identificatie Edgar-Plenzdorf geoorloofd is, bevestigde Plenzdorf zelf: door middel
van de jonge W. kan hij al datgene articuleren wat zich bij hem ‘in acht jaar heeft
opeengehoopt’. (Geciteerd naar Der Spiegel, nr. 20, Hamburg, 1973, p. 166).
Van SED-jargon te spreken, zoals Roland H. Wiegenstein, is pure nonsens( Als ob hüben
gleich drüben wäre, in Frankfurter Rundschau, Frankfurt/Main, 11 mei 1973, p. 18.
Zo Kurt Hagers, Einheit der materiellen und kulturellen Lebensbedingungen, in Neues
Deutschland, nr. 165, Berlijn (Oost), 17 juni 1973, p. 2.
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meent men, heeft partijleider Honecker zelf van een wenselijk ‘openhartig
meningsverschil’ en een ‘wijd terrein voor artistieke creativiteit’11 gesproken, wanneer
men ‘van vaste socialistische posities uitgaat’12. Anderen zien in het boek een apologie
van de SED-politiek, Edgar zelf is ‘een echte DDR-modeljongen’13. Volgens
laatstgenoemden is van liberaliseringstendensen niets te bespeuren, het begin van
een nieuwe literatuur wordt door dit boek in geen geval aangekondigd.
Hoe gevaarlijk dit boek echter voor de officiële SED-politiek is, toont de scherpe
kritiek van Honecker en de eenstemmige veroordeling van de roman in
DDR-tijdschriften. Aanvankelijke onzekerheid bij de beoordeling van het boek14
heeft plaats gemaakt voor het inzicht: Edgars robinsonade is in strijd met de eisen
van de SED-politiek. Men verwijt Plenzdorf individualistische en
kleinburgerlijk-anarchistische tendensen15. De discussie neemt historische dimensies
aan: SED-Plenzdorf = Marx/Engels-Stirner16.

Historische dimensie: Karl Marx en Max Stirner
In zijn geschrift Over de jodenkwestie (1843) bekritiseert Karl Marx de ‘van de mens
en de gemeenschap gescheiden mens’17. Zijn aanvallen richt Marx niet op het individu
zelf, maar op het individu ‘als geïsoleerde op zichzelf teruggetrokken monade’18. Het
menselijke emancipatieproces vindt pas dan een afsluiting, wanneer het individu
‘soortwezen geworden is’, d.w.z. wanneer het individu zijn eigen krachten ‘als
maatschappelijke onderkend en georganiseerd heeft’19.
Tegelijkertijd schrijft de linkshegeliaan Max Stirner in zijn filosofische hoofdwerk
Der Einzige und sein Eigentum (Leipzig 1844), dat het werk de mens en niet het
abstracte begrip maatschappij dient te bevredigen20. ‘Hij werkt dus omwille van
zichzelf en ter bevrediging van zijn behoefte. Dat hij daarmee ook anderen, ja het
nageslacht diende, bevrijdt zijn werk niet van het egoïstische karakter’21. Of, zoals
Stirner elders schrijft: ‘Ieder (zij) in

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Neues Deutschland, nr. 147, Berlijn (Oost), 29 mei 1973.
Marcel Reich-Ranicki, in Die Zeit, nr. 19, Hamburg, 4 mei 1973, pp. 27-28.
In ieder geval werd Plenzdorf voor Die neuen Leiden des jungen W. met de
Heinrich-Mann-prijs onderscheiden en door SED-apologeten als talent geprezen.
Hans Koch, Der Einzelne und die Gesellschaft. Einige geistige Probleme unserer
Gegenwartsliteratur, in Neues Deutschland, nr. 164, 16 juni 1973, p. 4.
t.a.p.
Marx-Engels-Werke, Deel 1, Dietz, Berlijn (Oost), 1970, p. 364.
t.a.p.
t.a.p. 370
Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, Reclam, Stuttgart, 1972, p. 144.
t.a.p. 145.
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zich volmaakt, dan zal jullie gemeenschap, jullie sociale leven, ook volmaakt zijn’22.
Lijken Marx en Stirner op het eerste gezicht hier geenszins zo tegenstrijdige posities
te vertegenwoordigen, op zijn laatst wordt in de Duitse ideologie23 duidelijk, hoe
Marx en Engels dit individualisme interpreteren en welke betekenis ze er aan
toekennen. Op meer dan 300 bladzijden houden zij zich met Stirner bezig en proberen
bij hem juist die kleinburgerlijk-anarchistische tendensen aan te tonen die men bij
Plenzdorf meent te hebben gevonden.
Aan de confrontatie Marx-Stirner moet dus veel meer dan historisch belang worden
gehecht, temeer daar verschillende moderne Stirner-exegeten24 aan Stirner actuele
betekenis toekennen: hij geldt hier als voornaamste ideoloog van een fascistisch
gedetermineerde middenklasse. Een ding hebben in ieder geval alle Stirner-critici
met elkaar gemeen: zijn individualisme is antisocialistisch (zoals bij H.G. Helms),
is of anarchistisch-kleinburgerlijk (zoals bij B. Frei25). of kapitalistisch (zoals bij A.
Meyer), waarbij de begrippen vaak synoniem gebruikt worden; de inmiddels erfelijk
geworden misvattingen met betrekking tot Stirner en zijn verhouding tot het socialisme
gaan ver voorbij aan de eigenlijke problematiek.

De existentialistische aanvulling van het marxisme
Volgens Sartre is het existentialisme een provisorische enclave in het marxisme,
bestemd om er in op te gaan zodra het definitief de weg gevonden heeft naar een
nieuwe antropologie, naar de mens niet meer slechts als sociaal, maar ook als
individueel wezen. Deze door de marxisten ondanks centrale antropologische
uitspraken bij de jonge Marx veronachtzaamde taak verricht, aldus Sartre, het
existentialisme als het ware plaatsvervangend. In de ‘kritiek der dialectische rede’
beperkt Sartre tegen Engels, Lenin en de gehele officiële communistische
partijfilosofie de didactiek tot het gebied van de mens en zijn historische confrontaties
met de natuur. Existentialistische sleutelcategorieën als vrijheid, ontwerp en
engagement worden sociaalfilosofisch omgefunctioneerd26.

22
23
24

25
26

Max Stirner, Das unwahre Prinzip unserer Erziehung, Bad Kreuznach, 1956, p. 8.
Marx-Engels Werke, Deel 3, Dietz, Berlijn (Oost), 1969.
Hans G. Helms, Die Ideologie der anonymen Gesellschaft, Max Stirners ‘Einziger’ und der
Fortschritt des demokratischen Selbstbewusztseins vom Vormärz bis zur Bundesrepublik,
Uitgeverij Du-Mont Schauberg, Köln, 1966. Ahlrich Meyer, nawoord in Der Einzige und
sein Eigentum, Reclam, Stuttgart, 1972.
Bruno Frei, Die anarchistische Utopie, Verlag Marxistische Blätter, Frankfurt/Main 1971,
pp. 77-82.
Jean Paul Sartre, Kritik der dialektischen Vernunft, Rowohlt, Reinbek.
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Dat het existentialisme aan Stirner het één en ander te danken heeft, is zeker; de
punten van overeenkomst zijn te talrijk om van toevallige aard te kunnen zijn. De
integratie van het individualistische uitgangspunt in Sartre's filosofie is gelijktijdig
een integratie van de filosofie van Stirner. Inzoverre wordt hier de poging tot een
verzoening van de beide filosofische polen Marx en Stirner ondernomen. Soortgelijke
tendensen ziet men bij Martin Heidegger en Herbert Marcuse. Marcuses ‘Grote
weigering’, zijn kritiek op de ‘reikwijdte van de maatschappelijke heerschappij over
het individu’27 is met Sartre's aanzet te vergelijken. Zo is het niet verwonderlijk, dat
men Marcuse in het spoor van Stirner ziet en dat hem door SED-gezinde critici een
kleinburgerlijk-anarchistische positie wordt toegeschreven28.

Edgars robinsonade en het individualistische voorbehoud
Past Edgar nu de ‘Grote weigering’ toe? Ongetwijfeld weigert hij de officiële politiek
van de SED op alle punten te volgen. Ongetwijfeld is zijn ‘filosofie’ eerder
existentialistisch in de zin van Sartre en Marcuse dan socialistisch in de zin van Erich
Honecker of Kurt Hagers. Edgar articuleert de behoefte aan individualisme en begeeft
zich op een robinsonade.
Daniel Defoe's Robinson is naast Jerome D. Salinger's The Catcher in the Rye
Edgars lievelingslectuur. Terwijl Holden Caulfield, de held bij Salinger, herhaalde
malen in recensies met Edgar vergeleken werd, ontbreekt een thematisering van het
Robinson-motief ten enen male. Dit verrast des te meer, wanneer men rekening houdt
met de uiterst belangrijke rol die Robinson voor de socio-economische belangstelling
bij de staatseconomen Smith en Ricardo en vooral bij Karl Marx gespeeld heeft29.
Robinson is bij Marx en in de Marx-exegese de geheel en al op zichzelf
aangewezen, geïsoleerde mens bij uitstek, prototype van de burger van een
imperialistisch Engeland die slechts uit eigenbelang zijn bedrijf uitoefent30. De
Marxistisch-economische kritiek op Robinson en diens individualistische houding
motiveert de kritiek op de maatschappij-negerende Edgar, die zich op zijn eiland (in
zijn tuinhuisje) terugtrekt en daarmee de topos van de

27
28
29
30

Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch, Luchterhand, Neuwied/Berlin, 1967, p. 12.
Hans Heinz Holz, Utopie und Anarchismus, Pahl-Rugenstein, Köln, 1968, pp. 71-72.
Vgl. Jan Kott, Kapitalismus auf einer öden Insel, in Marxistische Literaturkritik, uitgegeven
door Victor Zmegac, Frankfurt/Main, 1972, p. 155 ss.
Vgl. Karl Marx, Das Elend der Philosophie in Marx-Engels-Werke Deel 4, Berlijn (Oost),
1971, pp. 68-69 en 104.
Engels brief aan Karl Kautsky, Londen 20 september 1884 (MEW 36, p. 210). Karl Marx,
Das Kapital (MEW 23, pp. 90-93 en 306-307) en passim.
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‘hut’ en het idyllische vluchteiland actualiseert. Robinson als lievelingslectuur van
Edgar weerspiegelt diens eigen situatie: die van de op zichzelf teruggetrokken
ontdekker (van het spuitpistool).
Dit geval van literair gemanifesteerd individualisme, dat duidelijk het subjectieve
voorbehoud van een jeugdige in het socialisme van de DDR articuleert, mag gerust
als voorbeeld van de positie van vele jeugdigen in de DDR worden genoemd.
Tegenover de omsingeling door collectiveringstendensen en door een
bureaucratisch-technologisch rationalisme kan Edgar slechts zijn individuele
uitbraakpoging stellen.
In dit opzicht onderscheidt Edgar zich slechts weinig van de jeugd in het westen:
ook hier verzet zich de projectieve fantasie van de jeugdigen tegen de niet meer
doorzichtige bureaucratisering en technologisering. De constateerbare opheffing van
Leibniz' principe van de uitgesloten derde, het accepteren van de tegenstrijdigheid
maakt duidelijk, hoe weinig de discussie Marx-Stirner tot een einde is gekomen.
Bewust of onbewust wordt ze door Plenzdorf met zijn Leiden des jungen W.
voortgezet. Of het optimisme gerechtvaardigd is, met Plenzdorf een ingrijpende
caesuur in de cultuurpolitiek van de DDR te zien, lijkt mij twijfelachtig. Men wordt
sceptisch gestemd door de geluiden die de DDR-advocaat en detectiveschrijver
Friedrich Karl Kaul geruime tijd geleden liet horen en die de officiële SED-politiek
dreigen te worden: walging van zulk een ‘vervalsing van ons socialistisch zijn en
worden’. Teleurgesteld zijn ook diegenen die over een soort ‘Praagse lente’ in de
DDR orakelden, een zweem van liberalisme bemerkten31 en over Honeckers nieuwe,
‘openere, meer zelfbewuste cultuurpolitiek’32 spraken, met behulp waarvan Plenzdorf
een dergelijke bekendheid zou hebben kunnen verkrijgen. Het wachten op de dooi
duurt nog voort.

31
32

Deutsche Zeiting/Christ und Welt, geciteerd naar Der Spiegel nr. 23, Hamburg 4 juni 1973,
pp. 52-54.
Wolfram Schütte, Zu spät fällt die Figur dem Autor ins Wort, in Frankfurter Rundschau, nr.
110, Frankfurt/Main, 12 mei 1973, p. XI.
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Snelle bevolkingsgroei als probleem
L. Janssen
Inleiding
Het jaar 1974 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot bevolkingsjaar. In augustus
van dit jaar zal in Boekarest een grote conferentie over het bevolkingsvraagstuk
worden gehouden, die te vergelijken valt met de conferentie over het milieu in
Stockholm in 1972.
Hoewel de bezorgdheid over de groei van de bevolking al heel oud is (Malthus
schreef zijn Essay on Population in 1798), heeft dit vraagstuk toch in de laatste
tientallen jaren een veel meer urgent karakter gekregen door de ongekende versnelling
van de bevolkingsgroei in de ontwikkelingslanden. Aangezien ook zonder
neo-mathusiaans vooroordeel erkend moet worden, dat de versnelde bevolkingsgroei
een ernstige complicatie betekent van het ontwikkelingsvraagstuk, is het goed, dat
de Verenigde Naties, die meer en meer de geïnstitutionaliseerde voorvechter van de
ontwikkelingslanden zijn geworden, het bevolkingsvraagstuk in het centrum van de
belangstelling geplaatst hebben.

De feiten
Een bevolkingsgroei van 2½% per jaar, zoals die nu plaats vindt in de
ontwikkelingslanden, is een volstrekt nieuw fenomeen in de geschiedenis der
mensheid1. De opdracht van de Bijbel ‘gaat en vermenigvuldigt u’ is sedert het
verschijnen van de homo sapiens niet bijzonder vlot uitgevoerd. Als men ook de
misschien wat twijfelachtige voorvaders van de homo sapiens meerekent, kan het
groeitempo van de mensheid tot aan het begin van onze jaartelling gemiddeld niet
hoger geweest zijn dan twee procent per duizend jaar2. Maar zo'n schatting heeft
natuurlijk iets van science fiction.

1
2

Cf. Arthur McCormack, Met het oog op de feiten. Het wereldbevolkingsjaar, in Streven,
december 1973, pp. 211-224.
Ph.M. Hauser, in De vitale Revolutie, Hilversum/Antwerpen, 1967, p. 10.
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Wij zijn iets beter geïnformeerd over het verloop van de bevolking tijdens onze
jaartelling. Ten tijde van Christus waren er naar schatting ongeveer 100 miljoen
mensen op aarde, die rond 1850 waren aangegroeid tot één miljard. Voor het tweede
miljard waren er slechts 75 jaar nodig en het derde miljard werd bereikt na 37 jaar.
De sneeuwbal werd niet alleen steeds dikker, waardoor de absolute toename bij
gelijke snelheid steeds groter wordt, maar hij begon ook steeds sneller te rollen: de
groeisnelheid die de eerste 1800 jaar van de orde van grootte van 0,1% per jaar was,
nam toe tot circa 1% rond 1900 en tot meer dan 2% per jaar rond 1970.
Het is duidelijk, dat de bevolkingssneeuwbal niet onbeperkt met deze vaart kan
blijven doorrollen. Een groei van 2% per jaar levert een verdubbeling op in 35 Jaar
(men kan de verdubbelingstijd berekenen door het groeipercentage te delen op
zeventig jaar, de tijd nodig voor verdubbeling bij een groei van 1% per jaar). De
lezer kan zijn fantasie de vrije loop laten over wat er zou gebeuren als dit groeitempo
honderd, tweehonderd of duizend jaar zou aanhouden.
Het is echter niet waarschijnlijk, dat dit tempo lang zal aanhouden. De
bevolkingsgroei voor de wereld als geheel, waarbij migratie geen rol speelt, bestaat
absoluut genomen in het verschil tussen het aantal geboorten en het aantal
sterfgevallen, relatief genomen (als percentage of permillage) in het verschil tussen
het aantal geboorten per honderd of duizend inwoners (geboortecijfer) en het aantal
sterfgevallen eveneens per honderd of duizend (sterftecijfer). In het verleden was
het geboortecijfer hoog, in de orde van grootte van 40 per duizend. Maar het
sterftecijfer was eveneens hoog, zodat het verschil, de bevolkingsgroei, slechts klein
was.
Door verbeterde levensomstandigheden (voeding, hygiëne), maar vooral door de
vooruitgang van de medische wetenschap begon het sterftecijfer te dalen, terwijl het
geboortecijfer aanvankelijk hoog bleef. Het gevolg was natuurlijk een toename van
de bevolkingsgroei. In het Westen is vervolgens ook het geboortecijfer gedaald,
waardoor de bevolkingsgroei weer op een lager niveau kwam. De periode tussen de
situatie van hoog geboortecijfer en hoog sterftecijfer en die van laag geboortecijfer
en laag sterftecijfer noemt men de demografische transitie. In het Westen is, zoals
gezegd, deze demografische transitie voltooid, in de ontwikkelingslanden is zij nog
in volle gang. Het verschijnsel kan geïllustreerd worden aan de hand van de volgende
tabel.
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Tabel 1
Bevolkingspatroon diverse landen
Gem. 22
Honduras
Afrik. landen
1966
47.8
44.2

Taiwan

Zweden

1966
32.5

1800
31

1966
15.8

26.1

8.7

5.5

26

10

Bevolkingsgroei 21.7
per 1000

35.5

27.0

5

5.8

% Bevolking 42.9
onder 15 jaar

51

43.5

33

21

Geboorten
per 1000
Sterfte per
1000

Bron: Rapil Population Growth, John Hopkins Press, 1971, p. 11.
In de Afrikaanse landen is het geboortecijfer nog zeer hoog, het sterftecijfer is al
gedaald, maar heeft nog lang niet het niveau bereikt van de Westelijke landen.
Honduras is op het hoogtepunt van de demografische transitie: hoog geboortecijfer,
laag sterftecijfer. Taiwan is in de tweede fase: het sterftecijfer is zeer laag, maar het
geboortecijfer begint snel te dalen van 41.7 in 1958 via 32.5 in 1960 tot 28.1 in 1970.
Ter illustratie zijn ook de cijfers voor Zweden gegeven. In 1800 waren geboortecijfers
en sterftecijfers al enigszins gedaald, maar beiden waren nog hoog. In 1966 was de
demografische transitie voltooid.
Het voorbeeld van Zweden illustreert dat er behalve een zekere overeenkomst ook
een aanzienlijk verschil bestaat tussen de Westelijke landen in de 19e eeuw en de
ontwikkelingslanden in de 20e. In het Westen is de daling van het sterftecijfer veel
geleidelijker gegaan en deze werd met enige vertraging gevolgd door daling van het
geboortecijfer. De bevolkingsgroei is daardoor in de 19e eeuw zelden sneller geweest
dan 1% per jaar. In de ontwikkelingslanden daarentegen is de daling van het
sterftecijfer zeer abrupt gegaan, terwijl het geboortecijfer tot nu toe in de meeste
landen hoog is gebleven.
Als we naar een verklaring gaan zoeken van dit verschijnsel, moeten we loskomen
van de abstracte grootheden als geboortecijfer en sterftecijfer en moeten we ons
wenden tot de levende mens. Men kan dan vragen hoe het komt, dat, terwijl de
middelen om zowel sterfte als geboorte te voorkomen bekend zijn, het eerste zo
gemakkelijk gelukt is en het tweede nog nauwelijks op gang is gekomen. Ik heb niet
de pretentie om op deze vraag hier een wetenschappelijk antwoord te geven, maar
toch geloof ik, dat men de kern van de zaak raakt als men zegt, dat het ten allen tijde
als een goede zaak werd gezien om sterfte te voorkomen, maar dat het voorkomen
van geboorten in strijd was met de algemene opvatting dat het een zegen was om
veel kinderen te krijgen. De strijd tegen ziekte en dood was dan ook geheel
overeenkomstig het heersende waardepatroon, terwijl pogingen om
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het aantal geboorten te verminderen dwars tegen dit waardepatroon in gingen. Aan
het eerste werkte men dan ook van harte mee, terwijl het tweede op sterke weerstand
stuitte bij de bevolking in de ontwikkelingslanden. Ik kom hier later op terug.

Het bevolkingsvraagstuk
De hierboven beschreven versnelde bevolkingsgroei vormt pas een probleem als wij
deze zien in verband met bepaalde doelstellingen. Men zou bijvoorbeeld de snelle
bevolkingsgroei in de ontwikkelingslanden in verband kunnen brengen met het
handhaven en vergroten van de welstand in de Verenigde Staten of in de rijke landen
in het algemeen. Deze groei zou dan wel eens gezien kunnen worden als een
bedreiging van de machtspositie van de rijke landen of ook als een toenemend beslag
dat gelegd zal worden op de natuurlijke hulpbronnen, waardoor de welvaart van de
rijke landen in gevaar zou kunnen komen.
In vele ontwikkelingslanden, vooral in Afrika en Latijns-Amerika, bestaat de vrees,
dat dit probleem de eigenlijke drijfveer is achter het streven van de rijke landen om
de bevolkingsgroei in de ontwikkelingslanden af te remmen. Dit streven wordt dan
gezien als een onderdeel van het imperialisme van de rijke landen.
Wat er ook waar moge zijn van de verdenkingen van de ontwikkelingslanden, van
de ene kant meen ik dat het probleem maar gedeeltelijk juist gesteld is, omdat zowel
de macht van de ontwikkelingslanden als het beslag dat ze leggen op natuurlijke
hulpbronnen, meer afhankelijk is van de economische groei dan van groei in aantal,
van de andere kant ben ik ervan overtuigd, op normatieve gronden, dat de rijke landen
niet het recht hebben om de bevolkingsgroei en de economische ontwikkeling van
de ontwikkelingslanden af te remmen, omdat deze de welvaart van de rijke landen
zouden bedreigen. Hulp bij het afremmen van bevolkingsgroei kan alleen gewettigd
worden als deze groei in strijd is met de doelstellingen van de ontwikkelingslanden
zelf.
‘De doelstellingen van de ontwikkelingslanden’ is een vage uitdrukking, die nadere
precisering behoeft. Deze precisering kan van twee kanten benaderd worden: vanuit
de aspiraties van de mensen in de ontwikkelingslanden (micro-benadering) en vanuit
de geformuleerde doelstellingen van de regeringen (macro-benadering). Wij zullen
beginnen met de laatste. De eerste zullen in een volgend artikel behandeld worden.
De doelstellingen van de regeringen vindt men gewoonlijk geformuleerd in de
ontwikkelingsplannen. Naast andere doelstellingen, die minder relevant zijn voor
ons probleem, vindt men daar vrijwel steeds terug: stijging van het
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inkomen en meer speciaal van het inkomen per hoofd, een meer gelijkmatige verdeling
van het inkomen, bestrijding van de werkloosheid, verbetering van de
gezondheidszorg, onderwijs en woonsituatie. Wat is de invloed van snelle
bevolkingsgroei op het bereiken van deze doelstellingen?

a. Het inkomen per hoofd
Wanneer men formeel mathematisch en simplistisch tewerk gaat, dan lijkt
bevolkingsgroei een puur negatieve invloed te hebben op de hoogte van het inkomen
per hoofd. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: als het totale inkomen stijgt met 5%
en de bevolking groeit met 2%, dan stijgt het inkomen per hoofd met slechts 3%.
Zou de bevolkingsgroei nul geweest zijn, dan was het inkomen per hoofd ook met
5% gegroeid.
Zo simpel is het echter niet, omdat de stijging van het nationaal produkt mede te
danken is aan de toename van de beroepsbevolking, die een gevolg is van de toename
van de bevolking ongeveer vijftien jaar geleden. In een land waar kapitaal overvloedig
aanwezig is, d.w.z. waar het knelpunt voor de nieuwe investeringen gevormd wordt
door de schaarste aan arbeidskrachten, kan de bevolkingsgroei van het verleden (of
het aantrekken van gastarbeiders) leiden tot een stijging van de produktiviteit en van
het inkomen per hoofd. Helaas is dit in de ontwikkelingslanden niet het geval. Hier
is kapitaal de schaarse factor en arbeid is overvloedig, hetgeen blijkt uit de hoge
graad van open werkloosheid (10 à 15%) en uit de verborgen werkloosheid in de
landbouw en de kleine handel, waar door kleine kapitaalinjecties en betere organisatie
dezelfde hoeveelheid produkt met veel minder arbeid voortgebracht kan worden.
Nieuwe arbeidskrachten zullen, voorzover ze al werk vinden, wel iets toevoegen aan
het nationaal produkt, maar voor het land als geheel gezien zal hun bijdrage
plaatsvinden in de minst produktieve sector, waardoor het gemiddeld produkt per
werker daalt, dit in tegenstelling tot de rijke landen, waar de nieuwe arbeidsplaatsen
tengevolge van de technologische vooruitgang meestal een meer dan gemiddelde
produktiviteit opleveren.
Het feit dat kapitaal in de ontwikkelingslanden de schaarse factor is, geeft
aanleiding tot een andere beschouwing die de negatieve invloed van de
bevolkingsgroei op het inkomen per hoofd duidelijk maakt.
Zonder al te ver naast de waarheid te zitten (zie de kleine correctie in de vorige
paragraaf) kan men zeggen, dat in de ontwikkelingslanden de stijging van de produktie
vooral te danken is aan de stijging van de kapitaalvoorraad (machines, fabrieken,
etc). Als de bevolking met 2% stijgt, zal dus ook de produktie en de kapitaalvoorraad
met 2% moeten stijgen om het inkomen per hoofd gelijk te houden. Nu is de waarde
van de kapitaalvoorraad meestal 3 à 4 maal zo groot als de waarde van de produktie
gedurende een
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jaar. Om het inkomen per hoofd gelijk te houden heeft men dus een toename van de
kapitaalvoorraad (= investeringen) nodig van 6 à 8% van het nationale inkomen. Die
investeringen moeten (afgezien van buitenlandse hulp) gefinancierd worden uit
besparingen. Men moet dus al 6 à 8 procent van het inkomen besparen om passen
op de plaats te maken. Zou de bevolkingsgroei maar 1 procent zijn, dan was 3 à 4
procent voldoende en zou de rest aangewend kunnen worden om het inkomen per
hoofd te vergroten. Daar komt nog iets bij. Naarmate men rijker is, is het
gemakkelijker om een groot deel van zijn inkomen te sparen. Nederland bijvoorbeeld
spaart zonder veel moeite ongeveer 23% van het nationaal inkomen. Als het nu waar
is dat door een lagere bevolkingsgroei het inkomen per hoofd sneller stijgt, dan zal
er ook in de toekomst een groter deel van het inkomen bespaard en geïnvesteerd
kunnen worden, waardoor het groeitempo van het inkomen weer versneld wordt.
Er is een derde beschouwingswijze die de nadelige invloed van snelle
bevolkingsgroei op het inkomen per hoofd aantoont. Bij de voortbrenging en verdeling
van het nationaal produkt is de samenstelling van de bevolking naar leeftijdsgroepen
van belang. Ruw genomen kan men stellen, dat de leeftijdsgroep beneden de vijftien
en boven de vijfenzestig jaar wel meedoet in de verdeling, maar niet in de
voortbrenging van het nationaal produkt. Het is dus een nadeel (als we het inkomen
per hoofd beschouwen) wanneer een groot gedeelte van de bevolking in de
niet-produktieve leeftijdsgroep zit.

Tabel 2
Samenstelling van de bevolking naar leeftijdsklassen 1970
wereld
a.

mln.
3632

%
100

ontwikkelde landen
mln.
%
1090
100

ontwikkelingslanden
mln.
%
2542
100

b.

1344

37

292

27

1052

42

c.

2098

58

693

64

1405

55

d.

189

5

105

9

84

3

a. totale bevolking; b. bevolking 0-14 jaar; c. bevolking 15-64 jaar; d. bevolking
boven 65 jaar.
Bron: Anna C. Lee, L'accroissement démographique mondial et, en particulier,
celui des pays en voie de développement. Développement et civilisations No. 47-48,
1972, pp. 16-18.
Een blik op tabel 1 suggereert al, dat de groep beneden vijftien jaar in de
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ontwikkelingslanden aanzienlijk groter is dan in Zweden. Daar staat tegenover dat
het waarschijnlijk is, dat de groep boven de 65 groter is in de geïndustrialiseerde
landen dan in de ontwikkelingslanden. Het gewicht van de jonge leeftijdsgroep is
echter zoveel zwaarder dat per saldo de niet-produktieve groep in de
ontwikkelingslanden aanzienlijk groter is. Dit wordt geïllustreerd in tabel 2. Als de
ontwikkelingslanden erin zouden slagen de afhankelijkheidsrelatie, d.w.z. het aantal
consumenten per producent, van het huidige niveau van 1,82 (100/55) terug te brengen
tot het niveau van de rijke landen, nl. 1,56 (100/69) dan zou hun inkomen per hoofd
alleen al op grond hiervan 17% hoger kunnen zijn.
In de voorafgaande beschouwing is, hoop ik, niet de indruk gewekt, dat als de
bevolkingsgroei maar gestuit wordt, de groei van het inkomen automatisch tot stand
zal komen. Snelle bevolkingsgroei is slechts één belemmerende factor uit vele en
als een bevolkingspolitiek niet een onderdeel is van een totale ontwikkelingspolitiek,
zal het resultaat miniem blijven. In ditzelfde verband kan men eveneens stellen, dat
geboortebeperking geen substituut is voor ontwikkelingshulp. De beruchte opmerking
van President Johnson (hem in de mond gelegd door Prof. S. Enke), dat één dollar
besteed aan geboortebeperking meer waard is dan honderd dollar aan
ontwikkelingshulp, mag niet betekenen dat de ene dollar de honderd dollar kan
vervangen.

b. Inkomensverdeling
Wat in de vorige alinea gezegd is over de inkomensvorming is nog méér waar voor
de inkomensverdeling. De eigenlijke oorzaak van de scheve inkomensverdeling in
de ontwikkelingslanden is gelegen in de ongelijke beschikkingsmacht over de
produktiefactoren land, kapitaal en kennis en kunde. Wanneer men in landen waar
deze factoren zeer schaars zijn in vergelijking met de factor arbeid, de verdeling van
de macht overlaat aan het vrije spel van de economische krachten van vraag en aanbod
en nog meer wanneer bovendien de reeds machtigen samenspannen om die situatie
te bestendigen, dan zal een toenemende concentratie van macht en daarmede een
toenemende scheefheid van de inkomensverdeling het gevolg zijn. Het vraagstuk
van de inkomensverdeling vraagt dan ook allereerst om een politieke oplossing.
Toch blijft het waar, dat de snelle bevolkingsgroei ertoe bijdraagt om de factor
arbeid overvloedig te doen zijn. Concreter gezegd: de snelle bevolkingsgroei roept
de behoefte op aan zoveel nieuwe arbeidsplaatsen, dat daardoor niet alleen de
werkloosheid toeneemt, maar ook de druk op de lonen van ongeschoolde arbeid.
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c. Werkgelegenheid
Een van de meest ernstige problemen van de ontwikkelingslanden is de blijvende,
structurele werkloosheid. Als in Nederland een regering dreigt te vallen als het
werkloosheidscijfer de twee procent nadert, wat moet men dan denken van de
ontwikkelingslanden waar werkloosheidspercentages van 10-15 niet ongewoon zijn,
de verborgen werkloosheid (zie pag. 348 midden) niet meegerekend. De voornaamste
oorzaak van de werkloosheid is de schaarste aan kapitaal en soms aan land in
verhouding tot het aantal potentiële werkers. De fundamentele oplossing van het
probleem zal dus gevonden moeten worden in het vergroten van de kapitaalvoorraad
alsook in de kwalitatieve samenstelling van de kapitaalgoederenvoorraad, die meer
gericht zou moeten zijn op arbeidsintensieve en minder op kapitaalintensieve
produktiemethoden. Dit klemt temeer, omdat de generaties die zich in de komende
vijftien jaar op de arbeidsmarkt zullen melden, op dit moment al geboren zijn. De
reeds eerder geciteerde Anna C. Lee heeft berekend dat tot 1990 de beroepsbevolking
jaarlijks met 2,7 procent zal toenemen. Dit betekent dat in de komende vijftien jaar
de ontwikkelingslanden het aantal arbeidsplaatsen alleen al voor de nieuwkomers
met 50% of ruim 1 miljard zullen moeten uitbreiden.
Het is duidelijk dat voortgezette snelle bevolkingsgroei de oplossing van het
werkgelegenheidsvraagstuk in de toekomst ernstig bemoeilijkt. Men moet zich echter
realiseren dat ook een optimistische doelstelling van een bevolkingspolitiek,
bijvoorbeeld het halveren van de groei in twintig jaar, pas na vijfendertig jaar zijn
volledige vruchten zal afwerpen.

d. Onderwijs
De uitbreiding van het onderwijs op alle niveaus staat hoog genoteerd onder de
doelstellingen van de ontwikkelingslanden. De prestaties op dit gebied zijn niet
gering: in Latijns-Amerika en in Azië (exclusief China en Japan) werd van 1950-1965
het aantal leerlingen op de lagere school meer dan verdubbeld en in Afrika nam het
zelfs toe tot het drievoudige, om niet te spreken over de fantastische resultaten die
in China bereikt schijnen te zijn. Toch is volgens de Unesco in die periode het aantal
volwassen analfabeten in de wereld toegenomen. Dit komt gedeeltelijk doordat het
aantal uitvallers op de lagere school zeer groot is, maar ook doordat de absolute
aantallen zo snel stijgen dat de procentuele groei van het aantal schoolgaande kinderen
dit niet compenseert.
Bij de huidige bevolkingsgroei in de ontwikkelingslanden moet het aantal kinderen
op school en dus ook het aantal klaslokalen en onderwijzers in
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dertig jaar verdubbeld worden om dezelfde alfabetisatiegraad te behouden. Anders
gezegd: de geweldige groei tussen 1950 en 1965 heeft ertoe geleid, dat er voor 54%
van de kinderen in de schoolgaande leeftijden mogelijkheid tot onderwijs is gecreëerd,
maar dit percentage zou 84 zijn geweest als het aantal kinderen in de schoolgaande
leeftijd niet was toegenomen. Gavin W. Jones (in Rapid Population Growth, p. 317)
aan wie bovenstaande berekening werd ontleend, spreekt van het oplopen tegen een
neergaande roltrap, men kan wel boven komen, maar de inspanning die nodig is, is
veel groter. Overigens zijn de bovengenoemde cijfers wel erg geflatteerd als men
ook de kwaliteit van het onderwijs in aanmerking neemt. Veel onderwijzers hebben
zelf niet veel meer dan lagere school gehad, terwijl de uitrusting van de scholen vaak
beneden ieder redelijk peil is. Volgens Curie (Planning for education in Pakistan,
Cambridge, Mass., 1966) werd er in West-Pakistan per kind per jaar voor vijf
dollarcents gespendeerd aan papier, boeken en andere hulpmiddelen.
Beide opgaven, verbetering en uitbreiding van het lager onderwijs, en dit geldt
evenzeer voor het middelbaar en hoger onderwijs, vragen van de ontwikkelingslanden
een toenemende inspanning. Terwijl in 1955 de meeste ontwikkelingslanden 1 à 2%
van het nationaal inkomen aan onderwijs besteedden, is dit percentage al opgelopen
tot 3 à 5 percent in 1965 en het is waarschijnlijk, dat het sindsdien nog is gestegen.
Dit betekent dat vele landen 20% van het overheidsbudget aan onderwijs besteden.
Als men de situatie van de ontwikkelingslanden vergelijkt met die van de rijke
landen, dan blijkt, dat de arme landen niet alleen een veel kleinere koek te verdelen
hebben voor onderwijsdoeleinden, maar ook dat absoluut en relatief genomen veel
meer kinderen dat stuk moeten delen.
De leeftijdsgroep tussen de 5-14 jaar maakt in de ontwikkelingslanden 26,2% van
de bevolking uit en in Europa slechts 16,3. Dit grotere aandeel is het gevolg van het
hoge geboortecijfer. Het is dus duidelijk dat de enorme taak van de
ontwikkelingslanden op het gebied van het lager onderwijs aanzienlijk verlicht zou
worden, als men erin zou slagen het geboortecijfer omlaag te brengen.
Soortgelijke beschouwingen gelden voor middelbaar en hoger onderwijs.

e. Gezondheidszorg
Vergeleken bij de rijke landen vertonen de arme landen een enorme achterstand: in
1965 varieerde het aantal dokters per 100.000 inwoners van 2 à 3 in tropisch Afrika
en Indonesië tot 75 in de Philippijnen en 89 in Cuba. In de rijke landen zijn er
gemiddeld 150 artsen per 100.000 inwoners beschikbaar. In de arme landen varieert
het aantal hospitaalbedden per 100.000
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inwoners tussen de 80-300, de rijke landen hebben er gemiddeld 1000. De
overheidsuitgaven voor gezondheidszorg variëren van 3 dollarcents per hoofd der
bevolking in Indonesië en 10 cents in Uganda tot 822 in Malaysië en 1094 in Chili,
als percentage van de overheidsuitgaven 0,3% in Indonesië tot 8,8% in Malaysië. In
de rijke landen variëren deze uitgaven van 4,4 tot 7,8 dollar per hoofd en van 4,9 tot
13,2 procent van het nationale inkomen. Opgemerkt dient te worden, dat vergelijking
erg moeilijk is, o.a. doordat de private uitgaven hierbij niet zijn ingesloten.
De vraag naar betere gezondheidsdiensten is zeer groot in de ontwikkelingslanden.
Evenwel, de kwalitatieve verbetering wordt aanzienlijk bemoeilijkt door de noodzaak
van kwantitatieve uitbreiding als gevolg van de bevolkingsgroei. Ook hier moet men
tegen de neergaande roltrap op. Om dit te illustreren het volgende: veronderstel, dat
het overheidsbudget voor gezondheidsdiensten per jaar met 7% toeneemt (bij constante
prijzen), dan zal het bij een bevolkingsgroei van 1,5% per jaar dertien jaar duren
voor de uitgaven per hoofd voor gezondheidsdiensten verdubbeld worden; die termijn
is echter negentien jaar bij een bevolkingsgroei van 3%.
Zou de groei van het budget slechts 5% per jaar zijn, dan is de duur van de
verdubbelingsperioden respectievelijk 20 en 26 jaar bij een bevolkingsgroei van 1,5
en 3% per jaar. Of in termen van kosten: na tien jaar zouden voor eenzelfde kwaliteit
van gezondheidsdiensten de kosten 16% hoger zijn bij een bevolkingsgroei van 3%
dan bij een groei van 1,5%. Over een periode van twintig jaar zouden die extra kosten
34% bedragen en na dertig jaar zelfs 62%.

f. Woonsituatie, urbanisatie
Hoewel de woonsituatie op het platteland in de ontwikkelingslanden allesbehalve
bevredigend genoemd kan worden, is dit probleem in de steden toch veel urgenter
door de sterke urbanisatie-tendens die men in vrijwel alle ontwikkelingslanden
aantreft. Hoewel de interne migratie naar de steden zeker voordelen heeft voor het
vergroten van het nationaal produkt, brengt toch de omvang van deze migratie zulke
sociale problemen met zich (o.a. open werkloosheid, problemen van woongelegenheid
en infrastructuur in de bidonvilles), dat de overheid in de ontwikkelingslanden probeert
de toevloed naar de steden in te dammen.
Zoals bij alle eerder behandelde problemen geldt ook hier, dat snelle
bevolkingsgroei niet de enige oorzaak is van de trek naar de steden, maar dat deze
wel een factor is die het probleem vergroot. De voornaamste oorzaak van de trek
naar de steden is het ontbreken van geschikte werkgelegenheid op het platteland.
Door de snelle bevolkingsgroei wordt, zoals we reeds
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zagen, de werkgelegenheidssituatie verslechterd, bovendien worden ook bij een
relatief gelijkblijvende werkgelegenheid de aantallen mensen die naar de stad willen,
groter.

Conclusie
De summiere confrontatie van de gevolgen van snelle bevolkingsgroei met de
doelstellingen van de overheid in de ontwikkelingslanden heeft wel aangetoond, dat
er een reëel probleem voor de overheid bestaat.
Hiermede is natuurlijk niet alles over het bevolkingsvraagstuk gezegd. Er zijn ook
doelstellingen als onafhankelijkheid en militaire macht, die in het verleden vaak
geleid hebben tot een positieve waardering van de bevolkingsgroei. Ik ben ook niet
ingegaan op de voordelen van grotere bevolkingsdichtheid bij gegeven economische
en sociale ontwikkeling (volgens mij een irreële probleemstelling, omdat het juist
aankomt op de overgang naar een situatie van grotere bevolkingsdichtheid, waarbij
de sociale en economische ontwikkeling een afhankelijke variabele is en geen
gegeven) en evenmin op de beschouwing van de ‘intangibles’, zoals de uitdaging
die er van bevolkingsgroei uitgaat en die een energiek antwoord van de bevolking
zou oproepen.
Wat er ook zij van de positieve kanten van snelle bevolkingsgroei, de boven
opgesomde problemen wegen zo zwaar, dat de overheid in de ontwikkelingslanden
steeds meer geneigd is om een bevolkingspolitiek te gaan voeren. Dat zulk een
politiek zelf ook niet zonder problemen is, zal in een volgend artikel worden
uiteengezet.
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Mag je je in een bijbeltekst herkennen?
De betekenis van het structuralisme voor de bijbelexegese
I De historische methode
Lodewijk Visschers
Wanneer we in verband met bijbelexegese spreken van structuralisme, gaat het ons
niet om de de structuralistische filosofie, die de mens in zijn denken taalwegen
gevangen ziet in vaste structuren, zodat er weinig ruimte is voor vrijheid en
creativiteit. Het gaat ons enkel om de structurele werkmethode van taaluitleg. De
mens is vrij. Dit neemt echter niet weg, dat hij in denken en spreken wegen gaat
welke verwant zijn aan de wegen van telkens andere mensen. In denken en spreken
gaan mensen gemeenschappelijke wegen volgens min of meer vaste structuren. Deze
structuren zijn echter niet vanbuitenaf opgelegd, maar het menselijk denken en
spreken wordt juist mogelijk, het wordt juist bevrijd van eigen onmacht, als het zich
ontvouwen kan in reeds gebaande taalwegen. Zo leert een kind denken en spreken
door de reeds gebaande taalwegen van zijn ouders te gaan belopen. Dit geldt ook
voor de volwassen mens: het ‘parole’ dat hij aan anderen heeft mee te delen, is eerst
mogelijk als het vorm krijgt in de ‘langue’ van alle mensen. Voor dit gegeven van
de algemeenmenselijke taalwegen heeft het structuralisme ons gevoelig gemaakt. In
de mate dat een structurele exegese zulke taalwegen opspoort, wordt het ons mogelijk
ons in de teksten te herkennen. Deze herkenning is dan de goede vrucht van het
structuralisme als werkmethode.
Waar het gaat om de bijbel ondervindt een structurele exegese moeilijkheden. In
de bijbelexegese wordt er reeds een wetenschappelijke methode gehanteerd, de
‘historisch-kritische’ methode; volstaat dit niet? Verder betekent de Schrift steeds
het individuele geïnspireerde Woord Gods, het ‘parole’ dus, niet de erin opgesloten
algemeenmenselijke ‘langue’. Heeft een structurele bijbelexegese, die zich met de
‘langue’ bezighoudt en andere wegen gaat dan de ‘historische’ methode, nog wel
recht van bestaan?
Om zulke vraag te kunnen beantwoorden, omschrijven we zowel de structurele
als de historische methode van tekstuitleg. In het bijzonder gaan we na, in hoeverre
de historische methode ruimte openlaat voor structurele arbeid, zulke arbeid zelfs
vraagt. Dan is ook de bijdrage van het structura-
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lisme aan de exegese van Gods ‘parole’ beter te plaatsen. Onze indeling is nu verder
duidelijk:
Inleiding: het werk van de exegeet.
De historische methode: bewondering van teksten.
De literaire kritiek, de Formgeschichte, de Redaktionsgeschichte.
De historische methode: bewondering.
In een volgend artikel: De structurele methode van tekstuitleg: herkenning, Open
vragen bij de historische methode, Het structuralisme: methodische herkenning, De
structurele bijbelexegese aan het werk. Slot: van de exegeet naar de Openbaring.
We geven onze uiteenzetting aan de hand van een voorbeeld, vanwege de
duidelijkheid en omdat we als exegeet steeds ons theoretisch inzicht aan teksten
hebben waar te maken. Ons voorbeeld is de openingsscene van het johanneische
lijdensverhaal, Joh. 18, 1-11:
1. Nadat Hij aldus had gesproken, ging Jesus met zijn leerlingen naar buiten, naar
de overkant van de beek Kedron. Daar was een boomgaard die Hij met zijn leerlingen
binnenging. 2. Maar ook Judas die Hem zou overleveren, kende deze plaats, omdat
Jesus er dikwijls met zijn leerlingen was samengekomen. 3. Zo kwam Judas daarheen
met de afdeling soldaten en met de dienaars van de hogepriesters en Farizeeën,
voorzien van lantaarns, fakkels en wapens. 4. Jesus, die alles wist wat over Hem ging
komen, trad naar voren en zei tot hen: Wie zoekt gij? 5. Zij antwoordden Hem: Jesus,
de Nazoreeër. Jesus zei hun: dat ben Ik. Ook Judas zijn verrader, bevond zich bij
hen. 6. Nauwelijks had Jesus hun gezegd: Dat ben Ik, of zij weken achteruit en vielen
op de grond. 7. Nog eens vroeg Hij hun: Wie zoekt gij? Zij zeiden: Jesus, de
Nazoreeër. 8. Jesus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Als gij Mij zoekt,
laat deze mensen dan gaan. 9. Vervuld moest worden, wat Hij gezegd had: Niemand
van hen, die Gij Mij gegeven hebt, liet Ik verloren gaan. 10. Maar Simon Petrus had
een zwaard hij zich. Hij trok het en verwondde daarmee de knecht van de hogepriester
door hem het rechteroor af te slaan. De naam van die knecht was Malchus. 11. Jesus
echter sprak tot Petrus: Steek dat zwaard in de schede; zou Ik de beker, die mijn
Vader Mij gegeven heeft, niet drinken?
(Willibrord-vertaling)
We lezen hier wat er zich in een tuin even buiten Jeruzalem afspeelde vóór Jesus'
arrestatie. Onze perikoop eindigt abrupt met een uitroep van Jesus: ‘de beker die
mijn Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken?’ (11b). Op deze vraag komt
geen antwoord; onze aandacht blijft hier hangen: het is de klimax van de scene. De
perikoop zelf begint met een situatieschets (1-3): eerst wordt Jesus opgeroepen, met
zijn leerlingen op weg naar de
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tuin (1), vervolgens op weg naar dezelfde plaats, Jesus' tegenstanders (2v); dezen
zijn gewapend: onheil dreigt (3). Dan wordt de ontmoeting van beiden verhaald (4-9).
Hierna vinden we Jesus alleen met één van zijn leerlingen (10v); het korte tafereel
eindigt met het woord van Jesus (11b).
Wat de exegese tot 1971 aan de perikoop heeft opgemerkt, vinden we
bijeengebracht in de dissertatie van Anton Dauer1, leerling van de bekende
Johannescommentator Schnackenburg. Hier is heel de historische exegese van een
halve eeuw present. Hoewel niet zonder kritiek, zullen we dankbaar van diens
materiaal gebruik maken; diens exegese hopen we aan te vullen met een begin van
structurele analyse. Lezen we bij Dauer zijn aantekeningen bij onze perikoop2, dan
kunnen we het niet nalaten het wetenschappelijke werk van de historische exegese
te bewonderen. Diens nauwkeurig onderzoek naar de traditie leidt tot de ontdekking
van een onbekende ‘bron’ welke de evangelist heeft gebruikt; diens onderzoek naar
de eigen bijdrage van Johannes presenteert ons enkele grote ‘thema's’. Bij vele lezers
wordt echter deze bewondering afgezwakt door de bange vraag: voert ons deze
wetenschappelijkheid niet steeds verder weg van de evangelietekst? Is het werk van
de exegeet wel bevorderlijk voor echt evangelische vroomheid?

De historische methode: bewondering van teksten
Om een goed vertrekpunt te verkrijgen voor ons betoog, zetten we eerst de historische
methode uiteen en wel in zijn drie fasen: literaire kritiek, Formgeschichte,
Redaktionsgeschichte. In de volgorde waarin ze hier staan opgenoemd, zijn ze
ontstaan; in deze volgorde ook worden ze in de historische exegese veelal toegepast.

1. De literaire kritiek
We verduidelijken de literairkritische methode eerst aan onze perikoop. Nauwkeurige
lezing stelt in de tekst enige oneffenheid vast van v.8v naar 10. Enerzijds kunnen de
leerlingen die op het punt staan in de actie tegen Jesus gearresteerd te worden,
ontkomen door het machtvolle ingrijpen van Jesus (8v), anderzijds grijpt één van
hen moedig naar het zwaard om een machteloze Jesus te verdedigen (10). Intussen
zijn de rollen dus omgekeerd! Soms is er tekst verdubbeld. Als Jesus toch met zijn
leerlingen de stad was uitgegaan om de Kedronbeek over te steken naar de daargelegen
tuin (la), dan is hij vanzelfsprekend ook de tuin binnengegaan. Waarom moet dit nog

1
2

A. Dauer, Die Passionsgeschichte im Johannesevangelium. Eine traditionsgeschichtliche
und theologische Untersuchung zu Joh. 18, 1-19, 30. München, 1972.
Dauer o.c., 21-61, 236-246, 278-284.
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eens uitdrukkelijk worden gezegd (1b)? Soms vertoont de tekst leemtes. Als Jesus
het initiatief van Petrus (10) streng afwijst (11a), dan verwacht men een motivering
welke evenals in Mat. 26, 52b denkt vanuit Petrus en niet vanuit Jesus; in feite echter
motiveert de tekst vanuit Jesus' eigen opdracht (11b), wat beter aansluit bij Jesus'
optreden (4-9).
Waar de evangelietekst oneffenheden, verdubbelingen of leemtes vertoont, stelt
de literaire kritiek, dat zulke spanningen nooit op eenzelfde auteur kunnen teruggaan.
Er is een tweede hand welke de oorspronkelijke tekst onhandig heeft bewerkt. Maar
wie is nu ‘bron’, wie ‘bewerker’? De johanneïsche bewerker herkennen we aan zijn
stijl en woordkeus, want hij is overal in het vierde evangelie aan het werk.
Niet-johanneïsche taal, dus taal van de bron, stellen we vast waar een andere zegging
te lezen valt, met name waar deze ons eerder aan de synoptische evangelies doet
denken. Welnu, niet johanneîsche taal vinden we in 1a.10-11a; johanneïsche
daarentegen in 7-9.11b. als we in 11b tenminste even afzien van de term ‘beker’
welke weer aan de synoptische traditie lijkt te zijn ontleend3.
De literaire kritiek verdient deze naam, want ze legde in menige perikoop de
elementen kritisch uiteen van bron en van bewerking van deze bron door een redactor.
Deze arbeid leek zinvol. Wat eraan ten grondslag lag, was een eerlijke bewondering
voor het literaire geschrift en voor de persoonlijkheid van de talentvolle schrijver.
Het ging steeds over de literair gevormde schrijver, nooit bedoelde men de volkse
primitieve verteller; het mondelinge verhaal gold als inferieur aan het geschrift. De
literaire critici konden zich zo'n schrijver alleen maar voorstellen als een vaardig,
helder man. Elke incoherentie kon niet van hem komen: ze was het werk van een
tweede hand, welke zonder veel begrip in de oorspronkelijke gave tekst had
ingegrepen. Deze oertekst te reconstrueren leek de moeite waard. Ook waar dit niet
meer mogelijk was, bleef men in de fragmenten zoeken naar het ene originele werk.
Zo was de bewondering voor het literaire talent de grote inspiratie van de literaire
kritiek4.

2. De Formgeschichte
Opnieuw beginnen we met een voorbeeld. In v.4-6 vinden we een opvallende
gedachtensprong. Enerzijds hebben we er de dialoog van Jesus met zijn tegenstanders,
welke niets ongewoons heeft (4-5a), anderzijds bewerkt dit gewone spreken van
Jesus een wonder: de tegenstanders storten ter aarde (6). Jesus' woorden zijn
gewoonmenselijke woorden: hij stelt een gewone

3

4

Dauer o.c., 47v onderkent het johanneïsche vocabulair niet in 11b; voor het johanneïsche
thema: de Vader heeft aan Jesus (werk) opgegeven, vgl. 4, 34; 5, 36; 17, 4 en A. Vanhoye,
in Recherches des Sciences Religieuses, 1960, 377-419
Cf. K. Koch, Was ist Formgeschichte, Neunkirchen, 1964, 89v.
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vraag (4); als men hem zegt, dat men zoekt naar Jesus van Nazaret, geeft hij een
gewoon antwoord door zich als zodanig bekend te maken (5a); Jesus van Nazaret is
overigens de gewone mensennaam van de Christus, ook volgens het vierde evangelie
(1,46). Dit gewone woord van Jesus nu bewerkt een onverwacht wonder. Gewone
logica is hier afwezig: van 4-5a naar 6 lijkt een onlogische sprong te worden gemaakt.
Twee ongelijke gebeurtenissen zijn onder één noemer gebracht zonder verdere uitleg.
Daarbij is het eerste element (4-5a) johanneïsch van taal, het tweede element (6)
traditionele taal der psalmen. Er bestaat dus alle reden om ook nu weer aan literaire
kritiek, aan bronnenscheiding te gaan doen. De literaire kritiek, die de maatstaf van
het logisch samenhangende hanteerde, vielen steeds meer oneffenheden op in onze
perikoop. Steeds weer scheidde ze tussen bron en bewerking.
Deze vivisectie echter riep steeds meer bezwaren op. Waarom kan een groot auteur
zoals ieder mens niet onlogisch zijn? Was niet elk sprookje, elke mythe vol
tegenstrijdigheden? Moesten ook deze dan in bron en bewerking worden uiteengelegd?
De Formgeschichte meende van niet. Ze wees erop, hoe in heel verschillende culturen
teksten onlogische verbanden laten zien van eenzelfde type. Telkens keert een bepaald
schema, een vaste taalvorm terug. De mens hanteert in zijn spreken dus vaste
taalvormen, onlogische maar daarom niet minder navoelbare literaire genres. Er
spreekt hoop en verdriet, droom en vrees uit voor wie horen kan. Deze vaste
taalvormen ging de Formgeschichte opsporen.
En zo stelde men vast, dat er in de bijbels-joodse traditie, maar met name in de
apokalyptiek van Jesus' tijd, een vaste taalvorm circuleerde, waarvan we een goede
illustratie vinden in 4 Esdras 13,3vv. In de nood waarin het door heidense legers is
gebracht, hoopt het joodse volk op God, dat Hij door zijn messias de machtige vijand
zal verdrijven. De messias nu verdrijft de vijand, niet na strijd, maar zonder enig
gevecht, met zoiets gewoon menselijks als zijn blik, een enkel woord. 4 Esdras, dat
ons eerst de messias toont, daarop de tegenstanders die hem gewapend tegemoet
trekken, laat daarop in de ontmoeting van beiden op een woord van de messias alleen,
de vijand omkomen. We denken onmiddellijk aan onze johanneïsche perikoop: het
is duidelijk, dat Johannes eenzelfde vaste taalvorm gebruikte. Een ‘onlogische’
weliswaar, maar zinvol voor wie zich in de gevoelens van het verdrukte joodse volk
kan indenken. Hier bronnenscheiding toe te passen is een dwaasheid.
De Formgeschichte doet aan vormkritiek: ze spoort in teksten de vaste taalvormen
op. Ze is, zoals de naam zegt, ook vormgeschiedenis; ze wil de geschiedenis van elk
der vormen nagaan tot het begin toe. Want wel bleef een vorm zichzelf gelijk door
de tijd heen, maar ze had haar meest zuivere
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gestalte in de oertijd, aan het begin. Daar was het gevoelen zuiverder dan in de latere
cultuurtijden, daar was de volksdichtkunst het meest authentiek; daar had de literatuur,
vooral de schriftelijke, haar nog niet geraakt. Deze volkse, primitieve maar zuivere
oervormen bewonderde men in de Formgeschichte5. Deze wilde men navoelen. Om
dit nog beter te kunnen, wilde men het milieu van ontstaan van de in taal uitgedrukte
oervormen beter leren kennen: de Sitz im Leben.
Zo was de Formgeschichte enerzijds een echte reactie op de literaire kritiek,
anderzijds deelde het niet minder haar zoeken naar het oerstadium van de tekst. Ook
zij bewonderde hiervan de zuivere zeggingskracht, ook zij trachtte tot beter begrip
te komen door reconstructie, nu niet van de bron zelf, maar van het leefmilieu waarin
de taalvorm ontstond.

3. De Redaktionsgeschichte
Stelde de literaire kritiek vast, in hoeverre de bron door latere hand is bewerkt, de
redactiekritiek ging nu heel haar aandacht wijden aan de aard van deze bewerking.
Ze heet dan ook redactiegeschiedenis, want vaker volgen bewerkingen van de bron
elkaar op, en dan is het de taak van de Redaktionsgeschichte de laatste hand van de
voorafgaande te onderscheiden. Veelal gaat het om deze laatste hand: ze is meestal
het gemakkelijkst te isoleren. Opgave van de redactiekritiek is het nu, de samenhang
in taal en gedachte van zo'n laatste hand op te sporen.
We zagen reeds welke elementen de bewerker aan zijn schriftelijke bron toevoegde:
v.1b.7-9.11b. We zagen ook, hoe hij het traditionele schema in 4vv uitbreidde: het
simpele woord van de apokalyptische messias wordt bij Johannes een kleine dialoog
(4-5a).
In alle toevoegingen bespeurt de redactiekritiek een constante idee: Jesus gaat
vrijwillig zijn lijden tegemoet. Daarom wordt uitdrukkelijk gesteld, dat Jesus de
plaats van het onheil betreedt (1b), daarom biedt Jesus zich als de gezochte Jesus
van Nazaret aan (4-5a; 7v), vrijwillig, want hij had tot het laatste toe de macht (6.8v);
daarom sluit de perikoop met Jesus, die eigen gedrag motiveert (1lb).
De Redaktionsgeschichte ontstond uit een aporie. Het herstellen van de schriftelijke
bron was vaak een hopeloze zaak; het zoeken naar de vaste mondelinge oervormen
verloor zich in de mist van het verleden. De redactiekritiek had dan tenminste het
voordeel, dat ze bij de tekst kon blijven zoals deze nu voor ons ligt: wat de radactor
had toegevoegd was daar geheel te vinden. De bewondering voor de schrijver van
de bron, voor het zuivere beleven van de oervormen, maakte aldus plaats voor
bewondering

5

Cf. E. Güttgemanns, Offene Fragen zur Formgeschichte des Evangeliums, München, 1970,
126vv.
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voor de redactor die zo vaardig eigen theologie en vroomheid kon inweven in
voorgegeven materiaal6.

4. De historische methode: bewondering
Wat is er nu gemeenschappelijk aan de boven beschreven drie fasen van de historische
methode?
Vooreerst gaat heel de historische methode uit van een kritische scheiding van
stadia waarin een tekst tot stand is gekomen. Ze gaat kritisch de historie na, vandaar
de veel gebruitke naam van ‘historisch-kritische methode’. De stadia zijn: bron en
bewerkingen, oervorm en latere ontwikkeling, tradities en redactie.
Daarbij gaat het er niet om, aan te tonen hoe opeenvolgende stadia met elkaar
verbonden zijn, eventueel in elkaar overlopen. Neen, deze stdia staan tegenover
elkaar: bron wordt afgebakend van bewerking, oervorm tegenover ontwikkeling,
traditie tegenover redactie.
Het gaat dan ook om het individueel eigene van elke fase, niet om wat onderling
gemeenschappelijk is7: het gaat om de eigen gedachte van de bron, het eigen gevoelen
van de oervorm, de eigen theologie van de redactor. Deze individuele kenmerken
vindt men de moeite waard; daarom bakent men ze af, isoleert men ze in bewondering.
Want bewondering stimuleerde de drie methodes tot doorzoeken van de teksten: de
intellectuele bewondering van de literaire kritiek, de gevoelsrijke van de
Formgeschichte, de theologische van de Redaktionsgeschichte.
De bewondering raakt ook de gestalte welke in onze perikoop centraal staat: Jesus
van Nazaret. In de literaire kritiek het minst duidelijk, wordt het element van
bewondering expliciet in de Formgeschichte, welke op grond van v.4-6 ervaart
hoezeer Jesus behoort tot de ‘mythische’ wereld van geloven; het meest duidelijk is
dit element in de Redaktionsgeschichte, waar de redactor een gelovige visie op Jesus
belijdt: degene die ondanks macht zijn lijden niet ontliep.
Literaire kritiek en Formgeschichte hielpen echter mee het aandeel van de redactor
vast te stellen en diens visie te isoleren, een visie die aandacht en bewondering opeist.
Wanneer we deze visie echter actualiseren in eigen wereld, blijkt ieder eigen wegen
te gaan. Alles lijkt voortaan willekeurig. Houdt stringente methode hier dan op? We
menen van niet: een volgend artikel zal dit verduidelijken.

6
7

Cf. Güttgemaans, o.c., 47v.
Cf. H. Friedrich, Strukturalismus und Struktur in literaturwissenschaftlicher Hinsicht, in G.
Schiwy, Der französische Strukturalismus. Hamburg 1969. 222: de traditionele
literatuurwetenschap ziet de tekst als ‘komponiertes und einmaliges Sinngebilde’.
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Terugkeer naar het burgerlijke bestaan
Frans Van Bladel
‘De comedie moet de samenleving met hare deugden en gebreken, met
hare gedachten en betrachtingen afschilderen. zoodanig, dat men bij middel
van de tooneelspelen zich een volledig of zeer nabijkomend denkbeeld
van de zeden eens volks in dit of geen tijdstip moet kunnen vormen’.
De Vlaamsche Kunstbode, 1871.
Wat blijft er over als je zo'n 750 toneelstukken raadpleegt die in de loop van honderd
jaar, tussen 1815 en 1914 zijn geschreven? Dat hangt ervan af wat je erin zoekt. In
de theaterpraktijk van vandaag houdt daarvan nauwelijks één stuk stand: Het gezin
van Paemel van C. Buysse, laten we zeggen; andere worden door kleine troepjes nog
wel eens gespeeld... om er zich vrolijk over te maken, een volkomen vrijblijvende
bezigheid. Maar er is ook een ander standpunt mogelijk. Als je die hele produktie
globaal overschouwt. je van elke esthetische of kritische evaluatie onthoudt en alleen
onderzoekt hoe de mensen die erin ten tonele worden gevoerd, leven en zich gedragen,
wat ze voorstaan en afwijzen, wat ze geloven en willen - wat voor een beeld krijgen
we dan te zien van mens en maatschappij in de Vlaamse 19e eeuw? Dat is het
standpunt dat Carlos Tindemans, door zijn regelmatige theaterkronieken de lezers
van Streven wel bekend, heeft gekozen voor zijn proefschrift, dat nu door de Academie
voor Taal- en Letterkunde is gepubliceerd1. En het beeld dat hij uit de bijeengegaarde
stukken te voorschijn bouwt, is dat van de burgerlijke mens, de burgerlijke
samenleving.
Geduldig en overvloedig gedetailleerd - zich nauwgezet aan de tekstgetuigenissen
houdend, maar daardoor ook wel eens in herhaling vervallend - zoekt de studie in
een eerste hoofdstuk de kenmerken van het burgerlijke drama, in de drie volgende
hoofdstukken die van de burgerlijke levensopvatting bijeen, om beide dan in het
slothoofdstuk ‘De betekenis van het burgerlijke drama’, te synthetiseren.
Het onderzoek naar de levenshouding en het mens- en wereldbeeld die de burger
karakteriseren, verloopt in steeds wijder wordende kringen: de individuele burger
(de ethische grondslagen), de burgergroep of -gemeenschap (de sociale grondslagen),
de burgerlijke gemeenschap in en tegenover de evoluerende maatschappij (de
maatschappelijke grondslagen). 1) Het

1

C. Tindemans, Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van
Zuid-Nederland. 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het
realistisch-burgerlijke drama. - Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
Gent, 1973, 417 pp., 490 F.
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burgerlijke bewustzijn is een bewustzijn dat zich uit standenhiërarchie en religieuze
bevoogding heeft geëmancipeerd; voortaan kan de mens het leven en de nieuwe
mogelijkheden die door de politieke en economische ontwikkeling beschikbaar zijn
gekomen, autonoom in eigen handen nemen; de burger gelooft in de gelijke
ontplooiingsmogelijkheden van ieder individu, ongeacht stand of klasse; zijn ethiek
is gebaseerd op arbeid, plicht, deugd, eer, maat, fatsoen en bezield door de idealen
van naastenliefde en broederlijkheid. 2) De regels die het individuele gedrag regelen,
worden collectief gedeeld door de gemeenschap (of gemeenschappen: van gezin tot
Staat) van gelijkgezinden; haar identiteit en homogeniteit dankt deze groep minder
aan haar standenbewustzijn dan aan de gemeenschappelijk geïnterioriseerde ethische
opvattingen. 3) In principe kàn (in het idealistische vooruitgangsgeloof van de burger
zàl vroeg of laat) de burgerlijke levensopvatting door een ieder - arm of rijk, edelman
of proletariër2 - worden gedeeld. Maar voorlopig (de geschiedenis zal leren:
onafwendbaar) zijn er in de bestaande maatschappij nog andere groepen en tendensen
aan het werk. De op individuele autonomie gebaseerde burgerlijke ethiek tracht de
klassentegenstellingen die uit de economisch-maatschappelijke ontwikkeling ontstaan,
tegen te houden met individualistisch moralisme, tegelijk uit de eerlijke overtuiging
dat alle mensen broeders zijn en potentieel dezelfde kansen hebben, én uit blindheid
voor het feit dat die kansen niet alleen ethisch maar ook structureel-maatschappelijk
zijn geconditioneerd. De emancipatie die zij zelf op gang heeft gebracht, loopt de
burgerlijkheid uit de hand.
Dit is - bijna tot een skelet herleid - het beeld van het burgerlijke bewustzijn dat
hier wordt geschetst. Het suggereert meteen de intern-logische evolutie van dat
burgerlijke bewustzijn. In zijn synthese laat Tindemans zien dat die intern-logische
evolutie drie (daarom niet strikt chronologische) stadia omvat: een eerste, dat ‘nog
alle kenmerken van een sociale revolutie’ vertoont en ‘wordt beheerst door het
combattieve bewustzijn dat de burger iets nieuws vertegenwoordigt voor mens en
gemeenschap, voor heden en toekomst’ (248); een tweede, dat van de ‘consolidatie
van niet meer impulsief aangevoelde opvattingen’ (249) die reeds aangevreten worden
door het gevoel van mislukking (255); een derde, dat van de intredende ‘desintegratie’
(249): ‘de slagwoorden van broederlijkheid en menselijkheid breken stuk zodra er
een collectieve poging opkomt om ze in werkelijkheid om te zetten’ (265).
Is dit hét beeld en dé evolutie van de burgerlijke mentaliteit in de 19e eeuw? Eén
kapitale correctie uiteraard: beeld en evolutie zoals de toneelauteurs in

2

Ook de armsten behoren principieel tot de ‘burgerij’. De ‘proletaires’ - het woord wordt voor
het eerst gebruikt in Den Wekker, 1843 - vormen de ‘tot de armste volksklas behorende
burgerij’ (164).

Streven. Jaargang 27

364
de 19e eeuw deze zien. En dat zijn burgerlijke auteurs. Juist daar beginnen de vragen
die van deze studie m.i. een belangwekkende uitdaging maken, omdat ze vanuit de
kern ervan verder leiden dan haar strikt wetenschappelijk materieel object. Ik noem
er drie: een voor historici en sociologen; een voor wie zich wel eens afvraagt welke
de sociale functie van toneel en theater kan zijn; een voor wie geïnteresseerd is in
tot verandering leidende maatschappelijke theorie.
De eerste is de eenvoudigste: in welke mate geven deze burgerlijke auteurs een
historisch en sociologisch juist beeld van de samenleving in de 19e eeuw? Aan
Tindemans' antwoord op deze vraag is niet veel af te dingen: ‘De waarheid van het
maatschappelijk beeld dat ons uit deze dramatiek tegemoet treedt, is (...) van partiële
aard. Bij de burgerlijke auteurs staat niet de bedoeling voorop een totaal
werkelijkheidsbeeld van de bestaande samenleving op te hangen, maar wel een
ontwerp van een verlangde samenleving’ (270). Het beeld is partieel én tendentieus.
Maar dat ontneemt het niet alle documentaire waarde. De visie van deze auteurs op
het reële leven in de 19e eeuw kan door andere bronnen en documenten worden
aangevuld of gecorrigeerd, maar van hun eigen visie, die óók een reëel stuk
geschiedenis uitmaakt (is het wel helemaal geschiedenis? we zitten er in de Vlaamse
samenleving nog altijd mee!) zijn zij zelf de kroongetuigen.
De tweede vraag kan luiden: welke functie heeft deze toneelliteratuur gehad ten
aanzien van het burgerlijke bewustzijn? ‘Elke literatuur heeft een bepaalde verhouding
tot de reële maatschappij; ze kan er zich akkoord mee verklaren of ze kan trachten
ze te weerleggen’ (270). Het burgerlijke maatschappijbeeld weerleggen heeft deze
toneelliteratuur zeker niet gedaan, integendeel3. Zij heeft zich niet onledig gehouden
met ‘ydele sociale droomen’, die in de geest van deze burgerlijke auteurs ‘alleen
strekken om de maetschappy op hare grondvesten te doen daveren’ (7); in de
overtuiging dat het toneel een ‘leerschool voor het volk en krachtige hefboom bij
het bevorderen van algemene ontwikkeling en beschaving’ is (10) en ‘meer invloed
op den geest van het volk (uitoefent) dan al de gazetten van het land’ (224), hebben
deze auteurs zich programmatisch ingezet om didactisch en moraliserend de
burgerlijke levenswijze te propageren, te bevestigen en te verdedigen. Het was ‘een
geëngageerd toneel, niet in de eerste plaats in een politieke denkrichting, maar in
een ethische gedragslijn’ (13). ‘Toneel als wapen’, zouden wij tegenwoordig zeggen.
Maar dat klinkt voor dit burgerlijke drama te strijdlustig. Het wil niet ageren, alleen
maar reageren: ‘Het injecteert niets in de tijd wat er niet reeds aanwezig is (...). Het
poogt

3

Tindemans signaleert in een noot op p. 26 een wezenlijk verschil met het Franse drama in
dezelfde periode: ‘un théâtre profondément hostile à la société qui l'entoure’.
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simpel de tijd tegen te houden, de beweging die wegvoert van de burgerlijkheid’
(267). Is dat behoudend karakter dé reden waarom, zoals Tindemans concludeert
(267), dit toneel nagenoeg of helemaal geen reële invloed op de maatschappelijke
ontwikkeling heeft gehad? Is m.a.w. een theater met een tegendraadse
maatschappelijke boodschap wél in staat de maatschappelijke ontwikkeling te
beïnvloeden?
Zo komen we al heel dicht in de buurt van een derde vraag die in deze studie zit
ingebouwd: de fameuze vraag naar de verhouding tussen onderbouw en bovenbouw.
Ik kan me voorstellen dat pseudo-marxistische literatuur- en andere theoretici (en
die lopen er bij ons nogal wat rond) door deze studie danig geïrriteerd zullen zijn.
Want wat van de twee is het nu? Is het verschijnsel van de burgerlijkheid te herleiden
tot een economisch-maatschappelijke infrastructuur, of is het primair een ethische
beweging? Boven het simplistisch geïnterpreteerde dogma prefereer ik Tindemans'
weifeling en nuancering. Van meet af aan stelt hij: ‘Het psychische ritme (van deze
burgerlijke auteurs en van de samenleving die zij ten toneel voeren) stemt niet overeen
met het economische; de reden daarvan is o.i. vooralsnog niet in een onbetwistbare
formule neer te leggen’ (III). M.a.w. de relatie tussen psychische of ethische en
economische of maatschappelijke ontwikkeling, zoals ze uit de studie van deze
toneelproduktie blijkt, zal wel een dialectische verhouding zijn. Dit toneel vindt zijn
verantwoording ‘in een verandering van de sociaal-maatschappelijke structuur en
van de geestelijke achtergrond die deze verandering deels geprovoceerd heeft, deels
onder de invloed van deze gewijzigde omstandigheden tot stand is gekomen’ (247,
cursivering van mij). Van de ene kant: ‘Niet de stand is het die het epitheton
(“burgerlijk”) een inhoud bezorgt, maar de ethiek die voor de stand als karakteristiek
wordt beschouwd’ (4). Maar van de andere kant blijkt, genuanceerder, dat de
kenmerken van de burgerlijkheid ‘hoofdzakelijk worden gezocht in een levenswijze
en niet uitsluitend in een sociale of maatschappelijke stelling’ (31). Idem: ‘Deze
burgerstand is, behalve door de professionele kenmerken, tevens gekarakteriseerd
door een innerlijke cohesie’ (248). Of: de burgerlijke klasse ‘ontstaat (...) slechts uit
het interne bewustzijn samen een opiniegemeenschap uit te maken’, maar deze
saamhorigheid ‘komt voort uit sociaal-professionele belangen’ (249). Hetgeen leidt
tot de conclusie: ‘Wij zijn geneigd in de economisch-sociale omwenteling een primaire
factor te zien maar de belangrijkste consequenties ervan liggen in het ethische vlak’
(253)4.

4

De nuancering leidt ook wel eens tot regelrechte onduidelijkheid. Enerzijds: ‘De
maatschappelijke tendensen conditioneren (...) de geestelijke evolutie’ (252); anderzijds:
‘Het door de economische ontwikkeling gedetermineerde klimaat van deze periode...’ (253).
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Daarmee is natuurlijk niets definitiefs gezegd over de verhouding
onderbouw-bovenbouw in het algemeen; wel echter over de manier waarop de 19e
eeuwse burgerlijke auteurs deze zagen5. En Tindemans' onderzoek geeft te denken
dat juist daarin hét alles samenvattende en bepalende kenmerk van de burgerlijke
mentaliteit is te zoeken: zij staat - aanvankelijk met een edelmoedig geloof in de
menselijke mogelijkheden, gaandeweg in een steeds benauwder perspectief levensvreemd tegenover de sociale realiteit; zij idealiseert het individu, maar kan dat
alleen doen door het los te scheuren uit zijn maatschappelijke conditionering (257).
In 1912 schrijft Dr. J. Smeesters een stuk over Het Tooneel als sociale arbeid. Ik
zou deze studie over de Zuid-Nederlandse toneelletterkunde in de 19e eeuw ook een
stuk sociale arbeid willen noemen. Wat blijft er over als je zo'n 750 19e-eeuwse
toneelstukken onder de loep neemt? Zy was moeder, De ziel des volks, Een huwelyk
voor 't geld, De verstootelinge, Wilde Lea, Een arme schoolmeester, Bedrogen!, De
twee lotelingen, De twee vondelingen, Leid ons niet in bekoring, De liefde eener
kindermeid, De dronkaard en zijn zoon... Ik ken er ook geen een van. En geen een
is waarschijnlijk de moeite waard. Maar alle samen maken ze een stuk van mijn eigen
sociale geschiedenis uit. Van Tindemans wil ik graag aannemen dat ik me daar niet
lichtzinnig van af mag maken. ‘Afscheid van een burgerlijk bestaan’ (H. Cox) is niet
mogelijk zonder een terugkerende bezinning over het burgerlijke bestaan. Ik moet
weten waarvan ik afscheid neem.

5

Het duidelijkst blijkt dat, zoals ook uit andere bronnen bekend, uit hun houding tegenover
het arbeidersvraagstuk, dat zij nooit fundamenteel als een maatschappelijk probleem hebben
gezien (181 en heel de paragraaf over ‘de klassenmaatschappij’, 152-196).
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De operette, spiegelbeeld van de samenleving
I Van Offenbach tot Strauss
R. Pourvoyeur
De grote controverse over de vraag of feiten ideeën dan wel ideeën feiten voorafgaan
èn bepalen, slaat uiteraard ook op kunstwerken: zijn zij gevolg - en vanzelfsprekend
spiegelbeeld - van het sociaal-economisch gebeuren of zijn zij integendeel mede
verantwoordelijk voor hetgeen achteraf voorvalt? Ontstaan zij uit de drang de
werkelijkheid aan te klagen of uit de wens deze zelfde werkelijkheid in een
droomwereld te ontvluchten (en dit laatste geldt wellicht het meest voor het toneel,
waar toch met schimmen en illusies gewerkt wordt). De aanklacht zelf kan nog
verscheidene vormen aannemen: de felle, hartstochtelijke beschuldiging; de
nauwgezette beschrijving van de verafschuwde werkelijkheid, waarbij de toehoorder,
of de bestemmeling van het werk zelf dan maar moet uitmaken wat zijn reactie dient
te zijn; de vlucht in de bijtende satire, waarbij de toeschouwer gevraagd wordt de
‘goddelijke ironie’ te beoefenen en zichzelf uit te lachen. Naast de vraag van de
primauteit in de tijd van feiten en ideeën komt de even beroemde vraag naar de
primauteit van het milieu of van het individu: een determinerende omgeving of een
schepper door de goden uitverkoren. Deze boeiende vragen zijn door de hedendaagse
wetenschap intensief bestudeerd en de bewering dat het toneelwerk een spiegelbeeld
is van de maatschappij waarin het het licht zag, werd hartstochtelijk aangevochten
door Jean Duvignaud. ‘La représentation dramatique n'est pas un reflet, elle est une
tentative de dramatisation de la substance sociale elle-même, de 1'existence commune
avec ses relations, ses attitudes plus ou moins établies, ses croyances’1.
Uit zijn voor ons soms onduidelijk betoog menen wij te mogen afleiden, dat hij
aan de werkelijkheid en aan het toneel éénzelfde oorzaak geeft. Zoals de Euclidiaanse
meetkunde slechts één van de vele multidimensionale meetkunden is, waarnaast
andere kunnen bestaan, zo is het toevallig de historische werkelijkheid die in de
veelheid van de mogelijkheden gerealiseerd

1

Spectacle et société, Paris, 1970, p. 125. Zie ook Sociologie du théatre, Paris, 1965.
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werd; het toneel stelt een andere, even mogelijke werkelijkheid voor. Zeker, de
marxistische uitleg van alle kunstuitingen door de actie van de socio-economische
omstandigheden lijkt onvolledig. Maar of men Duvignaud mag volgen...?
Bovendien kan men zich afvragen of de operette, wat méér dan ander toneel, toch
niet een soort spiegelbeeld van haar tijd is. Het lijkt moeilijk te betwijfelen dat waar
de operette de satire beoogt op het sociaal, politiek en economisch leven van de tijd,
zij daar precies als doel heeft, een spiegel voor te houden; hetzelfde geldt voor de
operette die er uitdrukkelijk voor uitkomt de zeden van het kleine volk te schilderen
(zoals b.v. in de zarzuela). In de schilderkunst ontmoeten wij trouwens hetzelfde
fenomeen bij karikaturen of satirische tekeningen (b.v. Daumier).
Het is er ons hier trouwens niet om te doen een afdoend antwoord te bezorgen op
al deze vragen. Wij wensen alleen het verschijnsel van de operette te bekijken in zijn
sociaal-economische context; na te gaan in hoeverre deze medebepalend is geweest
voor het definiëren van het genre in het algemeen en van de onderscheiden
vertakkingen ervan: opera buffa, zarzuela, muzikale komedie, musical,
operette-vaudeville, of ‘grand spectacle’; onderzoeken hoe de neerslag er ‘chemisch’
uitziet: bittere aanklacht, zeemzoete vlucht in droomland, medelijdende of bitterzoete
realistische beschrijving, primauteit voor het oog of het oor, of nog voor het ‘primo
la musica, doppo le parole’ of omgekeerd; uitmaken tenslotte of in sommige gevallen
ook invloed uitging van de operette zelf.
Wij zullen in deze studie een half-geografische, half-historische weg volgen, omdat
wij de overtuiging toegedaan zijn, dat het universeel verschijnsel operette tot uiting
komt in specifiek nationale vormen en omstandigheden2. Dit laatste is zózeer waar,
dat in de omvangrijke operetteliteratuur er geen enkel werk bestaat dat niet bezwijkt
voor de bekoring aan de eigen nationale school het leeuweaandeel te laten; of dat op
evenwichtige comparatieve wijze het geheel van het verschijnsel operette bestudeert.
Volledigheid is hier uitgesloten, niet enkel door het kader zelf van deze bijdrage,
maar veel meer nog door het feit dat sedert het ontstaan van het genre ettelijke
duizenden operettes het licht zagen op moeder Aarde! Wel werd een eerlijke poging
tot bondigheid ondernomen: is die niet geslaagd, dan is dit toe te schrijven aan de
bekoorlijkheid van het onderwerp.

Prehistorie van het genre
Men weet hoe rond het einde van de 16e eeuw te Florence een groep esthe-

2

Zover zelfs, dat vertalingen zéér dikwijls aanleiding geven tot het scheppen van een nieuw
werk.
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ten besloot te reageren tegen de ingewikkeldheid van de polyfonische school, met
het inzicht ‘terug te keren’ (hoe dikwijls is iets nieuws niets anders dan een terugkeer)
naar de monodische eenvoud van de oudheid. De Griekse tragedies waren ‘gezongen’:
deze toneelvorm moest in ere worden hersteld. Men kan moeilijk beweren, dat het
hier om iets anders ging dan om een intellectuele inspanning van de ‘happy few’,
weliswaar in de hand gewerkt door de economische en politieke toestand van toen:
in de kleine Italiaanse stadsstaten, waar ondanks de vele oorlogen sedert lang weelde
en rijkdom heersten, werden vanzelf de mecenassen gevonden die het er voor over
hadden de enorme kosten van een per definitie financieel-deficitaire genre te dragen.
Vanaf haar ontstaan zou de opera een dure zaak zijn en blijven; zij zou zich inderdaad
nooit kunnen vrijvechten van een tendens tot overdaad inzake decors, kostumering
en machinerieën, doordat zij bijna overal onmiddellijk in vele gevallen een
droomfabriek werd en de paroxistische gevoelens die er vertolkt werden, vanzelf om
een passende omlijsting schreeuwden.
Het genre werd echter gauw populair in Italië, omdat zijn declamatoire stijl alsmede
zijn emotionele en dramatische geladenheid bijzonder goed passen bij de algemene
geaardheid van de Transalpijners.
Wat echter minder in de smaak viel, vooral bij het volkje van Venetië en Napels,
waren de ‘archeologische’ onderwerpen, overladen met symboliek. Zij zouden weldra
doorspekt worden met lichte, komische intermezzi, waarin gekarikatureerde volkstypes
optraden in alledaagse situaties. Aldus b.v., om er maar één te noemen, Pergolesi's
(1710-1736) La Serva Padrona (1733).
De overplanting van de opera door Lully naar Frankrijk ten tijde van Lodewijk
XIV, met de grootse, pralerige neigingen van deze periode, was medebepalend voor
de structuur die het genre er kreeg: opera-ballet in de 18e, ‘grand opéra’ in de 19e
eeuw. In het land dat er zo prat op gaat de vrijheid uitgevonden te hebben, behoren
echter protectionisme en interventionisme tot instinctieve beweegredenen: het
opvoeren van opera en ballet was het voorwerp van een exclusief privilege. Normale
reactie was echter, dat in de loop van de 18e eeuw op de Foire St. Laurent temidden
van marktkramers, goochelaars en acrobaten, de ‘opéra-comique’ ontstond: waar de
Franse opera3 officieel de lach en het volkse verbannen had, kwamen zij opnieuw
tot stand buiten het officiële kader. Merkwaardig genoeg hebben de aangesneden
onderwerpen als het ware niets te maken met de nakende revolutie. Bovendien gaat
de opéra-comique zeer vlug tot het establishment behoren doordat het ook een
privilege krijgt, ditmaal voor

3

Op enkele uitzonderingen na, zoals Rameau's (1683-1764) Platée (1745).
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het opvoeren van muziekwerken met ingelaste dialoog. De stof is geruststellen:
hoogstens enkele fysiocratische ‘paysanneries’; andere geliefkoosde onderwerpen
zijn liefdesperikelen in gegoede kringen of toversprookjes. In het begin van de 19e
eeuw is de opéra-comique evenals de opera een genre dat tot de gevestigde waarden
behoort, maar dan van een lichter slag. Zij is bestemd voor de opkomende
bourgeois-stand, met minder uithoudingsvermogen en minder cultuur. Huwbare
dochters worden naar zulke voorstellingen gebracht en de onderwerpen, al zijn zij
pikant, moeten aan een bourgeois-moraal beantwoorden: een lach hier, een traan
daar, gemakkelijk te onthouden muziek en een ‘happy end’.
Terwijl de reactie tegen de stijve opera's in Engeland tot uiting komt, o.m. in The
Beggar's Opera (1728) en enkele landelijke werken, wordt zij in het Duitse taalgebied
gekarakteriseerd door het Singspiel. Naast het verduitste opera-genre, dat zeer serieus
en gewetensvol gepraktiseerd werd, is het Singspiel de stem van het volk; vergeten
wij hierbij niet dat de twee grote Mozart Singspiele, de pseudo-exotische Entführung
(1782) en de pedagogische Zauberflöte (1791), slechts de nog zichtbare toppen van
de ijsberg zijn. Hiermede zijn de voornaamste draden van ons stramien gespannen:
de operette kan geboren worden,

De socio-culturele context bij de geboorte van het genre
De revolutie van 1848 trok als een grote koortsrilling door het Europese lichaam en
de Tweede Republiek werd uitgeroepen te Parijs. Zeer vlug werd echter krachtig
geremd. Katholieken, legitimisten, Orleanisten en landbouwers werkten de republiek
tegen. De bourgeoisie was bevreesd voor de machtsovername door linkse elementen.
Frankrijk was ook technisch en financieel rijp voor de industriële revolutie en voor
de invloed van de gematigde elementen onder de St. Simoniens. Wie beter dan een
schim zou deze disparate tendensen op zich kunnen concentreren? Een vage figuur
met een grote naam: Louis Napoleon Bonaparte, klaar voor een avontuur, vol goede
bedoelingen, maar ook een vat vol tegenstrijdigheden, zwak van wil, libertijns en
grillig. Met de herstelling van het keizerrijk was de weg vrijgemaakt voor de
ontplooiing van de financiële bourgeoisie, voor de industrie, voor de spoorwegen,
kortom voor het binnenvoeren van Frankrijk in de 19e eeuw.
Maar voor Napoleon was het zaak aan het bewind te blijven. Daar zeer
uiteenlopende fracties hem de macht gegeven hadden, zou hij geen daad ten gunste
van een groep kunnen stellen zonder tegelijk bij de andere zijn populariteit te
verliezen. Eén mogelijkheid dus: de vlucht voorwaarts, met enerzijds de verblinding
van feesten, licht, spektakel en vrolijkheid, maar
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anderzijds ook het losgooien van de industriële ontwikkeling, waardoor de vorst zich
handig wist te laten dragen. Handel en financiën kenden een ongekende bloei. De
Beurs werd het kloppend hart van Parijs:
‘Courez à la Bourse,
là vos cent écus
deviendront la source
d'un million et plus’,
en verder:
‘C'est très rare en somme,
de s'y ruiner,
à moins d'être un homme
qui veut raisonner’4.

Profiteert allen van de onuitputtelijke mogelijkheden om rijk te worden en verder,
denk toch a.u.b. niet na!
Napoleon moderniseerde Parijs: op grote boulevards wordt niet zo gauw een barricade
opgetrokken. In 1755 werd voor een wereldtentoonstelling te Parijs gezorgd:
voorstelling van de mogelijkheden van het menselijk brein en een gelegenheid om
de hele wereld naar Parijs te zien toestromen.
Aan dit eeuwige feest ontbrak de nar: het zou Jacques Offenbach (1819-1880)
worden. Deze ongelooflijk begaafde Keulse Jood was zeer jong naar Parijs getrokken,
het toenmalige Mekka van de musici, het hoofd vol Joodse religieuze muziek en
Keulse carnavalsstukjes; hiermee zou hij de meest Franse muziek schrijven die men
zich maar voorstellen kan.
Offenbach wilde vooruit, maar de officiële Franse schouwburgen waren een
voorbehouden jachtterrein. Bovendien waren de conformistische dingen die men er
opvoerde niet naar zijn zin. Buiten de twee aanvaarde schouwburgen mochten alleen
muziekwerken in één bedrijf en met twee spelers opgevoerd worden, en daarin was
iemand hem voorgegaan: de eigenlijke vader van de operette, Hervé (1825-1892),
die zijn eerste werk voor en met de krankzinnigen van Bicêtre opgevoerd had. Le
Compositeur toqué, om hem naar een van zijn werken te noemen (1854) en die zijn
eigen libretti schreef, specialiseerde in een vèrgedreven, gek, onmogelijk genre. Hij
bezat noch de sociale handigheid van Offenbach, noch diens inzicht in datgene
waaraan het publiek van 1855 èn sociaal èn esthetisch behoefte had: de muzikale
achtergrond voor deze hijgende, ontploffende economie, de onbekommerde lach

4

Offenbach Le Savetier et le Financier (1856(, no 3 en 3 bis (de Arabische cijfers duiden op
het nummer in de partituur).
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van de champagnedrinker, maar ook - omdat de mens een tegenstrijdig dier is - de
nar die hem een spiegel zou voorhouden, waarin hij zich zou kunnen zien zoals hij
was. Om die rol te kunnen vervullen moest Offenbach doorbreken.
Welke betere school dan de strikte discipline van deze kleine werken, waartoe de
censuur hem beperkte? Op 5 juli 1855 opende Offenbach een Lilliput-theater - een
soort ladder - op de Champs-Elysées: de ‘Bouffes Parisiens’: de clou van de avond
was het 25 minuten durende werkje Les deux Aveugles. Het werd een reuzesucces.
Deze twee pseudo-blinden, die op een dolle muziek om een voordelig plaatsje op
een brug met elkaar kaartspelen, waren toch zo levensecht geschilderd: het was het
Parijs van 1855, het Parijs van het bedrog en het spel, van het snoeven en met de
vuisten werken.
Offenbach was gelanceerd; samen met Hervé werd het nu een vechten tegen de
censuur, om het privilege te verruimen. Ondertussen defileerden enkele landelijke
stukken (Offenbach had de ‘knack’ van het pseudo-volkslied van Frans model), maar
ertussendoor blonken reeds staaltjes van wat later zijn specialiteit zou worden: de
politieke satire. Hij maakte ook kennis met de man die zijn beste medewerker zou
zijn, de fijnzinnige, spirituele Ludovic Halévy (1834-1908).

De Offenbachiade
1858 was het grote jaar van de eerste volwaardige operette, in drie bedrijven, met
een onbeperkt aantal personages: Orphée aux Enfers. Napoleon had zijn musicus
gevonden en het stemt tot nadenken, dat hij Offenbach liet begaan in de systematische
kritiek van de tijd. Orphée is niet de melancholieke weduwnaar, maar een
prul-musicus, die blij is van zijn vrouw af te zijn. Helaas, de Almachtige Publieke
Opinie dwingt hem aan Jupiter-Napoleon te vragen om vergelding. Deze huichelaar
verbergt voor zijn vrouw zijn eigen fratsen, maar wil des te onverbiddelijker optreden
tegen de fratsen van Pluto, de ontvoerder van Eurydice. Allen de Onderwereld in!
Tenslotte wordt Eurydice een Bacchante - men leze: cocotte. Achter het masker van
de bourgeois-moraal - ‘tout pour et par le décorum’ - verbert zich de corruptheid van
het hof. Maar leek het bij het razende tempo van het beroemde ‘galop infernal’, aldus
Francisque Sarcey, niet ‘toute une société se soulevant d'un bond et se ruant à la
danse’? Het was alsof ‘le siècle tout entier, gouvernements, institutions, moeurs et
lois, tournât dans une prodigieuse et universelle sarabande’5.

5

De brave Sarcey vergat hierbij dat de sarabande een trage en statige dans is.
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Na dit meesterwerk, wat de snedigheid van de dialoog zowel als de accuratesse van
de schitterende muziek betreft, wordt Offenbach stoutmoediger. Geneviève de Brabant
(1859) brengt, ditmaal in een middeleeuws kleedje, een duidelijke satire op de zeden
van het hof: het muzikale kleinood Mr. Choufleury (1861) steekt de draak met de
pretentieuze bourgeois en La Belle Hélène (1864) vertelt hoe onze componist de
ontvoering van Helena door Paris zag. In deze ‘grammatica van de operette’, waarin
Offenbachs muziek opborrelt en bruist met steeds nieuwe, frappante melodieën en
obsederende ritmen, wordt als het ware de hele filosofie van het regime afgeschilderd.
‘Un immense besoin de plaisir et d'amour’6 is ontketend, zegt de jonge Orestes, die
zowat de spreekbuis is van de auteur; volgens deze jonge nietsnut ‘il faut bien que
l'on s'amuse, qu'on se donne du bon temps’7.
Orestes ‘fait danser l'argent à papa.
Papa s'en fiche bien, au reste,
Car c'est la Grèce qui paiera’8.
En zoals Verdi in ditzelfde jaar in La Forza del Destino te Sint Petersburg het woordje
‘fatalità’ laat zingen, zo ook klaagt Helena er over dat alles de schuld van de ‘fatalité’
is:
‘Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu
A faire ainsi cascader, cascader la vertu?’9.
Alles is vals: het gezag, de liefde, de Kerk: ‘ce n'est qu'un rêve’10 zingt Paris. Op
enkele geïsoleerde protesten na (nagenoeg dezelfde als voor Orphée) van sommigen
die schreeuwden over schending van de goede zeden of van de Oudheid, was het
succes overweldigend, vooral juist bij diegenen die aldus aan de kaak gesteld werden.
Ondertussen had de keizer reeds een nieuwe wending gegeven aan zijn ongelukkige
buitenlandse politiek. Het Tweede Keizerrijk ging stilaan de afgrond tegemoet,
catastrofe die men later aan de ‘pervertisseur’ Offenbach zou toeschrijven; op deze
manier werd de thermometer voor de koorts aansprakelijk gesteld.
In Barbe-Bleue (1866), parodie op de beroemde sinistere held, wordt weer een
stap verder gezet. Naast de hekeling van het hof, - (het is wenselijk, zingt Offenbach,
‘qu'un bon courtisan s'incline
et qu'il courbe son échine’11) en de beschrijving van de steeds grotesker wordende vorstenfiguren wordt bewezen
dat alles slechts schijn is. Barbe-bleue weet niet dat zijn vrouwen niet dood zijn, zijn
vorst, koning Bobêche, weet het evenmin van zijn slacht-

6
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Nr. 18, 14, 3, 11, 15 van de partituur.
Nr. 18, 14, 3, 11, 15 van de partituur.
Nr. 18, 14, 3, 11, 15 van de partituur.
Nr. 18, 14, 3, 11, 15 van de partituur.
Nr. 18, 14, 3, 11, 15 van de partituur.
No. 10 in de partituur.
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offers. Moedige mensen uit het volk kunnen al deze marionetten omverwerpen, om
licht uit te stralen boven al deze tot ondergang gedoemde figuren.
Al was Barbe-Bleue een Parijs succes, een Europees succes werd het niet, in
tegenstelling met de vorige werken. Er bleef niets anders over dan het nog duidelijker
te stellen en de dingen bij hun naam te noemen. Een schitterende La vie parisienne
(1868) schildert onomwonden het leven af van Parijs, waar niemand is waar hij zich
voor uit geeft: adellijke titels verbergen dienstpersoneel, de gids is een echte edelman,
en in een oogwenk wordt een handschoenenmaakster een aanzienlijke cocotte, die
meehelpt om de vreemdelingen in het geneugtenzotte Parijs te plunderen: ‘plumez,
plumez’12, - vreemdelingen, die met stugge verblindheid schreeuwen: ‘Je veux m'en
fourrer jusque là!13.
Napoleon zette zijn lamlendige politiek voort, o.m. met het catastrofale Mexicaanse
avontuur, waarin hij het kortstondige keizerrijk van Maximiliaan van Oostenrijk en
Charlotte van België ondersteund had. De actie van Bismarck aan de Duitse hoven,
het ijdele gezwets in sommige kringen, hetzij over oorlog als een voorbijgestreefde
zaak, hetzij over de evidente superioriteit van het Franse leger, waren de elementen
die het optreden van de Grande-Duchesse de Gérolstein (1867) klaarmaakten. Men
zag een satire op Catharina II of op de kleine Duitse hoven in deze historie van een
groothertogin die van een soldaat een generaal maakt, omdat zij van hem houdt en
van hem opnieuw een soldaat maakt als zij ziet dat hij haar gevoelens niet deelt.
Maar generaal Boum, met zijn proteske plannen en zijn uiterlijk vertoon die oorlog
voert omdat dit voor de groothertogin ‘verstrooiend’ werkt, was meer dan dat.
‘Cela me plairait-il, la guerre?
Je n'en sais rien, ce que je sais
Ah, que j'aime les militaires!’14,
zingt vinnig de groothertogin en na een meeslepende meyerbeeriaanse glorificatie
van ‘le sabre de mon père’15 worden de soldaten weggestuurd met een ‘partez comme
à une fête’16; zij verslaan trouwens de vijand door hem dronken te voeren. Het stuk
werd opnieuw een wereldsucces. Alle Europese vorsten snelden naar Parijs om te
zien hoe één van hun zusters belachelijk werd gemaakt... en gingen daarna even de
‘diva’ Hortense Schneider zéér intiem begroeten. Bismarck kwam ook; hij lachte
(hij wist wel beter)... en ging niet naar Hortense.
La Périchole (1868), waarin Offenbach zijn waar gelaat begint te tonen en
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waarin buiten de verdorvenheid van de Peruviaanse hofhouding een waarachtige
liefde ontluikt bij twee straatzangers, sloeg weinig in. Om nog een laatste van de
vele werken uit die tijd te citeren: Les Brigands (1869), wellicht het beste werk van
onze componist, ensceneert een troep rovers die veel minder slecht zijn dan de
minister van financiën; en politiemannen, ‘carabiniers’, die bijzonder ontoereikend
zijn en die steeds ‘trop tard’ komen om een aanhouding te verrichten. Men hoort ze
immers van ver aankomen: ‘Ce sont les bottes, les bottes des carabiniers’17. Enkele
maanden later echter hoorde heel Frankrijk het gekraak van de laarzen en de catastrofe,
steeds aangekondigd, maar nooit voorvallend in de opera, brak uit.
De Frans-Pruisische oorlog veegde het Tweede Keizerrijk van de kaart en daarmee,
zoniet Offenbach, dan toch het genre dat hij gecreëerd had, zeer verfijnd, allusief,
muzikaal origineel en wortelend in de politieke en sociale werkelijkheid van zijn
tijd. Hij was precies de man geweest voor de maatschappij van het Tweede Keizerrijk;
voordien was hij niets; daarna zou hij geen leidinggevende rol meer spelen.

Triomf van de verkleinde, bourgeois opéra-comique
Offenbachs boom stond alleen in de weide van het Tweede Keizerrijk. Alleen Hervé
had enkele briljante successen geboekt met zijn fantasierijke en muzikaal verdedigbare
nonsens18.
De toonaangevende componist van de eerste jaren van de 3e Republiek werd
Charles Lecocq (1832-1918), wiens elegante, ietwat vrouwelijke, soms wat zoeterige
muziek de gemoederen geruststelde. Men had zodanig gelachen, dat men behoefte
had aan minder nervositeit. Maar de ommekeer vond niet direct plaats. Lecocqs grote
succes, Le Fille de Madame Angot (1874), moest eerst te Brussel geestdriftig onthaald
worden voordat men het zijn kans gaf te Parijs. Bovendien, het libretto bouwde nog
voort in de sociaal-kritische zin en vertelde langs de neus weg, dat het Parijs van het
Directoire niet méér waard was dan dat van het Ancien Régime:
‘c'n'était pas la peine assurément
De changer de gouvernement’19.
De bazen van vandaag zijn tenslotte dezelfde als die van vroeger: is de 3e Republiek
wel zoveel beter en beleven wij niet dezelfde schandalen? Het volk geraakt er niet
meer uit: Clairette Angot,
‘en république, 1'ignorante, / croyait avoir la liberté / de nous dire la vérité’20. Maar
de samenzweringen zijn toch niet erg gevaarlijk: het zijn tenslotte de
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No. 3B, 6B, 6C, 7D in de partituur.
L'Oeil crevé (1866), Chilpéric (1868), Le Petit Faust (1869).
No. 6B in de partituur.
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regeringsleiders die, paradoxaal genoeg, aan het samenzweren slaan21 en in een
handomdraai maakt men een huwelijksbal van een samenzwering. Tenslotte wordt
de aandacht van de toeschouwer resoluut afgeleid naar de liefdesperikelen van
Mejuffrouw Angot. Men hoort er trouwens:
‘- Parlez politique avec vous?
- Et pourquoi pas?
- Mais entre nous,
C'est un sujet peu poétique’22.
Met dit muzikaal, overigens geslaagd duet, schijnt Lecocq officieel vaarwel te
zeggen aan de politieke operette, waar zijn gracieus, vrolijk en enigszins verwijfd
talent trouwens minder voor gesneden bleek dan de nerveuze, soms wat rauwe,
hectische muze van Offenbach.
De volgende werken van Lecocq getuigen van deze wijsgeworden atmosfeer. De
Franse operette vergeet noch de oorlog noch de Commune en richt zich op de
opéra-comique, weliswaar met geringere middelen en meer gewaagde onderwerpen,
maar de geest is er en ook de galerij van de geijkte poppen: de snoevende luitenant,
de komische vorst met zijn eerste minister, de domme boerenjongen, de fantasierijke
soubrette, het schijnheilige kost-schoolmeisje, de preutse Moeder-Overste, de razende
majoor, de roodneuzige herbergier en de verstrooide geleerde. Deze verschuiving
komt trouwens van pas, want met Carmen (1875) houdt de opéra-comique op, de
respectabiliteit van de huwelijksmakelaar voor te wenden en buitelt hals over kop in
de realistische tendens, die na enkele meesterwerken en vele moeilijkheden, haar
regelrecht naar de sluiting van 1972 - voor dubbel gebruik - zal voeren.
De operette zal dus voortaan de plaats van de opéra-comique innemen. Eerste
leverancier is Lecocq zelf, met een zestal succesrijke operettes, met nagenoeg dezelfde
inhoud (iemand is opgescheept met twee min of meer wettige echtgenoten) en vooral
met zijn beste werk Le Petit Duc (1878) met de librettisten van Offenbach, maar
zonder de minste sociale of politieke achtergrond. Met Lecocq is de operette voortaan
een ontspanning geworden, een vlucht uit de werkelijkheid in een land waar alles
mogelijk is. Kenschetsend is, dat in de finale van het 2e bedrijf van La Princesse des
Canaries (1884) - een werk met erg verwaterde muziek en dat het gegeven van het
2e bedrijf van Madame Angot herneemt - de actie niet meer in Frankrijk speelt maar
in een onbestaand prinsdom van de Canarische eilanden.
Ook Offenbach produceerde nog, maar zijn betere werken van die tijd
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sloegen veel minder in; het echte succes kende hij slechts in de schaduw van zijn
dood met twee werken naar het model van Lecocq: Madame Favart (1878) en La
Fille du Tambour-major (1879).
De nieuwe ster die in 1877 aan het firmament rees, Robert Planquette (1848-1903)
met Les Cloches de Corneville, bouwde zijn succes op een libretto dat een flauw
afkooksel scheen van vroegere opéras-comiques. Zijn robuuste, ietwat minder
verfijnde muziek zou hij in zijn volgende werken verbeteren, zonder het eerste succes
te evenaren, dat misschien het meest gespeelde Franse werk is.
Hervé, die voortschreef, o.m. Mam'zelle Nitouche (1883); Edmond Audran
(1840-1901) met een reeks successen, vnl. de onvervangbare La Mascotte (1880) en
La Poupée (1896)23; Louis Varney (1884-1908) met de sierlijke en dolle
Mousquetaires au Couvent (1880), om maar enkele auteurs en enkele werken te
noemen, vertegenwoordigden voortaan de eens zo belangrijke Franse school, nu
praktisch tot Frankrijk beperkt. Muzikaal was er heel wat uit te halen, maar sociaal
wilde het bijna niets meer zeggen: het tovert voor het publiek een magische wereld
te voorschijn, waar kokette meisjes onder talrijke gevaren hun deugdzaamheid of
tenminste ‘les choses essentielles’24 weten te bewaren, waar ietwat dwaze tenoren of
verwaande baritons om beurten het mooie kind naar het altaar voeren. Wat echter
nog ten voordele van het genre pleit is, dat op een gering aantal werken na, de
belachelijke of lichtjes belachelijke figuren domineren en de onvervangbare
‘goddelijke ironie’ bewaard wordt, die het genre veredelt - wat bijv. in de Weense
school zo vlug zou verdwijnen25.

La belle Epoque
De ‘Belle époque’ werd ingegaan met drie namen. Vooreerst André Messager
(1853-1929), met zijn delicate, fijne, bijna broze muziek26 en zijn libretti die zeer
dikwijls, vooral na 1914, een verfijnde dandy-atmosfeer oproepen, waarmee zijn
medewerking met Sacha Guitry trouwens in verband staat: hij was die ‘belle époque’
waardig.
De tweede was de casino-componist Louis Ganne (1862-1923), die in zijn libretti
zeer duidelijk naar het conformisme van de oude opéra-comique
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24
25
26

Ook o.a. de koddige Le Grand Mogol (1877), Miss Helyett (1890) alsmede Gillette de
Narbonne (1882). De veelgespeelde Mascotte bevatte wel terloops goede politieke satire.
Vermelden wij bijv. de bondige maar zeer rake uitspraak van Laurent XVIII: ‘A quoi me
servirait-il d'avoir le pouvoir si je ne faisais pas de 1'arbitraire?’ (II, XIV).
Brief van La Périchole, le bedrijf.
Het geval Chabrier (1841-1894) en o.m. zijn wondermooie Etoile verdient praktisch een
afzonderlijke bijdrage.
Les P'tites Michu (1897), Véronique (1898), M. Beaucaire (1925) enz.
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dong: bijv. de romantische geschiedenis van het meisje dat door de eigenaars van
een ronddolend circus opgevoed wordt en de dochter van een markies blijkt te zijn
en de gemoderniseerde - maar niet parodistische! - versie van de Rattenvanger van
Hameln zijn niet bijzonder nieuwsoortige onderwerpen. Hoogstens de verheerlijking
van vrije kunst boven noeste, verbeeldingsloze en hartverdrogende arbeid in het
laatste werk, heeft iets weg van de esthetiserende richting van de eerste jaren van de
nieuwe eeuw27.
De derde was wellicht karakteristieker, omdat hij opnieuw over uitstekende
librettisten beschikte, die als echte afstammelingen van Meilhac en Halévy opnieuw
aan gezelschapskritiek begonnen te doen: de Fiers en Caillavet maakten echter
onderscheid tussen hun gesproken toneelwerken - waarvoor zij hun satire
voorbehouden aan het Frankrijk van de Entente cordiale, van het republikeinse
Frankrijk dat zo van koningen hield, van de linkse mandatarissen, die er enkel op uit
waren geld te verdienen, enz. - en hun libretti voor Claude Terrasse (1867-1923),
waar toch hier en daar een typische notatie weerklinkt over de werkelijke inhoud
van de diplomatieke valiezen, of de beschrijving van ‘l'homme du monde’ ofwel dit
korte résumé van de ‘belle époque’: ‘Les maris sont pour les femmes / les femmes
pour les amis’28.
De werken van Terrasse betokkelden opnieuw de parodistische snaar (mythologie,
Oud-Testament, kruistochten), maar alleen om er een geraffineerd intellectueel spel
voor fijnproevers van te maken, waar het krioelde van literaire en muzikale
zinspelingen, maar waar de hedendaagse politieke werkelijkheid in feite opzij gelaten
werd. Ook de muziek, die heel wat robuuster klinkt dan die van Messager,
beantwoordde aan de wil, verfijnd en verrassend te zijn, zonder in de grond de
geruststellende begane paden te verlaten.

Hedendaagse Franse operette
De oorlog van 1914-1918 - evenals de volgende trouwens - had Frankrijk helemaal
onvoorbereid gevonden, zowel materieel als psychologisch; het verlies in mensen
en in goederen was enorm. Op het ogenblik dat Frankrijk méér dan ooit een
hartversterking nodig had na de massa-slachtingen aan de Marne, produceerde H.
Goublier (1888-193?) patriottische operettes, waarvan de beste La Cocarde de
Mimi-Pinson (1915) is, met de overigens geslaagde, passende hoeveelheid romantisme
en vaderlandsliefde over een ‘cocarde’ door een liefdevolle vrouwenhand genaaid
en waarop de fatale kogel afketst. Later, toen men leger en soldaten niet meer nodig
had, keerde
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men terug naar het ‘comique troupier’, o.m. met een Fernandeliaans Ignace (1935)
van Dumas (1897-?) in de traditie van Hervé en Roger.
Daags na de wapenstilstand op 12 november 1918 werd in de toomloze roes het
erg uitgeklede Phi-phi gecreëerd, een Belle Hélène, die in de modder gevallen was.
H. Christiné (1867-1941) had hiervoor lichte, zéér lichte, maar terzake dienende
muziek geschreven met veel fox-trots, en Willemetz had hierop de woorden
geschreven29. Het geheel moest zo gepeperd mogelijk zijn, om de terugkerende
frontsoldaten de aangepaste droomwereld te bezorgen - ‘Voilà que flageole / Tout à
coup ma vertu’30 - die alle vrouwen in de armen van de overwinnaars zou doen vallen.
De courtisane Aspasie moet poseren voor een standbeeld, de deugd voorstellende,
voor de beeldhouwer Phidias; diens vrouw bezwijkt ondertussen voor de charmes
van Prins Ardimédon. Een ander succes was Dédé (1921), gecreëerd door Maurice
Chevalier (1889-1972). M. Yvain (1891-1965) is de grote leverancier geweest van
de Franse operette tussen de twee wereldoorlogen. Naast een serie werken waarin
het woord ‘bouche’ voorkomt, verdient het oneerbiedige Là-haut (1923), een klucht
over de hemel en de engelbewaarders, wel een woordje. Het is hèt type van de werken
uit die tijd. De actie is gewoonlijk hedendaags, in een ‘garçonnière’ of een casino,
de helden zijn mensen zonder een bepaald beroep, waarvan het achterna lopen van
de vrouwen de hoofdactiviteit is; en die vrouwen worden gemakkelijk overtuigd31.
Het publiek had zijn spiegel...
Met Au soleil de Mexique (1935) van Yvain begint in Frankrijk de Weissen
Röss'l-traditie van de ‘opérette à grand spectacle’, waarvan F. Lopez (1916-) met
zijn zanger Luis Mariano de exponent geworden is. Wij zullen de lezer niet vermoeien
met het citeren van titels die al te bekend zijn. De muziek is dikwijls zoek bij deze
muziek-onkundige componist: of is ze zelf op zoek naar de eveneens ontbrekende
onderwerpen? Wat blijft is het spektakel.

Zum Heurigen en Gemuetlichkeit
Tijdens de eerste helft van de XIXe eeuw was Wenen een eigenaardige mengeling
van landelijkheid en ambtenarij, waarschijnlijk erger dan Bonn
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De taak van de componist bestond er niet meer in, in het licht van de atmosfeer van het stuk
de muziek te puren die in de woorden stak, - de ‘fatidieke muziek’ zo men wil, - maar op
bestaande dingen een willekeurige tekst te plakken.
No. 14 in de partituur.
Men vermelde ook Moretti (1893- ), V. Scotto (1876-1952), o.m. met zijn ‘opérettes
marseillaises’ en Van Parys. De klassieke richting bleef haar verdedigers behouden: R. Hahn
(1875-1947), M. Rosenthal (1904- ), L. Beydts (1895-1935), G. Pierné (1863-1937)...
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in de eerste jaren van de Duitse Bondsrepubliek, maar met de ‘Gemütlichkeit eines
gutmütigen, biederen, gastfreien Volkes’32. Het Wenen van Metternich was nog niet
het Wenen van Franz-Josef: het bleef nog landelijk-middeleeuws met zijn groene
zones tussen de omwalde stad en de voorsteden. Maar het was al lang de hoofdstad
van een multinationaal rijk met een bemoeizieke politie en een ongehoord groot
aantal regels en voorschriften. Die goede oude tijd van het 19e-eeuwse Wenen, van
‘der Kongresz tanzt’ of van in de grond idyllische concurrenties tussen de
dansorkesten, te midden van wijndrinkende toehoorders, behoort uitsluitend tot de
droomwereld van de latere Weense operette en niet tot de werkelijkheid. De
werkelijkheid, dat was de vereenzaamde armtierige dood van Mozart geweest, de
armoede en het lijden onder het volk, de miljoenen emigranten naar Amerika, weg
van het rijk van de vader Franz-Josef uit Im weissen Röss'l, de wemeling van de
ontelbare politie-ambtenaren.
Maar Wenen is een stad van contrasten: ze bezat een eeuwenoude traditie van
muziek en toneel; het was de stad van de ‘Witz’ en de ‘Pointe’, de stad van de
melodische muziek, licht en toch diep, afkerig van alle zwaarte en waar vreugde over
gracieuse ritmiek niet uit de lucht te slaan was. Indien Parijs juist de denderende stad
was om de Algerijnse Can-Can tot een decadente dans te promoveren, dan was Wenen
de stad om uit de ‘Ländler’ en ‘Deutsche Tänze’ de wals te puren, met Pamer
(1722-1827) en Lanner (1801-1843).
Ook toneelkundig had Wenen een lange ervaring en parodieën waren sedert zéér
lang gemeengoed: reeds in 1716 had een Olympische slaapkamer-affaire,
veelbetekenend Amphytruo genaamd, in het Kärthnertortheater een Engelse gast
geamuseerd en enigszins geshockeerd. Een hansworsttraditie was er ook, o.m. met
Stranitsky (1676-1727). Met Nestroy (1801-1862) zou de parodie echter scherpere
vormen aannemen: zijn Lumpacivagabundus (1833) was een teken aan de wand, die
de toversprookjes van Raimund (1790-1836) en de bijbehorende muziek van Muller
(1767-1835) wegveegde en de ‘Biedermeier-cultuur’ voorlopig opzij schoof. ‘Es
war Revolte des Verstandes gegen alles Bestehende, die niedergeschlagene 1848er
Revolution im Wasserglas des Theaters’33.
Nadat K. Treumann (1827-1877) met Nestroy enkele piraatvoorstellingen gegeven
had van Offenbachs éénakters kwam de meester zelf, en spoedig werd Wenen zijn
tweede hoofdstad. De affiniteiten tussen Wenen en Parijs waren, de eeuwenoude
vete tussen Habsburg en Bourbon ten spijt, altijd zeer groot en het Franse toneel was
altijd toonaangevend geweest in Wenen; ook later, als de bloeiende Weense operette
de wereld verovert - inbegre-
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Cfr. O. Schneidereit Operettenbuch, Ost-Berlin, 1955, p. 116.
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pen Parijs - zal de meerderheid van de grote successen aan Franse toneel-stukken
ontleend worden. Offenbach vond er, wat thans zo zeldzaam geworden is, een pleiade
van artisten, geschoold in de zangtechniek en de kunst van de
parodie-die-maat-weet-te-houden.
De wieg van de Weense operette stond weliswaar in Parijs34, maar hoe succesvol
ook, bij het opvoeren van Franse werken bleef toch iets haperen: de opgevoerde
werken wortelden niet in het Weense toneel, dat uit het diepste innerlijke van de stad
gegroeid was.
Paradoxaal genoeg zou de man die de oude Weense ‘Posse’ aan de nieuwe gestalte,
door Orphée aangegeven, zou binden, helemaal geen Wener zijn: hij sprak zelfs
nooit geheel correct Duits35. Suppé, de man met een gezicht als Professor Zonnebloem,
was een Dalmatiër, van vaderszijde van Vlaams-Italiaanse afkomst, van moederszijde
Weens, van Tsjechisch-Poolse oorsprong. Hij zou de eerste zijn die het ‘esprit gaulois’
met de Weense ‘Gemütlichkeit’ zou pogen te vermengen. Zijn pogingen waren
aanvankelijk niet zeer overtuigend36, maar de doorbraak kwam bij een echte aanleuning
bij Frankrijk: de Offenbach-achtige parodie Die schöne Galathee. De muziek echter
bezat reeds alle Suppé-karakteristieken: Italiaanse nervositeit, Wiener Spasz en
wiegende walsen, meeslepende marsritmen en adembenemende galops: net iets voor
de kleine, magere vent, stijf rechtstaand, met zijn goedgeknipte snor en het
sikkebaardje. Deze éénakter zou het echter nog niet zijn die Offenbach zou vermogen
te onttronen.

Van wals naar operette
Dat de Weense operette op de wals gebouwd en uit de wals geboren is, dankt zij aan
Johann Strauss de Jongere (1825-1899). De zoon wist de vader, een typische
kunstenaar in wiens aderen hoogstwaarschijnlijk zigeunerbloed vloeide en die als
onbezonnen bohémien geleefd had, in de gunst van het Weense volk te vervangen,
om dan stelselmatig met moeder en broeders een ‘Familieunternehmen für Produktion
von Tanzmusik’ op te richten. Niets lag de Weners nauwer aan het hart; de hele stad
- armere kringen incluis - had toch belangstelling getoond voor het duelleren met
muziek tussen Lanner en Straus I en daarna tussen Strauss I en II. Bals aan het hof
en in de Tanzpalästen, dans onder de bomen ‘zum Heurigen’ en in de ‘Schenken’
langs de Donau: overal werd rondgetold. De wals werd een geloofsbelijdenis,
aangemoedigd door de overheid: wie danst, rebelleert niet!
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Rieger, Offenbach und seine Wiener Schule, Wien, 1920, p. 23.
Offenbach zijnerzijds verloor nooit zijn Duitse tongval.
Aldus bijv. het brave Das Pensionat (1860), dat gewoonlijk de eerste Weense operette
genoemd wordt.
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Toen in 1857 de stadsmuren afgebroken werden, ontstond een echte bouwrage,
waardoor aanzienlijke fortuinen tot stand kwamen. Strauss huwde de maîtresse van
een bankier en bouwde zelf doelbewust verder aan de verovering van roem en geld:
ook in de operette was hiervoor een mijn te vinden. Al was de eerste worp van Strauss
niet bepaald gelukkig - hij had trouwens maar tweemaal in zijn leven echt geluk met
een onderwerp - Indigo (1871) werd een triomf. Deze poging tot terugkeer naar de
oude Spieloper van Lortzing e.a. was de eerste stap die zou culmineren in de tragische
finale van het tweede bedrijf van Der Zigeunerbaron en ten onder gaan in de
para-Pucciniaanse tranerigheid van Lehár. De kritiek noemde het een ‘Walzeroper’
en het publiek wilde zich hiermee loswringen uit Offenbachs heerschappij en bewijzen
dat Wenen hetzelfde en beter kon. Het stuk veroverde zelfs Parijs. Inderdaad, Strauss
had Offenbach verslagen, maar juist omdat hij niet een Offenbach-produkt naar voren
had gebracht, en zich niet bekommerd had om een ironisch-impertinente
weerspiegeling van de pronkvolle muffigheid van het Weense leven. Het werk zou
trouwens spoedig verdwijnen en men probeerde slechts de walsen te redden37. Een
verdere poging met Karnaval in Rom (1873) bracht betere muziek... maar het libretto
bleef de zwakke zijde. Het libretto: daarlangs moest het Weense gemoed de operette
binnendringen om ze tot ware gestalte te brengen; aan muziek bezat Strauss genoeg,
ondanks Hanslicks tegenspraak. Al was hij niet zo duivels en elektrisch als Offenbach
en ontbrak hem helemaal diens gevoel voor de noden van het toneel, hij bezat een
meer extroverte sentimentaliteit en een grote hoeveelheid ‘Schlagsahne’, een Weense
specialiteit overigens; wellicht was het ook zo, dat muziek voor hem werkelijk
belangrijker was dan het woord.
Ondertussen verzamelden zich zwarte wolken boven Wenen. De geweldige opgang
van nijverheid en handel, maar met onbezonnen financiële uitbreidingen, hadden
een oververhitting van de conjunctuur tot stand gebracht. Midden in de pracht van
een nieuwe wereldtentoonstelling op de Prater, kraakte de Weense Beurs. Op
‘schwarze Freitag’ (9-5-1873) werden in enkele uren miljonairs straatarm, begingen
heel wat mensen zelfmoord en werden velen van hun laatste spaarcenten beroofd.
Er bleef niets over dan de geloofsbelijdenis uit de nieuwe operette mee te zingen:
‘Glücklich ist / Wer vergiszt / Was doch nicht zu ändern ist’38.
Deze Fledermaus, via Offenbachs Meilhac en Halévy aan Duitse stof ontleend,
had aanvankelijk geen succes. De Weners hadden zich waarschijnlijk maar al te goed
herkend in die amorele atmosfeer waar van het voorschrift
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van christelijke liefde slechts een bedenkelijke ‘Brüderlein und Schwesterlein’39
overgebleven was, waarin het ‘chacun à son goût!’40 onder de alleenheerschappij van
champagnewijn door Prins Orlofsky uitgeroepen wordt. Ook de muziek is champagne
en geen onderwerp lag Strauss beter: praktisch is het één reuze balscène, met een
gedeeltelijk-gedanst voorspel en een epiloog, waarin nog even nagekaart wordt.

De weense gouden periode
Opera berust op het aanvaarden van een conventie door het publiek; het verplaatsen
in de lachende alledaagsheid door de operette trekt nog meer de aandacht op die
conventie. De operette bouwt hierop verder en ontsluiert voor ons een wereld waarin
onzin als vanzelfsprekend voorkomt en nooit de reactie van het gezond verstand
provoceert - aldus de veel geciteerde, maar nooit gelezen Karl Kraus. Hervé had het
krankzinnige tot een genre verheven, Offenbach had de politieke en sociale satire
verkozen en Lecocq een Trianon-operette voortgebracht. Strauss vestigde met de
Fledermaus de fundamentele regels van het genre.
Meteen brak de gouden periode voor de Weense operette aan. Zij werd gedragen
door vier figuren: Strauss, Suppé, Millöcker (1842-1899) en Zeller (1842-1898).
Daarover in een volgend artikel.
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Politiek overzicht de maand november
● Internationale samenwerking
Samenwerking rond de oliecrisis
Waar ligt precies de grens tussen internationale samenwerking en internationaal
conflict? Is er eigenlijk wel zo'n grens? Hangen allerlei vormen van internationale
samenwerking eigenlijk niet ten nauwste samen met even zoveel internationale
conflictsituaties? Internationale conflicten zijn nu eenmaal zelden meer conflicten
tussen twee afzonderlijke landen; meestal gaat het om groepen landen, die tegenover
elkaar komen te staan in een belangentegenstelling. Aan beide kanten van de
conflictlijn ontstaan dan vormen van internationale samenwerking. De
Noord-Atlantische Verdrags Organisatie - de NAVO - en de daarmee
corresponderende organisatie van de Oostblok-landen zijn daar duidelijke voorbeelden
van. Beiden zijn vormen van internationale samenwerking die uit een conflictsituatie
zijn voortgekomen. Het gaat er maar om uit welke gezichtshoek men de zaken bekijkt.
Dat geldt ook voor de situatie in het Midden-Oosten. Dat de Arabische landen in
hun verzet tegen Israël steeds dichter tot elkaar kwamen, was al lang duidelijk. Bij
het conflict van 1967 droeg die samenwerking nog een wat rommelig karakter, vooral
omdat het niet zo best boterde tussen Egypte en Saoudi-Arabië. Het schatrijke
Saoudi-Arabië vertikte het zich met zijn olie-miljarden onder het leiderschap van
Nasser te scharen. Na Nassers nederlaag en later na zijn dood scheen de Arabische
samenwerking op dood spoor te zijn geraakt. Nassers opvolger, Sadat, hield in
pochende redevoeringen nog wel de schijn op dat die samenwerking nog steeds
hechter werd, maar veel geloof hechtte de wereld daar niet aan. Ook niet toen Sadat
eensklaps een eind maakte aan de opvallende aanwezigheid van de Russen in zijn
land. Een geste, die achteraf wel eens zou kunnen blijken een keerpunt te zijn geweest
in de samenwerking tussen de Arabische landen, die waarschijnlijk in sterke mate
werd afgeremd door ernstige bezwaren van ettelijke Arabische staatshoofden tegen
de opdringerige leiding van communistische ongelovigen in wat zij als een ‘heilige
oorlog’ van de Mohammedanen beschouwden. Voor een man als Koning Feisal van
Saoudi-Arabië, die als hoogste wens koesterde nog éénmaal te kunnen bidden op de
heilige plaatsen van de Islam in Jeruzalem, moet het een onverdraaglijke gedachte
zijn geweest, dit religieuze ideaal niet te kunnen bereiken dan, via Egypte, aan het
handje van de Sovjet-russische ‘kafirs’.
Bij het uitbreken van de vierde oorlog tegen Israël in oktober kwam uit de
aanvankelijke verwarring van het krijgsgewoel nóg niet duidelijk naar voren hoe ver
de Arabische samenwerking intussen was gevorderd. De Arabieren traden wel meer
gecoördineerd op dan in 1967, toen het Israëlische initiatief hen min of meer verraste,
maar Israël hield nog steeds de overhand en uiteindelijk konden de Arabieren wederom
alleen stand houden door de krachtige steun van de Sovjetunie. Uit eigen kracht ging
het nog niet, mede omdat Israël wapensteun kreeg uit Amerika en morele steun uit
een aantal Europese landen, met Nederland als haantje de voorste.
Intussen waren de Arabische landen betrokken geraakt in een andere vorm van
internationale samenwerking; die der olie-producerende landen. Die samenwerking
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was in 1960 op gang gekomen en omvatte toen vijf landen: de twee initiatiefnemers,
Venezuela en Irak, alsmede Saoudi-Arabië, Koeweit en Iran. Bij die samenwerking
ging het alleen om de prijs van de ruwe olie. De Amerikaanse oliemaatschappijen
hadden eigenmachtig die prijs drastisch verlaagd op een moment dat zij de kans
daartoe schoon zagen in een verruiming van de oliewinning in
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eigen land. In 1960 echter begon die kans te keren ten gunste van de olieproducerende
landen buiten Amerika. De vraag naar olie steeg snel; veel sneller dan de Amerikaanse
produktie bij kon houden; de olie kwam steeds beter in de markt te liggen en ditmaal
waren het de olie-producenten die hun eisen stelden. Die eisen werden steeds hoger
opgevoerd en de oliemaatschappijen konden moeilijk anders dan maar betalen. De
olielanden kwamen tot de ontdekking, dat hun natuurlijke rijkdom een bron vormde
van macht. In 1967 deden de Arabische landen een poging om die macht niet alleen
economisch maar ook politiek aan te wenden in hun oorlog tegen Israël. Hun macht
bleek echter niet overheersend genoeg. De andere olieproducerende landen konden
hun produktie nog voldoende opvoeren om een crisis te voorkomen. Daartoe echter
zijn zij thans, gezien de enorm gestegen behoefte aan olie, niet meer in staat. In veel
groter mate dan in 1967 is de wereld op de Arabische olie aangewezen en de Arabieren
hebben daar, ditmaal onder leiding van Koning Feisal, hun consequenties uit
getrokken. Ook zonder de hulp van de Russische goddelozen konden zij de wereld
leren wat het betekende de Arabieren tegen zich in het harnas te jagen door Israël
militaire, morele of diplomatieke steun te verlenen. In het hanteren van de oliekraan
als een politiek wapen vonden de Arabische staten elkaar en kwamen zij voor het
eerst tot efficiënte samenwerking.
Tegen het eind van de maand november belegden zij in Algiers een topconferentie
ter uitstippeling van hun gezamenlijk beleid. Helemáál eensgezind bleken zij op deze
topconferentie nog niet. Irak en Libië lieten verstek gaan, omdat zij een hardere lijn
voorstonden dan de anderen en ook onder de aanwezigen waren er enkelen die
bijvoorbeeld niets wilden weten van rechtstreekse onderhandelingen met Israël zoals
deze door Amerika en Rusland min of meer werden afgedwongen. De Algerijnen,
die zich als spreekbuis van deze richting opwierpen, stelden, dat het zinloos zou zijn
met Israël te praten, omdat er maar één argument is dat indruk op Israël maakt: de
macht van de wapens. Egypte echter heeft nu eenmaal in onderhandelingen toegestemd
en in december zal men dus in Genève om de tafel moeten gaan zitten. Maar mét
een gezamenlijk standpunt - dat wél. En met het vaste voornemen het wapen van de
oliekraan krachtig te hanteren tegen ieder land dat niet bereid is mee te werken aan
het terugdringen van Israël tot de grenzen van vóór 1967. Dat óók.
Met het gevolg dat de Arabische samenwerking dreigt uit te monden in een,
mogelijk langdurige energie-crisis.
Een energie-crisis, die misschien slechts tijdelijk zal voortvloeien uit een drastische
beperking van het beschikbare volume olie - het dichtdraaien van de oliekraan kan
ook averechts werken en via de vermindering van inkomsten de gevechtskracht
nadelig beïnvloeden - maar die stellig een permanent karakter zal dragen in zoverre
als zij het einde betekent van een tijdperk van goedkope brandstof en goedkope
energie. De olieprijzen van de Arabische landen zijn in de loop van de maand oktober
met één slag bijna verdubbeld en de Sjah van Iran heeft al bekend gemaakt, dat hij
binnen niet al te lange tijd een vertienvoudiging van zijn olieprijs hoopt te bereiken.
De olie wordt duur. Ongetwijfeld zal de industrie zich op vervanging ervan toeleggen
en olie trachten te vinden op andere, minder toegankelijke plaatsen, maar die
vervangingsmiddelen en die olie van elders zullen óók duur zijn.
De samenwerking van de Arabische landen luidt een nieuw tijdperk in voor de
wereld-economie.
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Een tijdperk waarvan wij eerst na een harde winter van ‘overgang’ zullen weten
hoe het er uit zal zien.

De Europese Gemeenschap
Ronduit hebben de Europese ministers van Buitenlandse Zaken het niet durven zeggen
toen zij de eerste week van november in Brussel bijeenkwamen om een gezamenlijk
standpunt te bepalen ten aanzien van het conflict in het Midden-Oosten, maar bij het
bepalen van dit standpunt zat naar alle waarschijnlijkheid het spook van de olieboycot
als tiende lid aan de conferentietafel.
Niet dat de Arabieren ook zonder die boycot geen vrienden hadden onder de
Europese negen. Frankrijk met name maakte nooit een geheim van zijn ronduit
anti-Israëlische instelling. Maar eensgezind waren de negen van Europa op dit punt
niet. Toen de Arabieren in oktober de oliekraan voor Nederland dichtdraaiden,
handelden zij daarbij in de overtuiging dat Nederland in de vergaderingen van de
Europese Gemeenschap
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altijd eenzijdig voor Israël was opgekomen en altijd de voet dwars had gezet als het
om de Arabische belangen ging.
Van een dergelijk afwijkend standpunt bleek echter op de vergadering van 6
november niets meer. Althans niet in het resultaat van de stemming over een resolutie
die de Arabieren warempel geen reden tot klagen meer mocht geven. In deze resolutie
immers werd vierkant gesteld, dat Israël zich dient terug te trekken uit alle gebieden
die het sinds 1967 bezet houdt. Weliswaar werd er van de Arabieren in geëist, dat
zij het bestaansrecht van Israël moesten erkennen en de grenzen zullen moeten
eerbiedigen waarbinnen Israël zich uiteindelijk zal terugtrekken, doch daarnaast werd
van Israël geëist, dat het rekening moet houden met de rechten van de Palestijnen.
Op het eerste gezicht leek deze resolutie niets méér dan een bijvalsbetuiging aan de
befaamde resolutie 242 van de Verenigde Naties uit 1967. In feite echter vormde zij
een knieval voor de Arabieren. In de eerste plaats omdat zij in tegenstelling tot de
Engelse tekst van resolutie 242 sprak over ‘de’, dus ‘alle’ bezette gebieden; zulks
overeenkomstig de Franse versie. In de tweede plaats omdat zij niet meer sprak over
de belangen van de ‘vluchtelingen’ maar duidelijk over ‘de Palestijnen’. Daarmee
had zij de afstand nog wel niet helemaal overbrugd naar de term ‘het Palestijnse
volk’, waar de Arabieren de voorkeur aan geven, maar zij was toch een heel eind in
die richting opgerukt. En in de derde plaats werd deze resolutie zonder enig overleg
met Amerika aangenomen op een moment dat de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken, Kissinger, reeds iets minder verreikende voorstellen als basis
voor een vredesconferentie op tafel had gelegd en - nog kwalijker - op een moment
dat de Egyptische President Sadat dit Amerikaanse voorstel reeds in beginsel als
uitgangspunt voor vredesonderhandelingen had aanvaard. Europa stelde zich nog
meer Arabisch op dan Sadat zelf. Bijster dankbaar hebben de Arabieren zich echter
voor deze geste niet getoond. Het feit dat Nederland aan het tot stand komen van
deze resolutie heeft meegewerkt, heeft niets afgedaan aan de volledige stopzetting
van de olieleveranties aan dit land alleen. Evenmin de volledige capitulatie van
Nederland voor de eisen van een paar vliegtuigkapers. Integendeel: de Arabieren
hebben de andere Europese landen te verstaan gegeven dat zij maatregelen zouden
nemen indien hun zou blijken, dat zij Arabische olie in het kader van de Europese
samenwerking naar Nederland zouden dóórleiden.
Vraag is nu of de Europese negen nu nog verder door de knieen zullen gaan en
verraad zullen plegen aan de beginselen van de Economische Gemeenschap door te
weigeren Nederland in de nu ontstane moeilijke situatie bij te staan. Bondskanselier
Brandt heeft al verklaard dat hij daar niets voor voelt. maar hoe Frankrijk en Italie
daartegenover staan. is nog niet duidelijk en hoe Engeland een opheffing van de
olieboycot voor zichzelf gedaan heeft gekregen, daar mag men naar raden. De
Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken toonde zich na een nieuwe bijeenkomst
in Kopenhagen wel optimistisch over de solidariteit van de Europese landen onder
elkaar, maar waar dat optimisme op steunde was niet helemaal duidelijk - althans
niet concreet duidelijk.
Of mag men stellen, dat de E.E.G.-ministers de weg naar solidariteit wel zullen
moeten vinden omdat zij onder de nu ontstane omstandigheden in ieder geval tot een
gezamenlijk energie-beleid moeten komen. En dat zal, gezien de nog steeds niet
opgeloste tegenstelling tussen Frankrijk en enkele andere landen, waaronder
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Nederland, over het te voeren beleid ten aanzien van de kern-energie nog niet zo'n
eenvoudige zaak zijn.

● Internationale conflicten
Het Midden-Oosten
Er is nadat Israël en Egypte gevolg hadden gegeven aan de oproep van de Verenigde
Naties om het vuren te staken heel wat in de wereld heen en weer gereisd door allerlei
figuren die op een of andere manier bij het conflict in het Midden-Oosten betrokken
waren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kissinger, bevond zich
op 5 november in Rabat, op 6 november in Tunis, op 7 november in Cairo, op 8 no-
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vember in Amman en op 9 november in Ryad. Enkele dagen eerder bezocht een van
zijn Russische collega's, Koesnetsov, Cairo en Damascus. Mevr. Meir zat toen in
Washington en haar minister Abba Eban in Boekarest. De Algierse President
Boumedienne voerde diezelfde dagen besprekingen in Cairo, Damascus, Bagdad,
Koeweit en Ryad; de Libische President Khadafi in Bagdad en Damascus. En zo
waren er nog ettelijke anderen druk met diplomatieke bedrijvigheden bezig.
Deze diplomatieke bedrijvigheden mondden tenslotte uit in de aanvaarding door
Israël en Egypte van wat men het plan-Kissinger noemde, een plan, dat in vijf fasen
een weg naar de vrede uitstippelde. Eerst zou er een corridor moeten komen, waardoor
het ingesloten derde Egyptische leger van voedsel zou kunnen worden voorzien. De
tweede fase zou bestaan in het uitwisselen van de krijgsgevangenen. De derde is een
geleidelijke opheffing der blokkade van Bab el Mandeb. De vierde is het vaststellen
van de staakt-het-vuren-linies door middel van directe onderhandelingen tussen
Israëlische en Egyptische officieren. En tenslotte de organisatie van een
vredesconferentie, waar alle oorlogvoerende partijen aan zouden deelnemen. Dit
plan werd op 9 november aanvaard. De plaatsvervangende chef-staf van het
Egyptische en van het Israëlische leger tekenden de desbetreffende overeenkomst in
een tent ergens langs de weg tussen Cairo en Suez.
Helemaal geweken was de spanning daarmee niet. Herhaaldelijk werden nog
incidentele schermutselingen aan het Egyptische front gemeld. De uitwisseling van
krijgsgevangenen liep aanvankelijk nog stroef. Met Egypte kwam het tenslotte nog
wel terecht, maar Syrië bleef nog steeds dwars liggen. Bovendien vertoonde zich
aan beide kanten een zeker onbehagen over de concessies die door de
Amerikaans-Russische druk waren afgedwongez. Aan de kant van de Arabieren uitte
zich dit onbehagen in de houding van de oliesheiks, die een volledige capitulatie van
Israël ten aanzien van de grenscorrecties van 1967 bleven eisen. Aan de kant van
Israël kwam het tot uiting in een zekere verzetshouding van de Israëlische ‘havikken’,
met Mosje Dayan aan de spits, tegen het beleid van Golda Meir, die én de
wapenstilstand én het plan Kissinger had geaccepteerd.
Toch zag het er aan het eind van de maand niet ongunstig uit voor de
vredesconferentie, die omstreeks medio december in Genève bijeen kon worden
geroepen.
Of die conferentie echter tot onmiddellijk resultaat kan leiden, is een open vraag.
Enige weken later immers zullen de verkiezingen in Israël moeten plaatsvinden en
terwijl de Arabieren in de ontstane situatie aanleiding hebben gevonden om zich
nauwer en meer eensgezind dan ooit aaneen te sluiten, heeft deze situatie de
splijtzwam gedreven in Israël en met name in de partij van mevrouw Meir. Hoe sterk
haar regering zal blijven, laat zich nog met geen mogelijkheid voorspellen - en
evenmin kan men dus enig peil trekken op de waarborgen die zij in Genève zal
kunnen geven voor de naleving van het overeengekomene. De mogelijkheid is
evenmin uitgesloten, dat men het op deze conferentie in de aanvang bij enkele vage
verklaringen zal laten om aldus mevrouw Meir niet al te zeer verzwakt door haar
aanvaarding van het vredesoverleg de verkiezingsstrijd te laten ingaan en haar
tenminste een kans te geven haar partij achter zich te houden en haar de gelegenheid
te bieden eerst na de verkiezingen tot zaken te komen.
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● Nationale politiek
Nederland
- Het Kabinet. De debatten over de afzonderlijke hoofdstukken van de Rijksbegroting
hebben weer het gebruikelijke beeld van afwisselend bemoedigende schouderklopjes
en incidentele botsingen van niet al te ernstige aard te zien gegeven. Een van de
ministers die het wat zwaarder te verduren kreeg, was mevrouw Vorrink, die naar
het oordeel van de Tweede Kamer een voor een minister meer dan normale onkunde
aan de dag legde ten aanzien van de milieubescherming, waarvoor zij de
verantwoordelijk-
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heid draagt. Ook minister Lubbers had het niet gemakkelijk met de verdediging van
zijn beleid ten aanzien van de olieschaarste. Hem - en met hem premier Den Uyl werd in het bijzonder verweten dat hij zich niet aanstonds de ernst van de situatie
had gerealiseerd en daardoor de benzine-ellende ietwat met horten en stoten te lijf
was gegaan. Zijn maatregelen kwamen overigens wel aan. De autoloze zondag heeft
in deze maand zijn intrede gedaan en is over het algemeen voorbeeldig nageleefd.
Maar of het systeem wel zo voorbeeldig is, daar rezen twijfels aan, vooral omdat de
last van die autoloze zondagen heel in het bijzonder bleek te gaan drukken op enkele
betrekkelijk kleine groepen van de bevolking, waaronder vooral de horecabedrijven,
die het van de zondagsklanten moeten hebben. Voor de maand december is nu de
benzine-distributie aangekondigd, waardoor het benzinegebruik efficiënt kan worden
beperkt, terwijl het de autorijder vrij staat de hem toegewezen benzine op zondagen
of op andere dagen te gebruiken.
De bewindsman echter die onder de zwaarste druk kwam te staan, was de Minister
van Financien, Duisenberg. Dat zat er uiteraard dik in. Iedere minister die met plannen
komt die de lasten van de burger verzwaren, moet verwachten dat hij de wind van
voren krijgt. Duisenberg kreeg de wind van voren op twee van zijn voorstellen: de
verzwaring van de lasten voor huiseigenaren die in hun eigen huis wonen en de
verhoging van de vermogensbelasting. Duisenberg wilde de huurwaarde van eigen
huizen als toevoegpost bij het inkomen aanvankelijk verdubbelen; later ging hij
akkoord met een verhoging van 60%; een amendement van de KVP dwong hem
genoegen te nemen met een verhoging van 30%. Het was voor hem een bittere pil
dat de Kamer dit amendement aannam, maar hij slikte die pil manmoedig. Een tweede
amendement echter, dat een belangrijke deuk zou hebben gegeven in de meeropbrengst
van de vermogensbelasting, weigerde hij te accepteren. Hij kon die 30 miljoen - op
een totaal begroting van 50 miljard! - niet missen, zei hij en als de Kamer het tweede
KVP-amendement aannam, moest zij erop rekenen dat de Regering haar
onaanvaardbaar zou uitspreken. Gevraagd naar de betekenis van deze verklaring, zei
hij dat het Kabinet in dat geval zou aftreden en nieuwe verkiezingen zou uitschrijven.
Aldus voor het blok gezet trok de KVP na enig beraad haar amendement in.
Aldus redde de Minister zijn hachje, maar de manier waarop hij dit deed - of beter
de manier waarop de Minister-President hem dit liet doen - werd hem en de heer
Den Uyl bepaald niet in dank afgenomen.
Men vroeg zich terecht af waarom de Minister-President het meedelen van een zo
gewichtige kabinetsbeslissing aan zijn Minister van Financiën had overgelaten en
de Kamer dus geen gelegenheid had geboden hem zelf daarover ter verantwoording
te roepen. Hij ontdook bewust het contact met de Kamer, waar men hem ongetwijfeld
de vraag zou hebben gesteld hoe hij het in zijn hoofd haalde het land, opgezadeld
met een ernstige energiecrisis, nog eens in een kabinetscrisis en in een
verkiezingscampagne te storten voor de luttele som van 30 miljoen; nauwelijks meer
dan dertig zilverlingen. Hij kreeg die vraag wèl nog diezelfde avond voorgelegd door
een verslaggever van de televisie en maakte er zich toen van af met het praatje dat
er ‘ergens een grens moet zijn’. Waarom durfde hij met dat praatje niet voor de
Kamer te verschijnen? Bij zulke gelegenheden hóórt een Minister-President toch
aanwezig te zijn.
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Het waren in het bijzonder de christelijke partijen die zich over deze hele gang
van zaken het meest verontwaardigd toonden. Dat de basis van het kabinet er een
stevige knauw aan overhield, was duidelijk zichtbaar.
- Buitenlandse Zaken. Het beleid van minister Van der Stoel ten aanzien van het
conflict in het Midden-Oosten heeft een scherpe wending ondergaan. Hij heeft de
verklaring van de EEG-ministers, waarin werd geëist, dat Israël zich uit alle vanaf
1967 bezette gebieden zou terugtrekken, gesteund. Is hij eensklaps overstag gegaan
omwille van de olie? Hijzelf beweerde bij hoog en bij laag van niet. Nederland heeft
altijd het standpunt ingenomen, zei hij, dat is neergelegd in resolutie 242 van de
Verenigde Naties en de verklaring van de EEG-ministers deed niets anders dan dat.
Hetgeen niet waar is. (Zie Internationale Samenwerking). Die verklaring ging verder
dan resolutie 242. Maar ja - minister Van der Stoel heeft altijd gelijk. tegenover de
hele wereld. Ook al blijkt hij een schommelstoel te zijn.
Premier Den Uyl nam hem overigens krachtig in bescherming. Hij ging daarbij
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zo ver, degenen die kritiek op Van der Stoel uiten, te waarschuwen dat zij daarmee
de olie-boycotters wel eens in de kaart konden spelen. Nog mooier dus! Nu hebben
de critici het gedaan! De Kamer echter liet het maar blauw-blauw. Van der Stoel
kreeg het niet al te lastig bij de behandeling van zijn begroting. Wat anders mocht
men verwachten? Kritiek op zijn beleid vóór de olieboycot zou betekent hebben dat
de Kamer haar eigen beleid in de Midden-Oosten-affaire afkeurde en kritiek op zijn
beleid daarna zou koren zijn geweest op de molen van de Arabieren.
- De politieke partijen. Wederom heeft een tussentijdse verkiezing - ditmaal voor
de Gemeenteraad van Amersfoort - enige aanwijzingen verschaft over de richting
waarin zich de machtsverhoudingen tussen de politieke partijen ontwikkelen. Mogelijk
zelfs iets meer betrouwbare aanwijzingen dan die van vorige maand in Zaanstad,
omdat de bestaande verhoudingen in Amersfoort meer overeenkomen met die in het
hele land. - Welnu: in Amersfoort bleek de VVD in nog sterker mate te zijn
vooruitgegaan dan in Zaanstad. Zij klom van 12,8% in 1971 en 17.8 in 1972 tot 23,8,
dus bijna een verdubbeling in twee jaar tijds. De partij D.'66 bleek zich iets ‘beter’
te hebben gehouden dan in Zaanstad. Zij daalde van 6,4% in 1971 ‘slechts’ tot 2,6%
van het totaal. Erg bemoedigend was het nog niet en het deed de stemmen die binnen
deze partij voor opheffing pleiten, dan ook niet geheel verstommen. Het schonk
echter nog wel een sprankje hoop aan de doorzetters. De confessionele partijen
verloren wel stemmen, doch voor een niet onbelangrijk deel aan de strenger-principieel
ingestelde, eveneens confessionele splintergroepen. De meest pijnlijke ervaring echter
trof de Partij van de Arbeid, die, anders dan in Zaanstad, waar zij nog een beetje
groeide, een verlies van bijna 2% leed vergeleken bij de Kamerverkiezingen van
verleden jaar. In het ‘progressieve’ blok zijn de rollen nu enigszins omgedraaid. Gaf
de Partij van de Arbeid nog maar enkele maanden geleden te kennen voorlopig nog
maar geen fusie met de twee kleintjes te willen aangaan en keken die twee kleintjes
daar toen nog erg van op hun neus, nu willen de twee kleintjes niet meer. Beide
beginnen zij te vrezen, dat de omarming door de Partij van de Arbeid wel eens een
verstikking ten gevolge zou kunnen hebben.
Aan de kant van de christelijke partijen leek de schaal weer iets meer door te slaan
naar hechtere samenwerking. Na ‘harde besprekingen’ kwam het bestuursorgaan van
het ‘Christen-democratisch Appèl’ tot de conclusie, dat de mogelijkheid om bij de
eerstvolgende Kamerverkiezingen met één lijst voor de drie partijen samen uit te
komen toch wel bestaat. Ook organisatorisch heeft het aan deze samenwerking vorm
gegeven. Vanaf medio februari gaat het een definitief bestuur krijgen, dat leiding
moet gaan geven aan de politieke activiteiten van de drie partijen.
- De legcrtop. Wederom heeft een generaal ontslag genomen uit de dienst: de
luitenant-generaal G. Ysselstein, chef van de generale staf. Dat is de derde na generaal
Berghuys, opperofficier personeel, en generaal van Rijn, voorzitter van de verenigde
chefs van staven. Het zijn hoofdzakelijk de nieuwe normen en de dreigende
bezuinigingen die hen tot heengaan noopten. In feite komt het erop neer, dat zij zich
niet gelukkig voelen met een socialistische Minister van Defensie aan het hoofd van
het Departement en men mag aannemen dat hun bezwaren daartegen en tegen het
door deze Minister aangekondigde beleid niet bij hen alléén leven. Hun heengaan
wijst op onrust in de krijgsmacht en dat is een nare zaak. Of hun heengaan echter
die onrust kan bezweren, zoals Minister Vredeling zei te hopen, staat nog te bezien.
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- Suriname. In Suriname hebben de verkiezingen voor de Staten plaatsgevonden.
Voor deze verkiezingen hadden zich de tegenstanders van Lachmons conservatieve
Hindoestaanse partij verenigd in de Nationale Partij Kombinatie, die overwegend
onder invloed stond van de Creolen. Lachmon maakte weliswaar geen deel uit van
de zittende Regering van de Creoolse premier Sedney, maar hij had het er wel voor
het zeggen. In strijd met de verwachtingen nu behaalde de Nationale Partij Kombinatie
een éclatante overwinning. Van de 39 zetels in de Staten kreeg zij er 22. Lachmons
partij, die samen met het kleine Creoolse partijtje van Sedney de meerderheid had,
verwierf nog maar 17 zetels, terwijl het partijtje van Sedney helemaal van het politieke
toneel verdween. Logisch zou daaruit moeten voortkomen dat de NPK een nieuwe
Regering vormt. Zo ver was het
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aan het eind van de maand nog niet en het is nog de vraag of het zo ver zal komen.
De NPK is namelijk een allegaartje van verschillende groeperingen, die het lang niet
in alle opzichten met elkaar eens zijn. Enkelen hunner stonden zelfs nog maar kort
geleden op het standpunt dat zij met Lachmon samen wel een Regering op brede
basis zouden willen vormen. Kunnen zij elkaar niet vinden op een gemeenschappelijk
regeringsprogram, dan ligt de weg van een samengaan van enkelen hunner met
Lachmon nog altijd open - en Lachmon heeft wel geen meerderheid, maar staat met
17 zetels in de Staten toch sterk genoeg om met vrijwel iedere kleine partner een
meerderheid te kunnen vormen. Velen verwachtten van de verkiezingen dan ook dat
Henk Arron, de leider van de NPK, met de formatie van een kabinet zal vastlopen
en dat de Gouverneur uiteindelijk toch weer bij Lachmon te biecht zal moeten.
De Hindoestanen schijnen overigens nogal moeite te hebben de teleurstellende
uitslag van de verkiezingen te verwerken. Zij schijnen relletjes tegen de Creolen te
hebben ontketend zulks met het doel tegenacties uit te lokken en aldus te bevorderen,
dat de Gouverneur de staat van beleg afkondigt, die het de NPK-leiders nóg moeilijker
kan maken om een regering te vormen.
- Lonen en prijzen. Het touwtrekken om een centraal akkoord voor 1974 is volop
aan de gang gekomen in het begin van de maand. De vakbonden kwamen weer met
een pakket ‘eisen’ - dat klinkt zo lekker offensief! - waar ditmaal de compensatie
voor de prijsstijgingen weer dienstbaar in werd gemaakt aan het streven naar
inkomstennivellering. De werkgevers-vertegenwoordigers in het overleg voelden
daar niets voor, maar lieten zich door een interventie van de Regering toch bepraten
tot een akkoord krachtens hetwelk de lonen 2 1/2 reëel omhoog zouden gaan, maar
zodanig dat de laagstbetaalden daar iets meer van zouden profiteren dan de
hoogst-betaalden. De prijscompensatie zou eveneens in mindere mate aan de
hoogst-betaalden dan aan de laagst-betaalden ten goede komen. Enkele dagen echter
nadat de twee werkgevers-vertegenwoordigers dit akkoord hadden aanvaard, werd
het door hun achterban unaniem verworpen. Daarbij gold als voornaamste argument
dat in dit akkoord de prijscompensatie werd gehanteerd als middel tot
inkomensnivellering, terwijl naar het oordeel van de werkgevers deze compensatie
alleen hoort te dienen tot het in stand houden van de koopkracht. Regering en
vakbeweging zaten met de handen in het haar. Onder normale omstandigheden zou
de vakbeweging in deze houding van de werkgevers ongetwijfeld aanleiding hebben
gevonden om er nog eens extra hard tegenaan te gaan, maar het was begin november
al overduidelijk dat, met de oliecrisis al over de drempel, voorlopig geen normale
omstandigheden meer verwacht mochten worden. De vakbonden konden wel hoog
van de toren gaan blazen en gewoontegetrouw weer eens uit allerlei overlegorganen
ostentatief gaan weglopen, maar reëele successen konden zij daar onder
crisisomstandigheden nauwelijks van verwachten. Evenals de Regering hielden zij
zich rustig. Het zal er nu op aan komen wat de Regering gaat doen op het stuk der
beheersing van lonen en prijzen.

Verenigde Staten van Amerika
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Het Watergate-schandaal sleept zich nog steeds voort. Nixons populariteit bleef maar
dalen en iedere keer droeg hij zelf weer nieuw verdacht materiaal aan als houtskool
voor zijn eigen brandstapel. Weer bleek er een bandje zoek: ditmaal een waarop
Nixon indertijd een samenvatting van de gesprekken met Dean had gegeven. Een
vierde bandje bleek beschadigd in zoverre dat een voor het onderzoek bijzonder
belangrijk telefoongesprek was uitgewist. Nixons secretaresse verzekerde de rechter,
dat zij dit onopzettelijk had gedaan toen zij dat gesprek wilde uittikken en per ongeluk
de verkeerde knop van het afluisterapparaat had ingedrukt. Die knop zou vier minuten
hebben uitgewist. Beslist niet meer. Maar op de band bleken bijna twintig minuten
te zijn verdwenen. Ra-ra! Wie het gelooft, mag zijn vinger opsteken.
Intussen gaat Nixon zelf maar door met bij hoog en bij laag te verzekeren, dat hij
onschuldig is en niet aan aftreden denkt. ‘Ik ben geen boef’ verklaarde hij in een
televisie-rede. Zulks in schrille tegenstelling tot wat President Truman indertijd van
hem getuigde - een getuigenis dat onlangs bekend werd gemaakt: Nixon is een
aartsleugenaar.
Het Congres zit hem nu ook extra dwars. Het wetsvoorstel dat hem verbood langer
dan twee maanden oorlog te voeren zonder uitdrukkelijke toestemming van het
Congres en dat hij, nadat de beide
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huizen van het Congres het in eerste termijn hadden aangenomen, met een
presidentieel veto had trachten te torpederen, werd door het Congres opnieuw in
behandeling genomen en verwierf daarbij de twee-derde meerderheid die nodig is
om een presidentieel veto te overstemmen.

Griekenland
Op 1 november was het vijf jaar geleden dat de Griekse oud-premier George
Papandreou overleed. Zijn begrafenis bracht destijdens tienduizenden Grieken op
de been in een demonstratie tegen het bewind van Papadopoulos. Een herdenking
van Papandreou's dood leidde wederom tot een massale demonstratie, waaraan
tienduizend burgers, waaronder zo'n tweeduizend studenten, deelnamen. Die
demonstratie leek voor het kolonelsregime in het bijzonder gevaarlijk, omdat zij een
getuigenis van eenheid en eensgezindheid werd tussen alle politieke groeperingen,
ongeacht de meerdere of mindere vijandigheid waarmee zij in de tijd van Papandreou
zelf tegenover elkaar stonden. Alle tegenstanders van weleer ontmoetten elkaar aan
Papandreou's graf. Reden voor de kolonels om er extra hard tegenaan te gaan. De
politie sloeg de demonstranten uiteen. Er vielen tientallen gewonden en dertig
studenten werden gearresteerd.
Daarmee was de opstand echter niet bezworen. Tien dagen later bezetten
drieduizend studenten de polytechnische hogeschool in het centrum van Athene. Zij
eisten eerlijke verkiezingen en herstel van de vrijheid der universiteiten. Per
‘piratenzender’ riepen zij het land op om het kolonelsregime omver te werpen. Twee
dagen later opende de politie de aanval tegen duizenden studenten in de Atheense
binnenstad. De studenten kregen spoedig steun van de bouwvakarbeiders. Aan het
einde van de dag kwam het leger met tanks op het strijdtoneel en werd de
polytechnische hogeschool met geweld ontruimd. Officieel werd bekend gemaakt
dat er twaalf doden en honderd gewonden vielen; de oppositie sprak over enkele
honderden doden. Papadopoulos kondigde de staat van beleg voor heel Griekenland
af. Hij verklaarde weliswaar te blijven streven naar ‘normale verhoudingen’, maar
verbood intussen toch maar alle politieke partijen en legde hun leiders huisarrest op.
De pers werd aan strenge censuur onderworpen. 27 studentenorganisaties werden
ontbonden en hun bezittingen werden afgenomen. Enkele honderden studenten
moesten zich voor een speciale rechtbank verantwoorden. Onrust echter bleef en het
zag er niet naar uit, dat deze zou wijken zolang Papadopoulos aan het bewind bleef.
Aan dit bewind kwam echter onverwachts tegen het einde van de maand een eind.
Papadopoulos werd door zijn mede-kolonels afgezet en gearresteerd. In zijn plaats
werd generaal Faldon Gizikis benoemd - een man van wie niemand nog zeker weet
wat hij waard is. Sommigen beschouwen hem als een niet bijster sterke figuur, die
door de achterban van leger, marine en luchtmacht wordt gemanipuleerd; anderen
noemen hem meer conservatief dan Papadopoulos. Hij zou daarom naar voren zijn
geschoven door de sterke man achter de schermen, generaal Joannides. die de
wispelturige liberalisatiepolitiek van Papadopoulos de keel begon uit te hangen.
De eerste daden van het nieuwe regime wijzen echter niet op een verscherping
van de toestand. Verschillende politici, die allerminst met het kolonelsregime
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ingenomen waren, lieten zich hoopvol uit en de verwachting was dat, zo niet aanstonds
dan toch na enige tijd. de oudpremier Katamanlis zou kunnen terugkeren uit de
ballingschap waarin hij zich in 1964 heeft begeven en de teugels weer in handen zou
kunnen nemen. Het werd spoedig duidelijk, dat het nieuwe regime bovenal vertrouwen
zocht te winnen. Het werd in ieder geval rustiger in Griekenland.

Noord-Ierland
Tussen de berichten over nog alsmaar voortdurend terrorisme komt als een blijde
verrassing het bericht dat voor het eerst in de geschiedenis van Noord-Ierland een
voorlopige regering is gevormd, waaraan ook katholieken deelnemen. Daarmee heeft
minister Whitelaw de kroon gezet op het werk dat hij twintig maanden geleden op
zich nam.

Engeland
Voor de vijfde maal in zijn bewind heeft premier Heath de noodtoestand afgekondigd,
zulks in verband met de stakingsacties van de mijnwerkers en de arbeiders in de
elektrische centrales. Deze acties dreigden een ernstige acute energiecrisis te gaan
veroorzaken. Een crisis die Engeland, economisch toch al uiterst verzwakt, net niet
meer kan hebben.

Streven. Jaargang 27

392

België
Frontvorming rond het centrum
Voor het eerst sedert lang kon er in Vlaanderen nog eens bedachtzaam over politiek
worden gepraat. Wij zagen een reeks gebeurtenissen convergeren naar een nieuwe
politieke actualiteit: in plaats van een frontvorming der progressisten is er een rond
het centrum in de maak. Laten we even de voornaamste van deze gebeurtenissen en
feiten de revue passeren.
1. Sedert een jaar is een eenzaat een kruistocht aan het prediken voor de vorming
van een centrumpartij. De promotor is Jan Hendrickx, afkomstig uit de
Antwerpse CVP waar hij duidelijk een politiek mandaat beoogde. Hij kon
hiervoor niet in aanmerking komen aangezien hij tot geen enkele
stand(enorganisatie) behoorde. Als je in de CVP-arrondissementen geen boer
bent, geen middenstander of ACW'er (christelijke arbeidersorganisatie), dan
val je per definitie door de mazen van het net.
Hendrickx staat op het standpunt van het management. Professioneel is hij te
omschrijven als de ambtenaar die het management als zodanig bestudeert en
tracht te stimuleren. Heel zijn ideologie is dan ook te herleiden tot het principe
dat er zo weinig mogelijk ‘politiek’ moet zijn en zoveel mogelijk management
op basis van de deskundigheid zonder meer. ‘Efficiency’ is zowat het enige
morele beginsel.
Wat vooral eigenaardig aandoet bij Hendrickx, is dat hij bij het schilderen van
zijn ideale centrumpartij eigenlijk het portret maakt van de CVP. Niet zozeer
in wat deze zegt, maar in wat ze doet. Waarom wil Hendrickx dan een nieuwe
centrumpartij wanneer de drie traditionele partijen al centrumpartijen zijn? Er
kunnen twee redenen voor aangehaald worden: hij heeft ervaren dat hij in de
traditionele partijen niets te zeggen kan hebben én hij heeft ingezien dat deze
partijen wel pragmatisch zijn, maar uit gebrek aan inspiratie, terwijl Hendrickx
en Co in pragmatisme als zodanig een ziel willen steken.
Wanneer Hendrickx niet zomaar overstapt naar de liberale partij, dan is dat
omdat hij meent zelf een vertegenwoordiger te zijn van een ganse groep die
politiek nergens aan bod komt. Het gaat om hoge ambtenaren,
bedrijfsleidersbedienden, bezitters van kleine en middelgrote ondernemingen,
vergrote middenstanders, mannen dus die het kunnen runnen, maar zich
belemmerd voelen door drukkingsgroepen als vakbonden én door het
groot-kapitaal. Wanneer zij als individuen in een bestaande partij trekken, dan
worden ze opgeslorpt. Wellicht is het hun droom de staat te gaan leiden zoals
ze hun bedrijf of administratie leiden. In ieder geval kreeg Hendrickx veel
aandacht in de pers en hijzelf beweert langs vele kanten te worden aangepord
om met een nieuwe partij te beginnen.
2. De Vlaamse liberalen hielden een congres tijdens het week-einde van 16-18
november onder de slogan ‘Kom naar het centrum’. Ruys beweerde in De
Standaard dat dit niet als synoniem bedoeld is van ‘kom maar bij de PVV’. De
PVV
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zit natuurlijk in het centrum, maar ze erkent dat het centrum meer is dan de
PVV. Hiermee zou dan de fout vermeden worden die de BSP maakte na Collards
oproep tot een progressieve frontvorming, toen zij de eigen partij voorstelde als
het middelpunt van zulke frontvorming.
Het meest opmerkelijke is dat de PVV bewust en zelfzeker naar een
‘centrumpolitiek’ toe wil. Er was een schets van een centrumprogramma in de
maak, maar het afgewerkte produkt is voor een volgend congres. Men kan de
idee van de centrumpolitiek zien als een antwoord op de radicale
maatschappijkritiek waarvan minstens de ideeën veel ingang vonden. Een
centrumpolitiek beoogt zowat het tegenovergestelde: de welvaartstaat te laten
triomferen. Onze maatschappij is in deze visie fundamenteel o.k. Deze
centrumpolitiek is niet conservatief in die zin dat er eigenlijk geen enkele idee
is waar men nog absoluut van houdt, ten minste toch niet op sociaal-economisch
vlak. Alles is mogelijk als het maar opbrengt en het privéleven van de manager
niet verstoort. Een centrumpolitiek is ook sociaal: er wordt druk over meer
rechtvaardiger inkomens gesproken. Zelfs een liberaal kent nu het verband
tussen onrechtstreeks loon en het stabiel houden van de koopkracht.
De liberalen worden dus de propagandisten, niet van de liberale ideologie, maar
van een centrumpolitiek waarin het liberalisme kan gedijen. Die politiek kunnen
ze niet alleen maken en dus wordt er gezocht naar partners. Die zouden er best
komen voor de volgende verkiezingen en in een vaster verband dan een
regeringscoalitie. Daarom heeft de PVV een ‘centrum voor politieke
vernieuwing’ opgericht, waar de andere partners kunnen komen praten. Het
doel is: een verbond van partijen die een centrumpolitiek willen. Voor Welvaart
en Pragmatisme.
Om die reden vermijdt de PVV ook de strijdrossen van de vrijzinnigheid te
berijden. De standpunten van de partij inzake de zgn. morele problemen (abortus,
euthanasie...) zijn eerder gematigd. Inzake het schoolprobleem durven er al een
paar liberalen uitdrukkelijk de pluralistische school te verdedigen. De PVV
wordt de partij met de zachte ideologie, nergens zijn er nog scherpe kanten.
Geen enkel gezeten burger kan zich nog stoten. Zoals de CVP beweert als
standenpartij een weergave te zijn van de samenleving, zo wil de PVV de
voorafbeelding worden van de permissieve maatschappij.
3. Een van de mogelijke kandidaten van dat centrum voor een centrumpolitiek
wordt de Volksunie.
Het congres van 24 november en de bestuurswisseling die er aan voorafging
maakten duidelijk dat de VU erg veranderd is. Men zou zo zeggen dat de
puberteitsjaren voorbij zijn.
De meest opmerkelijke verandering is dat de VU zich duidelijk kandidaat stelt
voor regeringsdeelname. Zij wil niet langer per definitie een oppositiepartij zijn.
Dit houdt in dat de VU haar actieterrein en haar visie verruimt. Vroeger werd
zij beschouwd als een taaipartij, die enkel haar bestaansreden vond in bepaalde
mistoestanden op het terrein van de Vlaams-Waalse verhoudingen. De
verruiming betekent dat de VU, vanuit een Vlaams-nationaal verleden en wellicht
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met behoud van dit uitgangspunt, nu voor de welvaart en het welzijn van een
volk de volledige politieke consequenties moet zoeken.
Deze evolutie van de VU stemt in feite overeen met de evolutie die het begrip
‘federalisme’ kenmerkt: oorspronkelijk vooral gezien als een taalkwestie werd
het verbreed tot culturele autonomie en tenslotte heeft men ontdekt dat
federalisme een mogelijke basis kan zijn voor economische democratie.
Deze dubbele evolutie, van oppositiepartij naar kandidaat-regeringspartij, van
taaipartij naar een partij met een volledig politiek programma, gaat gepaard met
een wijziging aan de top. Van der Elst blijft wel partijvoorzitter, maar er komt
een nieuwe voorzitter van het partijbestuur in de persoon van de heel wat jongere
Hugo Schiltz.
4. De evolutie in PVV en VU zijn duidelijk evoluties naar elkaar toe. De PVV is
zopas ‘Vlaams’ geworden en heeft onmiskenbaar haar associatie met francofone
bourgeoisie kwijtgespeeld. De PVV is schijnbaar ook niet de partij van het
groot-kapitaal. Ze doet in de eerste plaats appel op de burgerij, op de
kadermensen, de vrije beroepen...
De VU zal hoogstwaarschijnlijk gemarkeerd worden door het feit dat de Vlaamse
beweging altijd een burgerlijke beweging is geweest in deze zin: ze werd
gedragen door leraars, onderwijzers, professoren, kadermensen, middenstand...
Velen van hen hebben zich op een arbeidersstandpunt willen plaatsen maar ze
waren zelf geen vertegenwoordigers van die groep, noch eruit afkomstig.
Een verdere vervlaamsing en verzachting van de PVV is zeer goed mogelijk.
Het uitgangspunt van de VU, nl. het welzijn van een volk, zet voor deze partij
onmiddellijk eenzelfde val open als voor de christen-democratie met haar
solidarisme. Met zulke vertrekpunten verval je noodzakelijk in pragmatisme.
Een derde kandidaat is Hendrickx. Als hij zelf gelooft wat hij vertelt, dan moet
hij starten met een nieuwe centrumpartij, die onmiddellijk in het verbond kan
opgenomen worden.
De drie samen, PVV, VU en Hendrickx' partij zouden in een kartel een enorme
verschuiving kunnen teweegbrengen. Alleen is het niet erg waarschijnlijk dat
de VU zich vóór de verkiezingen met de PVV zal verbinden. Dat kan beter
achteraf.
Op dit ogenblik is er dus het vooruitzicht dat de frontvorming rond het centi
um pas na de verkiezingen kan gebeuren. Maar de vraag blijft met welke van
de andere twee centrumpartijen, BSP of CVP? Beiden zouden in een dergelijke
operatie hun syndicale aanhang verliezen. En dat zou pas echt interessant zijn!

2 december 1973
Ward Bosmans en Rita Jolie-Mulier
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Forum
Gebrek aan eerbied
De Open Brief van Van der Meer
De Open Brief over Geloof en Eredienst1 van Frits van der Meer zal nog wel enige
tijd reacties, commentaren, replieken, toejuichingen en verguizing uitlokken. Alles
geeft daar aanleiding toe: het onderwerp, de persoon van de auteur, de factuur van
het werk en de situatie van de Nederlandse kerk. Maar de hele bedoening lijkt me
nogal nutteloos en frustrerend. Niemand, zo vrees ik, zal er beter van worden, niet
van het boek en niet van de commentaren. Dus schrijf ik ook deze kroniek neer in
het gelaten besef van haar nutteloosheid. Maar het boek is er nu eenmaal, en de lezer
van dit tijdschrift verlangt terecht enige informatie over wat er omgaat in den lande.
En een gebeurtenis is dit geschrift dan weer wel, althans (zo stel ik het me voor) in
Nederland. Mijn indruk, nadat ik het boek een keer of drie heb doorgenomen, is er
een van ontmoediging. Zo'n globaal oordeel pleegt doorgaans pas tegen het einde
van een bespreking op te duiken, nadat het werk goed en wel voorgesteld, gewikt en
gewogen is. Het leek mij in dit geval eerlijker en zinvoller mijn eindindruk al in deze
inleiding uit te spreken. De lezer weet dan vanuit welke achtergrond het
hiernavolgende geschreven is.
Van der Meer schijnt weinig met Nederland en de Nederlander op te hebben. Die
is, volgens hem, ‘kleinburgerlijk’ (p. 33), ‘een slecht acteur en een nog slechter
spreker, de poëtisch minst inventieve van alle Europeanen en met de slechtste
manieren’ (p. 88). Het is ieders goed recht zo of anders over zijn landgenoten te
oordelen. Maar, de betrouwbaarheid van dit soort plompe generaliseringen nog in
het midden gelaten, het is niet het best denkbare uitgangspunt om over Nederlandse
toestanden te gaan schrijven. Wie de ‘Germaan’ niet kan vergeven dat hij geen
‘Mediterraan’ is, zal er allicht verder niet veel goeds aan vinden. Hiermee is de sfeer
van het boek grotendeels getekend. De drijfkracht ervan is verontwaardiging (er
komen ook wel een aantal minder bewogen en daardoor juist meer genietbare
bladzijden in voor) - verontwaardiging over situaties die wel nergens in West-Europa
zo massief en zo geprononceerd zullen voorkomen als in Nederland. Het
merkwaardige is dan dat dit geschrift wordt gepubliceerd door een typisch Vlaams
uitgever, Lannoo (die overigens in vroeger dagen, toen de pendel zwaarder dan nu
naar de progressieve kant uitsloeg, meer dan één boek heeft uitgegeven dat van der
Meer, als hij het kende, onder zijn hoon zou begraven. Maar dit terzijde.)
Van der Meer zwerft met zijn hart en zijn ogen en zijn geest in de buurt van de
Middellandse Zee. Daar heeft Augustinus gepreekt, daar ontstond in Milaan en Rome
en andere steden die merkwaardige symbiose van cultuur en geloof, waarover hij
niet uitgepraat raakt. Daar werd het Latijn gesproken en wordt het ten dele nog in
ere gehouden, die ‘volmaakte en... voor eeuwig in goud gemunte taal’ (p. 19).
Frankrijk heeft nog even iets meegekregen van die ‘mediterrane heerlijkheid’ (p. 19)
en dus vindt het genade. Verre van mij te beweren dat hier sprake zou zijn van een
blinde, irrationele voorkeur of afwijzing. Het gaat om een beschavingstype dat de
auteur blijkbaar ligt als geen ander, om een geestelijke en intellectuele levensstijl,
om orde, hiërarchie. Een uitspraak
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als de volgende geeft één van de voornaamste postulaten van de auteur weer: ‘Orde
is het allereerst nodige. Elke vorm van orde. stilering, verfijning, is een overwinning
op de anarchie en onderscheidt sinds eeuwen Grieken van barbaren. Haat tegen orde
en goede vorm is altijd een teken van innerlijk verval’ (p. 82). Er is mijns inziens
niet veel in te brengen tegen zo'n uitspraak, noch tegen de overtuiging die er achter
staat. Het is een postulaat. Iemand anders zou daartegen het postulaat van de chaos
kunnen stellen, die creativiteit bevordert. Over postulaten is geen discussie mogelijk.
Ondertussen zal niemand loochenen dat heel wat vormen verloren zijn gegaan tijdens
de laatste jaren en dat slordigheid is binnengeslopen in het kerkgebouw (maar ook
daarbuiten, in de hele levensstijl). En leven heeft vormen en ordening nodig, ook al
is het waar dat vormelijkheid het leven kan verstikken. Het gaat inderdaad niet goed
als ‘de heilige geheimen... van alle luister ontdaan zijn’ (p. 86). Ook de beschouwingen
over de devoties, ‘die stille zijwaters van de grote Rivier’ (p. 93) verdienen onze
aandacht. En we zouden kunnen doorgaan met het citeren van waardevolle inzichten
terzake. Alleen is Van der Meer op zijn minst ongenuanceerd als hij het heil alleen
kan zien in het onverkorte vasthouden aan de oude vormen. Daar ligt een probleem
waar hij blind voor is. Vormen zijn voor hem terecht meer dan alleen maar vormen:
‘Het gaat niet om goede stijl alleen, het gaat om het goudgehalte van het geloof’ (p.
112). Maar bij zo'n uitspraak voel je toch al de neiging om een vraagtekentje te
plaatsen. Of bij de uitdrukking: ‘de schoonheid en het rechte geloof in éénzelfde
zaak verdedigd’ (p. 113). Maar hoe we daar zelf ook over denken mogen, deze dingen
zijn op zijn minst het overwegen waard. Wie dit alles zonder verder onderzoek gaat
doodverven als estheticisme of elitaire cultuur, moet toch eerst twee keer nadenken.
Het gaat om menselijkheid en waardigheid, om ‘heel de mens’. Daar mag niemand
slordig mee omspringen. Zo zouden er meer waardevolle uitspraken en tot bezinning
nopende overwegingen aangestipt kunnen worden. Het boek is er vol van.
Met name zou ik het eerste hoofdstuk willen vermelden, het langste en het meest
doorwrochte van het hele boek: Waar staat de christenheid nu? Het is duidelijk in
een ander, ‘gezonder’ klimaat ontstaan dan de overige teksten. Hier ontmoeten we
Van der Meer de stylist, de erudiete en subtiele historicus; en we kunnen overal met
hem mee, zelfs waar we het niet met hem eens zouden zijn. Zijn beschrijving van de
Kerk vóór Konstantijn maakt duidelijk welke ontwikkeling hij de christenheid vandaag
toewenst: een macht, berustend op de vrije wilsbeslissing van ontelbare individuele
gewetens; mensen die terzijde leven, in afzondering, opvallend door een levenswijze
die terecht doorging voor paradoxaal. Zijn conclusie voor vandaag luidt: ‘moeten
wij er rouwig om zijn dat het geloof... hoe langer hoe innerlijker lijkt te worden’ (p.
39), ‘een geheim van liefde tussen God en iedere gelovige’ (p. 38)? Ik kan me
voorstellen dat iemand hier de accenten even anders zou willen leggen. Maar dat de
verwaarlozing van dit accent tijdens de laatste jaren de christenheid geen goed heeft
gedaan. lijkt me niet voor discussie vatbaar.
Waarom dan toch dat gevoel van nutteloosheid en ontmoediging, waarover ik het in
mijn inleiding had? Ik geloof: omdat al het goede van het boek, al zijn gelijk en zijn
(weliswaar vaak eenzijdige) waarheid voortdurend overschaduwd wordt door de
massieve afwijzing van elke andersluidende visie en de daarmee gepaard gaande
verontwaardiging. Die wordt wel meestal ingekleed in de onderkoelde toonaard van
ironie of sarcasme. Maar de verontwaardiging en de afwijzing worden er niet minder
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om. Niet alleen wordt de auteur daardoor blind en onrechtvaardig. Hij verkijkt zijn
kans om te overtuigen. En dat is erger. Hij spreekt niet met zijn lezer. Hij
overschreeuwt hem, zij het zonder stemverheffing. Hij laat hem niet tussen beide
komen. Mogelijke opwerpingen worden al van tevoren weerlegd. Van der Meer
verwacht niet dat zijn lezer vragen stelt. Hij blaast verzamelen voor de getrouwen.
De ‘anderen’ (het gebruik van dat
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woord is revelerend voor de toon van het boek) zijn dus de ontrouwen, dat is een
uitgemaakte zaak. Er rest mij als lezer niets te doen dan te kiezen: tussen de getrouwen
en de ‘renegaten’ (het woord is van de auteur!). Maar ook: tussen onvoorwaardelijke
instemming met dit geschrift of absolute afwijzing. Voor die keuze geplaatst, moet
ik opteren voor het laatste.
Van der Meer verlangt niet dat ik op zijn beweringen inga. Hij wil dat ik met hem
meega. Hij verraadt nergens enige zweem van twijfel aan zijn eigen gelijk; nergens
is 't vermoeden te bespeuren, dat ‘de anderen’ ook iets zinnigs weten te vragen of te
zeggen zouden hebben. Hijzelf zal hier tegenin brengen dat het niet gaat om zijn
gelijk, maar om het gelijk van de Kerk. Maar juist dat is weer zo'n simplificatie, die
alle verder gesprek onmogelijk maakt. Het gevolg is, althans voor mij, dat, zelfs waar
ik de auteur gelijk geef, ik toch niet met hem meega. Het is bij voorbeeld waar dat
er offers worden gebracht aan ‘de kleine goden van de mode’ (p. 103). Dat op veel
plaatsen in ‘abject Nederlands’ (p. 43) een liturgie wordt bedreven die alle spankracht
mist of waarin het nobele (maar voor de meesten helaas onverstaanbare) Latijn wordt
vervangen door platitudes in (gelukkig meestal onverstaanbaar) Engels. Het is waar
dat jargon en mode-woorden overal rondspoken. Alleen: gebeurde dat vroeger niet
(onder andere, maar vergelijkbare vormen)? Aan deze voorbeelden wordt het
polemische procédé duidelijk: uit het verleden haal je alleen het beste op; het
bekritiseerde heden wordt opgevoerd in zijn minst geslaagde gedaante. Ik had gedacht
hier met een paar voorbeelden nader op in te gaan, maar ach, het heeft zo weinig zin.
Gebrek aan eerbied. Zo luidt de titel van één van de stukjes in deze Open Brief.
Van der Meer heeft zijn lezer niet gerespecteerd. Tijdens het lezen heb ik herhaaldelijk
teruggedacht aan Han Fortmann. Ook hij was niet gelukkig met bepaalde
ontwikkelingen. Ook hij heeft het gevaar van een opkomende ‘vormeloosheid’
gesignaleerd, o.m. in dat prachtige artikel: ‘En zonder beelden heeft hij niets tot hen
gezegd’ (Heel de Mens, pp. 79-105). Maar hij deed het met respect, met humaniteit.
Hij stelt vragen, zet aan het denken. Hij heeft mensen het besef bijgebracht dat ze in
eenzijdigheid dreigden te vervallen. Hij kon dat, omdat hijzelf voortdurend probeerde
niet eenzijdig te zijn. Omdat zijn zin voor nuances en zijn respect voor ‘de ander’
(anders-denkende, anders-voelende) hem de complexiteit (nog zo'n jargonwoord)
van bepaalde ontwikkelingen deed beseffen. Hij overtuigde, omdat hij niet
overschreeuwde.
Gebrek aan eerbied. Dat geldt met name tegenover diegenen die ‘in hun streven
naar vernieuwing van de theologie en de exegese, op de vrijzinnige helling raken’
(p. 52). Hun vragen zijn ‘onwaarschijnlijk triviaal’. Dat mag voor mijn part waar
zijn. Maar over wie gaat het hier eigenlijk? Er worden geen namen genoemd. Zo
komen alle theologen en exegeten die het bestaan hebben vragen te stellen over
Schriftverklaring en hermeneutiek en dogma-interpretatie als vlegels op het matje,
rijp en onrijp door elkaar. Het procédé is niet erg elegant. Het is daarbij ook
onpraktisch: nu weet ik nog niet welke theologen er nu precies op de vrijzinnige toer
zijn gegaan en wie nog net rechtgelovig zijn. (Even terzijde: de paar stukjes over
pluriformiteit in de dingen des geloofs zijn ontstellend simplistisch).
Een laatste punt. Nog eens over liturgie. Van der Meer schijnt volstrekt
ontoegankelijk voor enig besef van haar betrekkelijkheid. Toch is ook dat een constant
element in de ‘Testamenten, Nieuw en Oud’, in de psalmen, bij de profeten en bij
de Heer Jezus zelf: die harde waarschuwingen tegen een eredienst die niet uitloopt
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op of, erger nog, die blind maakt voor de dienst aan de evennaaste. Van der Meer
weet dit vanzelfsprekend ook. Zijn belezenheid, zijn eruditie gaat die van zeven
recensenten te boven. Maar hij vermeldt het niet. Ook hier heeft zijn verontwaardiging
een gezichtsvernauwing tot gevolg. Heeft precies in de door hem zo hoog aangeslagen
Oosterse Kerken de overwegende aandacht voor het schouwen van de geheimen niet
geleid tot een gevaarlijke onwereldsheid?
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Dreigt daar niet het gevaar van een vrijwel kritiekloos zich voegen naar de machtigen
van het ogenblik, of ze nu linkse of rechtse namen dragen? Juist de exclusieve
aandacht voor het ‘eeuwige’ zou, paradoxaal genoeg, wel eens aanleiding kunnen
geven tot een zich prijsgeven aan het ‘saeculum’. Aanbidding, authentieke aanbidding,
hééft politieke implicaties. De aanbidding van de éne Heer God - die mensen bevrijdt
- heeft als consequentie dat ik geen andere heren en goden aanbid, dat ik de afgoden
- de machten die mensen klein houden - ontmasker en aanklaag. Of dat tijdens de
‘heilige liturgie’ moet gebeuren? Voor mij niet. Ik voel weinig voor politieke
avondgebeden en ‘geëngageerde’ liturgie. Liturgie is aanbidding, stilstaan voor het
heilige. Maar, minstens sinds Jezus, is het heilige: de mens, meer dan plaatsen en
riten en ikonen. Ik geef toe, ook Van der Meer is het om de mens te doen en zijn
door God gegarandeerde en gevrijwaarde waardigheid. Dat deze waardigheid ook
sociale en politieke aspecten heeft, dat schijnt hem te ontgaan. ‘Het geloof is ons
niet gegeven om de wereld recht te zetten of vergankelijke beschavingen te redden,
maar om de kennis van God en Degene die Hij gezonden heeft te bewaren’ (p. 39).
Maar wat, als iemand nu geen tegenstelling ziet tussen de twee leden van deze
disjunctie, dit of-of? Aanbidding die ons niet vrij maakt om - buiten het kerkgebouw,
maar desnoods ook daarbinnen: het huis van God wordt niet ontwijd door enige zorg
om de mens - vrijmoedig op te komen tegen de Caesars en de goden van vandaag
en hun cultus, zo'n soort aanbidding lijkt me verdacht. Dan komt me toch (goed, het
is jargon, mode-taal) het woord opium in de mond.
Ik vrees dat ik me op mijn beurt door verontwaardiging heb laten meeslepen. Het
zal wel aanstekelijk zijn. Laat ik dus nogmaals duidelijk zeggen dat deze Open Brief
meer behartenswaardige overwegingen bevat dan ik hier heb kunnen behandelen of
zelfs maar aanstippen. Mijn verwijt aan Van der Meer is dat hijzelf het me vrijwel
onmogelijk maakt ernaar te luisteren en ze te behartigen. Zijn boek zal, vrees ik,
geen enkele ‘kreeft omdraaien, een volle slag, convertere, in goed Nederlands,
bekeren’ (p. 118). Het is een schotschrift, ondanks de bewering van het tegendeel in
de inleiding. Het doet niemand nadenken, het overtuigt alleen partijgangers. Het stijft
het onbegrip. Het verhardt, zo mogelijk, nog maar eens de posities. Dat vind ik
treurig. Deze Open Brief is zo gesloten en potdicht als de systemen van de door de
auteur zo verafschuwde ‘Duitse professoren’. Hij zal niets veranderen. Althans niet
ten goede. Misschien, heel misschien zal hij een paar mensen (van links én rechts,
wil ik hopen) nog een keer doen nadenken over een heilloze situatie, waarvan ook
dit boek een symptoom is.
Frans Cromphout S.J.

Russisch streven naar een Aziatisch veiligheidssysteem
De status van supermogendheid vereist dat de Sovjet-Unie alles in het werk zal
moeten stellen om het machtsevenwicht niet in haar nadeel te laten veranderen. Naast
de verwachting dat de politieke en militair-strategische activiteiten van de Sovjet-Unie
niet zullen verminderen. zetten de Kremlinleiders er alles op om een nieuw netwerk
van bondgenootschappen in Azie te vormen. Het bezoek van de Japanse premier
Tanaka in oktober 1973 werd door de Russen (ondanks het feit dat de
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onderhandelingen over een vredesverdrag zonder resultaat werden beëindigd) een
belangrijke stap naar een ‘Aziatisch collectief veiligheidssysteem’ genoemd. Sinds
het voorjaar van 1973 is de Sovjet-Unie haar aandacht meer naar Azië gaan
verplaatsen.
Waarschijnlijk in verband met het begin augustus 1973 gehouden tiende congres
van de Chinese communistische partij begon Moskou op twee fronten een offensief
tegen Peking. Dag in dag uit beschuldigden de Russische pers en radio de Chinezen
ervan gemene zaak te maken met alle vijanden van de USSR.
Op diplomatiek gebied riep de Sovjet-Unie op tot een allesomvattend Aziatisch
veiligheidssysteem. In augustus 1973 sprak Leonid Brezjnev in Alma
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Ata, de hoofdstad van Kazakhstan, minder dan 250 kilometer van de Chinese grens.
Hij herinnerde zijn toehoorders eraan dat de Sovjet-Unie haar grootste landoppervlak
in Azië had en daarom alle recht had om als een Aziatische mogendheid te spreken.
De boodschap was natuurlijk tegen China gericht en hield in dat, als dit land zijn
anti-Russische politiek niet staakte, de Sovjet-Unie alle middelen zou aanwenden
om de Volksrepubliek China van de rest van Azië te isoleren.
Hoewel er geen verzoening mogelijk was met theorie en praktijk van het maoïsme,
bood Brezjnev China vreedzame coëxistentie aan zoals met de kapitalistische landen.
Nu zullen de Russen zeker niet verwachten dat de Chinezen hun lokroep zonder meer
zullen beantwoorden en daarom bereidt Brezjnev een Aziatisch veiligheidssysteem
voor met dezelfde vastberadenheid als die waarmee hij in Europa zoveel succes
boekte.
Hoewel Russische commentatoren dat bestrijden, is er een grote gelijkheid tussen
de situatie in Europa en Azië, en is het beleid van de Kremlinleiders in beide
richtingen in het algemeen hetzelfde. Moskou wil dat de bestaande grenzen worden
erkend, aldus de Russische beheersing van betwiste gebieden garanderend, met name
bij de Russisch-Chinese en Russisch-Japanse grens. Ook wil Moskou zich ervan
verzekeren dat de presentie van de Sovjet-Unie in Azië wordt erkend als diplomatieke
en politieke realiteit. Tenslotte willen de Kremlinleiders per se voorkomen dat een
anti-Russische concentratie in het Verre Oosten ontstaat, met name eeen
Chinees-Japans samengaan.
Sedert de Chinezen besloten hun beleid jegens de Verenigde Staten en Japan te
veranderen, was duidelijk dat de Russen zouden proberen hun eigen invloed in
Oost-Azië uit te breiden. Daartoe kozen de Kremlinleiders het Aziatische collectieve
veiligheidssysteem, een conceptie waarmee de Russen al ruim tien jaar geleden voor
de dag kwamen, voornamelijk als middel tot ondermijning van de door de Verenigde
Staten beheerste SEATO en SENTO. Beide allianties zijn nu veel minder doeltreffend
geworden en het lijkt wel zeker dat het herleefde Russische voorstel nu vooral met
het oog op Japan en de Volksrepubliek China wordt gelanceerd.
Wat dat veiligheidssysteem precies moet inhouden, is iets waarover de Russen
zich nooit erg nauwkeurig hebben uitgelaten. Het lijkt dat de Kremlinleiders uit zijn
op een netwerk van bilaterale verdragen met verscheidene Aziatische landen, waarin
elke partij de bestaande grenzen zou erkennen en zou verklaren af te zien van het
gebruik van geweld tegen elkaar. Indien dit zo is, zou dat bijna precies parallel lopen
met de bedoelingen van de Sovjet-Unie in Europa. Ook zou het Aziatische
veiligheidssysteem ruimte maken voor gemeenschappelijke consultatie tussen de
ondertekenende landen, al wordt in Moskou gezegd dat de lidstaten geen alliantie
tegen de Volksrepubliek China zouden vormen.
Ongetwijfeld is het beoogde systeem niet meer op de Verenigde Staten, maar op
de Chinese Volksrepubliek gericht. Toen de Russen voor de eerste maal een Europese
Veiligheidsconferentie suggereerden, hoopten zij de Verenigde Staten daarvan uit
te sluiten, later accepteerden zij de Amerikaanse presentie in West-Europa. Ook zal
de Sovjet-Unie geen bezwaar meer hebben tegen een Amerikaanse militaire en
politieke aanwezigheid in Azië, omdat Moskou's grootste zorg China is. Geen enkele
officiële verklaring van de Sovjet-Unie is compleet zonder de opmerking dat het
beoogde Aziatische veiligheidssysteem niet bedoeld is om de Volksrepubliek China
te omsluiten. In feite heeft Moskou twee dingen op het oog: het hoopt dat - indien
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de Aziatische landen zich achter dit plan gaan opstellen - de Chinese Volksrepubliek
gedwongen wordt zijn territoriale aanspraken jegens de Sovjet-Unie op te geven.
Voorts hopen de Russen dat de Chinezen op deze wijze binnen de perken kunnen
worden gehouden.
Het is de nachtmerrie van de Kremlinleiders dat in het Verre Oosten een systeem
zou komen waarin de Verenigde Staten, Japan en China onderling goede
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betrekkingen onderhouden. Tot op zekere hoogte is het op dit moment al zover. De
Kremlinleiders willen de driehoek (Amerika, Japan en China) doorbreken en er een
vierhoek (Amerika, Japan, China en de Sovjet-Unie) van maken. Tot op heden lijken
de Russische kansen op verwezenlijking van het veiligheidssysteem zeer gering.
Japan kan er niet op ingaan, zolang zijn eigen aanspraken op de vier door de
Sovjet-Unie bezette Koerilen-eilanden niet zijn vervuld. Over de teruggave van de
vier eilandjes aan Japan bereikte premier Ta- naka tijdens zijn bezoek in oktober
1973 aan Moskou niets. De Russen vertoonden een extreme tegenzin tot het doen
van ‘territoriale concessies’ aan Japan, al was dat alleen al omdat China aanspraken
maakt op grote stukken van Siberië. Op een persconferentie bij zijn terugkeer in
Tokio zei Tanaka dat de Russen genegen waren twee kleinere Koerilen-eilanden
terug te geven als Japan een vredesverdrag wilde tekenen. Maar Tanaka maakte
duidelijk dat hij alleen genoegen nam met de teruggave van alle eilanden. De publieke
opinie, inclusief die van de Japanse Communistische partij, is op het punt van de
teruggave der vier eilandjes aan Japan zeer vasthoudend. Ook is Japan bang zijn
groeiende vriendschap met China in gevaar te brengen door een systeem goed te
keuren dat door de Chinezen woedend is veroordeeld.
L.L.S. Bartalits

Surrealisme in Spanje
Dr. C.B. Morris, ‘reader’ in de Spaanse letterkunde aan de Universiteit van Hull, is
specialist op het gebied van de moderne Spaanse poëzie, waarvan hij tot nu toe een
bepaalde periode tot voorwerp van zijn onderzoek gemaakt heeft. In 1969 verscheen
van zijn hand bij dezelfde uitgeverij A generation of Spanish poets. 1920-1936, een
voortreffelijke studie over de beroemde Spaanse dichtersgeneratie van 1927 - waartoe
o.a. Guillén, Lorca en Alberti behoren - waarin hij zeer gedetailleerd een aantal grote
thema's van de poëzie van deze generatie onderzoekt in het werk van ieder van haar
dichters.
Zijn recente studie1 wordt gemotiveerd door het feit dat ‘(...), when we turn to
Spain and to the influencee that surrealism is generally supposed to have exerted on
its literature, particularly its poetry, in the 1920s and 1930s, we find that the crisp
outline of detailed chronicle and precise documentation fade into a haze of half-truths
and generalizations born more of guesswork than of careful investigation and
considered judgment’. Dit euvel waaraan de Spaanse literaire kritiek met betrekking
tot moderne onderwerpen nogal eens lijdt, is het werk van Dr. Morris niet aan te
wrijven: zijn studie voldoet aan alle eisen die hijzelf hierboven formuleert als basis
voor een verantwoorde literaire kritiek.
Het werk zet zich af tegeen de studie van Vittorio Bodini (I poeti surrealisti
spagnoli. Saggio introduttivo e antologia, Torino, 1963, waarvan het essay in vertaling
verscheen als Los poetas surrealistas españoles, Barcelona, 1971) en tegen The
surrealist mode in Spanish literature. An interpretation of basic trends from
Post-Romanticism to the Spanish vanguard, Ann Arbor, 1968; (Spaanse vertaling
1

C.B. Morris, Surrealism and Spain. 1920-1936, Cambridge University Press, Cambridge,
1972, 291 pp., £ 5,75.
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Madrid, 1972). Het bezwaar van de auteur tegen de overigens zeer interessante studie
van Bodini is, dat deze wat de theorievorming binnen het surrealisme in Spanje
betreft, te weinig rekening heeft gehouden met de legio tijdschriften die Dr. Morris
zelf heeft onderzocht en aldus tot de conclusie kon komen dat er in feite geen
theoretische fundering was te vinden. Ilie verwijt hij, terecht, dat deze zijn term
‘surrealist’ zo ruim neemt en zo elastisch formuleert, dat het een verzamelnaam wordt
waar alles onder past wat in moderne literatuur het bizarre of niet direct duidbare
benadert. Dr. Morris zelf ziet de term surrealisme staan voor een specifieke beweging
in Frankrijk en niet als een tot niets verplichtend synoniem voor fantasie of literaire
excentriciteit en hij meent dan ook dat het correct is om te spreken over ‘surrealisme
en Spanje’, maar dat de combinatie ‘Spaans surrea-
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lisme’ even weinig zegt als ‘Frans conceptismo’ of gongorismo in het Welsh (p. 8).
In een eerste deel behandelt de auteur de relaties van Spaanse kunstenaars tot het
surrealisme in Frankrijk, de rol van zowel in het Katalaans als in het Spaans
geschreven tijdschriften, het verblijf van een aantal Spaanse literaten in Frankrijk en
dat van enkele Franse surrealisten in Spanje, en het werk van een aantal Spaanse
schrijvers waarin het surrealisme zich manifesteert. Overigens betrekt Dr. Morris
vanzelfsprekend ook de schilderkunst (waarvan diverse afbeeldingen in het boek) in
zijn beschouwingen, evenals het werk van Buñuel. In een tweede en derde deel
worden behandeld de revolte tegen de bestaande orde en een aantal thema's die
samenhangen met het afwijzen van de rede als leidraad bij de artistieke creativiteit.
Niet het minst belangrijke deel van het boek wordt gevormd door enkele appendices,
waarin o.a. vermeld staan de Franse surrealistische teksten die in Spaanse tijdschriften
werden gepubliceerd en de lezingen die Franse surrealisten in Spanje hielden in het
tijdperk dat de studie beslaat. Een kritische bibliografie en, zoals in Engelstalige
werken gelukkig een goed gebruik is, een naam- en zaakregister sluiten het werk af.
Opvallend in dit grote panorama van een stuk ‘history of ideas’ in Spanje is hoe
binnen eenzelfde generatie grote verschillen bestaan in waardering van en houding
tegenover nieuwe stromingen. Zo was bijvoorbeeld Baroja Breton een twintig jaar
vóór in zijn ideeen omtrent psychisch automatisme, terwijl anderzijds Azorin van
Freud niet veel begreep en waarschijnlijk nog minder gelezen had. Tegelijk blijkt
ook hoezeer de generatie van 1927 Europees georiënteerd was; niet dat dit voor
hispanisten een onbekend gegeven was, maar het is goed dat het hier weer eens, in
een werk dat ook voor niet-specialisten toegankelijk is en geschreven is in het Engels,
duidelijk naar voren komt. Men is tegenwoordig, o.a. naar aanleiding van de ‘boom’
van de Latijnsamerikaanse roman, zo sterk geneigd om een Europese geest niet in
het Spanje van de 20e eeuw te zoeken. Uitzondering is dan Unamuno. Maar wat weet
men in dit land in feite van dichters als Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén en Vicente
Aleixandre? Van Lorca kent men doorgaans enkele toneelstukken en wat vertaalde
- en niet eens altijd even gelukkig vertaalde - poëzie, waarin men direct op zoek gaat
naar wat men ‘typisch Spaans’ denkt te zijn, de zigeunersfeer van Granada.
Dr. Morris wijst erop hoe door de Spaanse schrijvers die door het surrealisme
beïnvloed werden, het aspect van wreedheid dat de stroming in zich bergt, in hun
werk werd onderstreept. Uit de hele studie komt ook duidelijk de revolte tegen de
maatschappij van enkele belangrijke schrijvers naar voren, terwijl tegelijkertijd blijkt
hoe het zoeken naar de diepste kern van revelatie door het experimenteren met de
taal bij zwakkere broeders onvermijdelijk leidt tot zinloos woordgegoochel. Ondanks
het verwijt van Dr. Morris tegen Bodim krijgt men uit zijn studie niet de indruk dat
de grote schrijvers van de door hem bestudeerde periode wezenlijk hebben bijgedragen
tot de vorming van een theorie achter hun creatieve bezigheden; die is eigenlijk van
her en der gekomen, zonder dat de belangrijke namen, op misschien Foix na, daar
veel toe deden. Dit is misschien het enige kleine bezwaar dat men tegen deze boeiende
studie kan maken. Ondanks zijn kritische instelling tegenover de soms
ondoordringbare poëzie van Vicente Aleixandre, krijgt men sterk de indruk dat dit
de man is die Morris au fond het meest boeit en inderdaad is hij buiten Spanje een
nog niet voldoende ontdekte dichter van Europees formaat. Dr. Morris is een zoveelste
voorbeeld van hoe academische kritiek in feite behoort te zijn, zeker voor een aantal
Nederlandse publicisten in de meest uiteenlopende bladen voor wie het epitheton
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‘academisch’ schijnt te impliceren: minder leesbaar, verlicht en wendbaar dan onze
eigen produkten. Dat Engelsen bijna steeds voortreffelijk leesbare teksten weten te
schrijven, is inherent aan een schoolsysteem waarvan wij op dit punt nog steeds veel
kunnen - en zouden moeten - leren.
J. Lechner
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Canitz, Hanne-Lore von - Droge und Sexualaät. - Piper & Co, München, 1973,
182 pp., DM. 10,-.
Goffman, Erving - Interaküon: Spass am Spiel / Rollendistanz. - Piper & Co,
München, 1973, 176 pp., DM. 10,-.
Hassenstein, Bernhard - Verhaltensbiologie des Kindes. - Piper & Co., München,
1973, 441 pp., DM. 35,-.
Levy, Ronald B. - Nu kan ik je voelen. - De Toorts, Haarlem, 1973, 167 pp., f
17,50.
Schmidbauer, W. - Van magie tot psychoterapie. - De Toorts, Haarlem, 1973,
200 pp., f 28,-.

A.T.G. van Gennep
Leer- en gedragsmoeilijkheden tussen 6 en 12 jaar. Een onderzoek ten
behoeve van onderwijs, kinderbescherming en ambulante geestelijke
gezondheidszorg. Deel I, De beschrijving. Deel II, De behandeling.
Boom, Meppel, 1971, 207 + 134 pp..
Deze studie is een descriptief-exploratief onderzoek naar de
opvoedingsproblematiek in de leeftijd van zes tot twaalf jaar, met het doel te komen
tot eeen verantwoorde orthopedagogische behandeling van deze problematiek.
Het eerste deel van deze studie bevat een beschrijvende en interpreterende analyse
van gegevens over kinderen die ambulante geestelijke gezondheidszorg behoefden,
en gaat minder over kinderen die voor opvoeding of behandeling in instituten voor
kinderbescherming verbleven. Het betreft kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden
die niet tot de groep van sensorisch, motorisch of geestelijk gehandicapten gerekend
worden. Een schets van de ‘norm-ale’ ontwikkeling geeft de maatstaf bij de
bestudering van de opvoedingsproblematiek. Uitvoerig wordt ingegaan op de
ontwikkelings- of opvoedingscondities die ten grondslag liggen aan een afwijkende
ontwikkeling.
In het tweede deel ontwerpt de auteur dan een behandelingsmethode: de
behandeling is een ontwikkelingsproces; ze betekent aanleren van normaal gedrag;
ze is preventief; ze verloopt als gefaseerde terugkeer naar de gewone opvoeding;
affirmatie en structurering zijn twee mogelijke benaderingswijzen in de behandeling;
de behandeling strekt tot sociale integratie, maar impliceert tevens
systeemverandering.
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Het boek wordt besloten met een bespreking van de organisatorische kanten van
de behandeling, waarbij samenwerking en mogelijke integratie van de belangrijkste
behandelingssystemen aan de orde komen.
R. De Gendt

I.F.W. Kok
Opvoeding en hulpverlening in behandelingstehuizen. Residentiële
orthopedagogiek
Lemniscaat, Rotterdam, 1973, 271 pp..
Prof. Kok geeft hier een geïntegreerde benadering van de doelstelling, enerzijds
een adequaat leef- en opvoedingsklimaat te scheppen, anderzijds een specifieke
behandeling te realiseren.
Grondgedachte en principe van dit werk is:
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Een orthopedagogisch behandelingsinternaat is een organisatie waarbinnen kinderen
of jeugdigen een specifiek groeiklimaat wordt geboden, dat voor hen, door de aard
van hun gestoord in de wereld staan, in normaler opvoedingssituaties niet gerealiseerd
kan worden.
Allereerst beschrijft de auteur de eisen voor de organisatie als geheel; daarna komt
het functioneren van de instelling aan de orde: het functioneren vanuit de
doelstellingen en het functioneren als inwerkende groep op de opgenomen groep.
Aan deze formele aspecten wordt steeds vanuit de orthopedagogiek inhoud gegeven.
Besloten wordt met de bespreking van enkele typen behandelingsinternaten,
waarbinnen met name het concrete orthopedagogisch handelen wordt geschetst.
R. De Gendt

Marc Daniel. André Baudry
Les Homosexuels
Casterman, Tournai, 1973, 152 pp., BF. 90. Zijn er nu nog altijd lezers die behoefte
hebben aan dat soort half-zachte, half-progressieve, half-emancipatorische literatuur?
De klassieke themata komen voor de zoveelste keer weer. Over het ‘moeten’ verneemt
de lezer weer heel wát, over het ‘waarom’ (van het anders zijn) en het ‘hoe’ (van het
anders zijn) verneemt hij niets. Of om het concreter te zeggen: we zitten hier ook
volledig in de ethische sfeer, als is het dan de ene ethiek die de andere bekampt, of
doet alsof. Wel ja: voor wie er behoefte aan heeft: ‘Baat noch schaadt’ wordt bij de
lectuur behaald.
Eric De Kuyper

H.C. Gunzburg
Sociale vaardigheid voor geestelijk gehandicapten
Lemniscaat, Rotterdam, 1973, 237 pp.. Het ontwikkelen van een zo groot mogelijke
sociale vaardigheid is voor de geestelijk gehandicapte van levensbelang. In de huidige
stand van zaken zal men ernaar trachten hem niet van de samenleving te isoleren en
te vervreemden, maar hem juist in die gemeenschap een plaats te doen vinden, te
doen leven en mondig maken, in het besef dat hij dat ook kan, indien het hem
ingeoefend en aangeleerd wordt.
Gunzburg brengt hier nu een concreet en praktisch boek voor het aanleren van al
wat voor de leefbaarheid van het bestaan essentieel is. Hij geeft niet enkel een
inventarisatie van wat het kind kan en bereikt heeft en de aansluitende
behandelingensmethoden, maar ook een overzicht van de noodzakelijke
organisatorische en andere voorzieningen.
Voorliggend werk is meer dan een vertaling; het is een bewerking door de Leuvense
orthopedagoog W. Hellinckx, die met volledig begrip en steun van de auteur is tot
stand gekomen.
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Het zal zeker een echte hulp bieden voor diegenen die er zich voor inzetten om
tot een optimale aanpassing van de geestelijk gehandicapte in onze maatschappij te
komen.
R. De Gendt

Rolf E. Muuss
Visies op adolescentie
Boom. Meppel, 1972, 206 pp., BF. 260. In dit boek worden de aspecten van puberteit
en adolescentie in een overzichtelijk geheel vanuit verschillende theorieën en optieken
belicht, die in opeenvolgende perioden van de geschiedenis en op dit ogenblik zijn
gegeven. Er zijn oude theorieën bij, van Plato en Aristoteles, de
middeleeuwschristelijke visie op de adolescentie, de ideeen van Comenius - die voor
het eerst het kind centraal stelt -, de opvattingen van Locke, Rousseau, Darwin en
Stanley Hall. Dieper gaat Muuss in op de meer recente theorieën, van Davis, Gesell,
Anna Freud, Erikson, Jaensch en Kretschmer en vooral Piagets cognitieve theorie.
Hij belicht hun visies in hun historische en filosofische context. Uiteraard komen
vooral eigentijdse adolescentieverschijnselen als de hippie-cultuur aan de orde. Bij
elke theorie over de ontwikkeling van de jonge mens, met name in de
adolescentieperiode, gaat hij na wat de consequenties zijn voor opvoeding en
onderwijs.
De opzet van deze studie is noch een nieuwe theorie af te leiden noch verscheidene
theorieën tot één eclectische theorie te combineren. Het geeft een systematisch en
omvattend beeld van verschillende theoretische standpunten en van de verbanden
daartussen.
Deze poging tot overkoepelend denken zal zeker onze inzichten in het fenomeen
van de puberteit en adolescentie verrijken en verdiepen. Tevens kan het een stimulans
zijn om ook op andere domeinen van de psychologie aandacht te vragen voor een
meer open visie op verschillende theorieën en modellen.
R. De Gendt
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Sociale wetenschappen
Bach, G. en R. Deutsch Pairing. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1973, 264 pp., BF. 260.
Daubois, Jean - La nature et nos enfants. - Casterman, Tournai, 1973, 148 pp.,
BF. 90.
Hoffmann-Nowotny, H.J. - Soziologie des Fremdarbeiterproblems. - Enke,
Stuttgart, 1973, 389 pp., DM. 39,-.
Information und Imagination. - Piper & Co, München, 1973, 144 pp., DM. 8,-.
Kaufmann, F.X. - Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem.
- Enke, Stuttgart, 1973, 420 pp., DM. 15,80.
Martin, Gerhard M. - Fest und Alltag. - Kohlhammer, Stuttgart, 1973, 90 pp.,
DM. 8,-.
Mulder, L.H. - Revolte der fijnen. De afscheiding van 1834 als sociaal conflict
en sociale beweging. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1973, 427 pp., BF.
425.
Schäfers, Bernhard, Hrsg. - Gesellschaftliche Planung. - Enke, Stuttgart, 1973,
427 pp., DM. 15,80.
Schutz, J., e.a. - Dromen. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1973,
175 pp., BF. 265.
Silbermann, Alphons - Empirische Kunstsoziologie. - Enke, Stuttgart, 1973, 250
pp., DM. 49,-.
Sommer, Winfried - Schulleistung und Berufserfolg. - Enke, Stuttgart, 1973,
295 pp., DM. 39,-.
Steenbergen, B. van - Milieuvoorstellen en wereldmodellen. - Katernen 2000,
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1973/8, 22 pp., f 3,-.
Swartelé, F. en J. Ulburghs - Wegen naar bevrijding. - De Nederlandsche
Boekhandel, 1973, 196 pp., BF. 245.
Széplabi, Michael - Das Gesellschaftsbild der Gewerkschaften. - Enke, Stuttgart,
1973, 124 pp., DM. 24,-.
Valabrègue, Catherine - L,éducation sexuelle à l'étranger. - Casterman, Tournai,
1973, 140 pp., BF. 90.
Volkholz, Volker - Krankenschwestern. Krankenhaus. Gesundheitssystem. Enke, Stuttgart, 1973, 130 pp., DM. 24,-.
Zeg maar ‘a’ tegen je dokter. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1973, 64 pp., BF. 95.

R. Kroes
Arbeiderskinderen en het middelbaar onderwijs. Analyse van een achterstand
Boom, Meppel, 1971, 84 pp..
Deze publicatie richt zich op de ondervertegenwoordiging van kinderen uit
arbeidersmilieu bij het middelbare onderwijs. S. poogt een systematische behandeling
te geven van enige mogelijkheden tot verklaring van de feitelijke situatie. Tegelijk
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is het een poging tot integratie van enige theoretische benaderingen, die elk
gedeeltelijk het verschijnsel kunnen verklaren.
Deze studie is eerder gericht op het verwerven van inzicht dan op het ontwerpen
van een plan van actie. Vanuit streng sociologisch standpunt wordt verstrooide,
losstaande kennis gebundeld tot een geordend inzicht. Dit leidt tot de conclusie dat
het vooral belemmeringen van structurele en culturele aard zijn, die een evenredige
vertegenwoordiging van arbeiderskinderen in de weg staan.
R. De Gendt

Rondo Camcron, Ed.
Banking and Economic Development
Oxford University Press, London, 1972, 267 pp., £ 4,25.
Historisch onderzoek is eigenlijk een teleurstellend ambacht. Iemand die er naar
hunkert om zijn bijdrage te leveren aan de verbetering van de wereld, komt bij zijn
speurtocht naar ‘de vijand’ onder meer zaken tegen als kapitaal, banken,
multinationale ondernemingen en feodale regiems.
Slaat men nu eens de archieven open, dan vallen al heel spoedig de banken af,
zeker die welke zich bezighielden met het verzamelen van tijdelijk overtollige
kasgelden bij ondernemingen, particulieren en stichtingen en deze aan
kredietzoekenden doorgaven. Meer houvast schijnt men te hebben aan wat, in
tegenstelling tot de eerste groep van de Angelsaksische banken, wordt samengevat
onder de verzamelnaam investeringsbanken van Duitse makelij. Tot die groep werd
lange tijd ook het Japanse bankwezen gerekend; in de bundel die Rondo Cameron
redigeerde, is nu het onderzoeksverslag verschenen van Kozo Yamamura. En wat
blijkt? Meer Engels dan Duits.
De tijd is niet meer ver, dat achter de coulissen van de Duitse banken zelf zal
worden gekeken. Dan zal blijken dat wat als Engels type tegenover het Duitse werd
geplaatst, in werkelijkheid niet anders is geweest dan een tweetal accenten in een
breed spectrum, dat loopt van de eigenmachtige Hollandse koopmanbankiers uit deze
eeuw tot hun nazaat Albert Heyn met zijn spaarkaarten op de hoek.
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Er zal dus op een heel andere wijze naar banken moeten worden gekeken. In de tot
nu toe gebezigde onderscheidingen heeft het gezichtspunt van (kapitaal) macht een
te grote rol gespeeld. Belangrijker zal het onderzoek eerst worden, wanneer wordt
nagegaan hoe banken als markt-instellingen hebben gefunctioneerd; wat zij als
financiële instellingen op de vele deelmarkten van de ene grote markt aan
vindingrijkheid hebben ontwikkeld ten behoeve van een zo optimaal mogelijke
voortgang van de economische verandering.
In de bijdragen uit deze bundel over de ontwikkeling van het bankwezen in
Oostenrijk, Italië, Spanje, Servie, Japan en de Verenigde Staten, in de cruciale periode
1870-1914, kondigt deze omslag op tal van punten zich reeds aan. De inleiding van
Cameron stelt de geïnteresseerden ervan op de hoogte welke oude vragen,, hangende
het onderzoek, reeds van de tafel zijn gevallen en wat er aan nieuwe vragen is
geproduceerd.
Intussen gaan de actionarissen van de N.V. Jan Publiek voort om schuttingen te
ontsieren met wijsheden voor platneuzen.
Wie eens wil weten waar dat (niet) op slaat of hoe het bankwezen er (wel) opstaat,
kan terecht bij de verslagen van dit door Cameron tesamengebrachte internationale
gezelschap.
Th. de Jong

A.C. Zijderveld
Sociologie van de zotheid De humor als sociaal verschijnsel
Boom, Meppel, 1971.
Humor is uiteraard een sociaal verschijnsel en had daarom, meer dan het tot nog
toe het geval is geweest, de aandacht moeten krijgen van de sociologen. De auteur,
zelf socioloog, wenst dan ook in dit boek de schuld van de sociologen, althans
gedeeltelijk af te betalen. Gedeeltelijk, want humor is een zeer complex verschijnsel;
het kan zo verscheiden zijn van vorm als de culturen geografisch en in de geschiedenis
onderling verschillen. Schrijver noemt ‘humor’ een spelen met de zininhouden van
de taal, van de logica, van de eomties, van het alledaagse leven. Hij bestudeert de
vele vormen ervan in de geschiedenis (goliarden, zotten-feesten, hofnarren) en in
bepaalde culturen (legenden van schelmen als Tijl Uilenspiegel, optreden van
ceremoniële clowns, enz.). De vraagt dringt zich dan op, waarin de sociale functie
bestaat van de humor. Moeten de zininhouden even op hun kop gezet worden opdat
hun waarde opnieuw duidelijker zou uitkomen? Is iedere vorm van humor een handig
gecamoufleerde vorm van agressie (stelling van veel psychoanalitici)? De functie
van de humor is blijkbaar ruimer: hij is er om bevrijdend en humaniserend te werken
en is daardoor onmisbaar in iedere samenleving.
M. De Tollenaere

André Beaufre
Die Revolutionierung des Kriegsbildes Neue Formen der Gewaltanwendung
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Seewald Verlag, Stuttgart, 1973, 235 pp., DM. 26,-.
Oorlog werd door Clausewitz beschouwd als de voortzetting van de diplomatie
met andere middelen. Deze opvatting is in zoverre verouderd dat het uitoefenen van
geweld niet langer beschouwd kan worden als het monopolie van een souvereine
staat, die als bijkans metafysische grootheid boven de samenleving geplaatst is.
Volgens huidige inzichten wordt de staat beschouwd als ordeningsinstantie binnen
een samenleving en ontleent de staat daardoor haar legitimiteit aan de acceptatie van
haar taak, plaats en functie door de leden van die samenleving. Het machtsinstrument
van de staat, het leger, is daarom evenzeer van de maatschappelijke opvattingen
afhankelijk. Ook het denken over legitimiteit van geweld heeft een verandering
ondergaan sinds de 19e eeuw: het gebruik van geweld kan niet langer beschouwd
worden als het monopolie van de staat: ook emancipatiegroepen in allerlei
schakeringen maken van dit middel in toenemende mate gebruik. Bij het denken
over oorlog kan worden vastgesteld dat de categorieën niet langer passen op de
werkelijkheid, die in de zeventiger jaren van onze eeuw gekenmerkt wordt door een
opheffing van het ongelimiteerde geweld tussen staten en volkeren door de dreiging
met een absolute vernietiging, terwijl tegelijkertijd vele nieuwe en vernietigende
vormen van locaal geweld ontstaan. Deze nieuwe geweldsvormen kunnen samengevat
worden met de term revolutionaire conflicten. Een verklaring voor het ontstaan van
revolutionair geweld wordt in de publikatie van Beaufre slechts fragmentarisch
gegeven. Ook analyseert hij zijn termen niet. De generaal houdt zich m.a.w. verre
van enige (politieke) totaalvisie. Toch is zijn publikatie belangrijk en zeker
lezenswaard: weinig publikaties bieden zo'n helder en gedocumenteerd overzicht
over toepassing van revolutionaire geweldsvormen.
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Politiek
P.J.A. Idenburg / P.J. Geelkerken
Het konflikt in het Midden-Oosten
In den Toren, Baarn, 1973, 128 pp., f 8,90. De auteurs, resp. docent en student in de
internationale betrekkingen (Vrije Universiteit, Amsterdam), hebben waarschijnlijk
ook niet voorzien dat hun boek met nóg een hoofdstuk zou moeten worden uitgebreid:
de acties van Egypte en Syrië op Jom Kippoer, Grote Verzoendag 1973. Hun uitlating
op p. 113: ‘Egypte begint meer haast met een oplossing te krijgen’ was dus niet uit
de lucht gegrepen. Dat geldt trouwens voor de hele studie. Voor zover het onderwerp
dit toelaat, is het een boek dat prettig leest. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken
met de wijze waarop dit werk tot stand gekomen is. Het is het eindprodukt van een
werkcollege van studenten politicologie aan de V.U.. Dit werkcollege resulteerde
via een simulatiespel in een excursie naar de landen die bij het conflict in het
Midden-Oosten betrokken zijn.
Het is m.i. de grote verdienste van dit werk dat het niet geprobeerd heeft een
oplossing aan de hand te doen; wat men wél heeft willen bereiken is, dat de partijen
die in het conflict met elkaar te maken hebben, zo duidelijk mogelijk aan de
Nederlandse lezer worden voorgesteld, enerzijds omdat elke partij recht op goede
informatie heeft, anderzijds om de complexiteit van het gehele conflict duidelijk
voor ogen te zien. Voor de lezer die verder in het probleem zou willen duiken, bieden
de voetnoten uitgebreide en goede literatuur.
Een paar schoonheidsfoutjes zouden in een volgende oplage - die waarschijnlijk
wel nodig is - weggewerkt kunnen worden, zoals de soms erg lange zinnen (pp.
111-112), de voetnoot op p. 106 en het recht van p. 74, dat heel duidelijk onrecht
moet zijn.
Panc Beentjes

Vrede en veiligheid
Oorsprong van de koude oorlog
(Dic-map), De Horstink, Amersfoort, 1973, 80 + 19 pp., f 8,90.
Vrede en veiligheid zijn vraagstukken die al eeuwenlang centraal staan in de
menselijke samenleving. Op het punt van vrede en veiligheid zullen in de komende
jaren belangrijke beslissingen worden genomen. De uitbreiding van de
kernbewapening, het lidmaatschap van de NATO, de aanwezigheid van kernwapens
in West-Europa en het eerste gebruik ervan zijn omstreden punten. Het is daarom
van groot belang om over de oorsprong van de tegenstellingen tussen Oost en West
enige opmerkingen te maken. In de jaren vijftig vormden de Russen in het oog van
het Westen een bedreiging voor de vrede en alles wat de Amerikanen deden, was
een reactie hierop. Het aanleggen van bases rondom de Sovjet-Unie, het opvoeren
van de bewapening en de oprichting van de NATO waren defensieve maatregelen.
Gedurende de jaren zestig ging men met het Amerikaanse engagement in Vietnam
en elders in de wereld voor ogen zich afvragen of de koude oorlog wel zo gemakkelijk
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toegeschreven kon worden aan Russisch expansionisme. Zoals prof. von der Dunk
opmerkt: vele Amerikanen werden geintrigeerd door de tegenspraak tussen het
Amerikaanse zelfbeeld - de Verenigde Staten de vriend van alle onderdrukte koloniale
volkeren, de exponent van de vooruitgang, ook de sociale - en de realiteit. Die realiteit
maakte Washington steeds meer tot bondgenoot van behoudende en feodale regimes.
De nieuwe benadering gaf de schuld voor de verslechtering van het klimaat na
1945 aan het Westen. Daardoor verschijnt de Sovjet-Unie als de mogendheid die
redenen had zich bedreigd te voelen en die dus op bepaalde Amerikaanse initiatieven
moest reageren. Het belang van de nieuwe aanpak schuilt daarin, dat inderdaad
factoren in de geschiedschrijving aan het licht kwamen die men over het algemeen
in de jaren vijftig verwaarloosde. Zo was er vanaf 1917 een antibolsjevistische traditie
in het Westen, die bij herhaling tot een uitgesproken anti-Russische politiek had
geleid.
Tenslotte kan worden vastgesteld dat bij het ontstaan van de tegenstellingen tussen
Oost en West een communicatiestoring op mentaal en ideologisch gebied, gevoed
door een langdurige tegenstelling, maakte dat ieder zich voor de vijandelijke
bedoelingen van de ander wilde beschermen en daarmee die ander tot
tegenmaatregelen prikkelde. Dit was een fatale vicieuze cirkel waarvan de
consequenties, ondanks de verbetering van de betrekkingen tussen Moskou en
Washington, in de wereldpolitiek nog steeds zichtbaar zijn.
L. Bartalits
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Geschiedenis
Alstyne, Richard W. van - The United States and East Asia. - Thames and
Hudson, London / Denis, Borgerhout, 1973, 180 pp., BF. 157.
Bruyne, Arthur de - Trouw. - West-Pockets, Heverlee, 1973, 155 pp., BF. 120.
Chesneaux, Jean - Peasant revolts in China 1840-1949. - Thames and Hudson,
London / Denis, Borgerhout, 1973, 180 pp., BF. 157.
Fejtö, François - L'héritage de Lénine. - Casterman, Tournai, 1973, 400 pp.,
BF. 420.
Fest, Joachim - Hitler. 1. Jeunesse et conquête du pouvoir. II. Le führer. Gallimard, Paris, 1973, 526 en 545 pp..
Givesius, H.B. - Adolf Hitler. - (Fontein Folio) De Fontein, De Bilt, 1973, 565
pp., 74 foto's, f 12,50.
Langer, Walter C. - Een psychologisch portret van Adolf Hitler. - Bruna, Utrecht
/ Antwerpen, 1973, 254 pp., BF. 298.
Liebman, Marcel - Le léninisme sous Lénine. 1. La conquðe du pouvoir. - Seuil,
Paris, 1973, 334 pp..
Lopes, Aderito - L'escadron de la mort. Sao Paulo 1968-1971. - Casterman,
Tournai, 1973, 196 pp., BF. 240.
Maser, Werner - Prénom: Adolf. Nom: Hitler. - Plon, Paris, 1973, 511 pp..
Pike, Fredrick B. - Spanish America 1900-1970. - Thames and Hudson, London
/ Denis, Borgerhout, 1973, 180 pp., BF. 157.
Siebert, Ferdinant - Aristide Briand. - Eugen Rentsch, Erlenbach/Zürich, 1973,
704 pp., DM.49,-.

Alan Palmer
Rusland in Oorlog en Vrede
Fibula - van Dishoeck, Bussum, 1972, 224 pp., ill., f 39,50.
Zelden heb ik een boek gezien dat zo vol taal- en vertaalfouten, druk- en zetfouten
zat. Soms is het nodig de tekst in het Engels terug te vertalen om er althans iets van
te begrijpen. Ook andere tekst-slordigheden zoals het verwisselen van namen, zijn
frequent. Dat is bijzonder jammer want dit is een goed boek. Het geeft eerst een
beschrijving van factoren uit het dagelijks leven van Rusland uit het begin van de
vorige eeuw, nodig om Tolstoi's Oorlog en Vrede meer te kunnen waarderen. Hierbij
wordt vooral ook gebruik gemaakt van reisbeschrijvingen en brieven. Soms krijgt
men daarbij de indruk over het tegenwoordige Rusland te lezen. Dezelfde slordigheid,
onafheid en besluiteloosheid die ook nu het leven van de Rus kenmerken. Wat dat
betreft, is het aan het regiem duidelijk niet gelukt enige verandering te brengen.
Beschrijving van de verschillende soorten lijfeigenschap, de positie van de
staatsboeren en de kerk zijn zeer verhelderend.
Een volgend deel van het werk geeft een goede beschrijving van de oorlogen tussen
Alexander en Napoleon. Anders dan Tolstoi meent de schrijver dat de brand in
Moskou wel degelijk gedeeltelijk opzettelijk gesticht is en dat de civiele gouverneur
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graaf Rostoptsjin daarvoor gedeeltelijk verantwoordelijk is. Aan wiens kant het gelijk
ligt in deze controverse, zal niet makkelijk op te lossen zijn. Het is echter de vraag
of het belang ervan erg groot is, want ook zonder de brand had Napoleon de stad
hoogst waarschijnlijk niet kunnen houden. De schrijver gaat in dit verband niet in
op de vraag waarom Napoleon naar de tweede stad van het rijk trok, die buitendien
makkelijk te isoleren was, en niet naar de hoofdstad St Petersburg. De Russische
verdediging was aanvankelijk zo opgesteld dat ook rekening was gehouden met een
dergelijke opmars, zo sterk dat het opperbevel zelfs de beslissende slag op de weg
had willen laten plaats vinden.
De slothoofdstukken behandelen dan de compositie van het werk van Tolstoi.
Daarbij gaat de schrijver niet in op de bedoelingen die Tolstoi verder gehad zou
hebben dan een uiting van afkeer van de oorlog. Nu hij echter wel zegt dat de structuur
van het land, ondanks de op gang komende industrialisatie (spoorwegen), wezenlijk
niet veranderd was en Tolstoi juist daardoor naar waarheid kon beschrijven, wordt
het nog duidelijker dat Tolstoi met dit werk een fundamentele kritiek op zijn
maatschappij wilde leveren.
Verdienstelijk in het boek zijn de zeer vele goede illustraties.
C.J. Boschheurne

F.Ph. Nieuwenhof
Darboek Geschiedenis Moderne geschiedenis 1945-1972
De Bezige Bij, Amsterdam, 1973, 112 pp.. De samensteller geeft een twaalftal teksten
(voorzien van een summiere inleiding) die gebruikt kunnen worden bij het
geschiedenisonderwijs in de hoogste klassen van het VHMO. Hij bewijst vele
geschiedenisleraren met deze selectie een grote dienst: hij bespaart hen de moeite
naarstig te moeten
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zoeken naar materiaal, en nog meer de moeite eventuele gevonden teksten te
vermenigvuldigen.
Men kan zich wel afvragen of het onvertaald laten van de Duitse en Engelse teksten
(Frans is er al niet meer bij - jammer voor de Gaulle) niet riskant is. Er zijn zeker
leerlingen die er wel raad mee zullen weten, maar voor anderen zal wellicht veel van
het geschiedenisplezier vergald worden door de bitterheid van grammaticale
moeilijkheden. Ik ben benieuwd naar de ervaringen van collega's op dit stuk.
Marcel Chappin

Eduard Vorbeck - Lothar Beckel
Carnuntum, Rom an der Donau
Otto Müller Verlag, Salzburg, 114 pp., ÖS. 280.
Aan de zuidelijke Donau-oever, 40 km ten Oosten van Wenen, ligt het dorp
Petronel, waarvan de landerijen de resten bedekken van een belangrijke Romeinse
grensstad. De naam ervan was in vergetelheid geraakt, tot humanistische geleerden
erin slaagden die resten met het oude Carnuntum te identificeren. Deze vroegere
keltische nederzetting werd vanaf het jaar 6 na Christus uitgebouwd tot de centrale
garnizoensplaats van de Donaugrens, later ook tot bestuurshoofdstad van de provincie
Pannonia Superior. Voeg daarbij, dat Carnuntum, als kruising van de Barnsteenweg
tussen de Oostzee en Italië met de grote waterweg, een levendige handels- en
marktstad was en de betekenis ervan laat zich raden. Ook in de politieke geschiedenis
speelde het een rol. Keizer Marcus Aurelius had er tijdens de bange jaren van de
Germanen-oorlog zijn hoofdkwartier, in 193 werd hier Septimus Severus door zijn
Donau-troepen tot keizer uitgeroepen en in 307 kwam in Carnuntum de befaamde
vier-keizer-conferentie onder leiding van emeritus-keizer Diocletiaan bijeen. Na de
verpletterende nederlaag van de Romeinse legers bij Adrianopel in 378 moest deze
machtige voorpost van het rijk spoedig ontruimd worden en verdween het vrijwel
geheel.
De tekst van dit bijzonder fraai uitgevoerde boek vertelt, met al de charme van
een streekgeschiedenis, de lotgevallen van de stad en de herontdekking vanaf de
16de eeuw en beschrijft de rijke vondsten aan grotere en kleinere kunstvoorwerpen,
nu grotendeels bewaard in het plaatselijk museum. Een aantrekkelijk voorbeeld van
lokale Romeinse geschiedenis en archeologie. De bijzondere waarde van het boek
wordt gevormd door de 75 werkelijk prachtige kleurenfoto's, grotendeels van L.
Becker. Belangrijke kunstwerken, waaronder een uitstekend bewaard Mithras-reliëf,
grafstenen met inscripties en de blootgelegde resten van twee amphitheaters en
verschillende belangrijke huizen worden afgebeeld. Boeiend zijn vooral de luchtfoto's,
waar, in de beplanting van de akkers, de lijnen van wegen en straten en de funderingen
van huizen en grafmonumenten zich haarscherp en tot in details aftekenen. Men ziet
hier gefascineerd de mogelijkheden van archeologische luchtkartering. Wie de streek
niet heel goed kent, zal echter het gemis van een goed-gedetailleerde overzichtskaart
van het gehele complex pijnlijk voelen.
P. Smulders
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Raymond Rudorff
Belle Epoque Paris in the Nineties
Hamish Hamilton, London, 1972, 365 pp., £ 4,15.
Dit boek valt moeilijk in een categorie onder te brengen omdat de schrijver ervan
zo knap op de verschillende grensgebieden (cultureel, sociaal, politiek) laveert om
een beeld op te hangen van de Franse fin-desiècle-sfeer. Erg welkom in deze context
is het lange hoofdstuk gewijd aan het ontstaan van het chanson. Plezierig om te lezen
ook omdat het boek met die speciale vorm van tederheid, kritiek en weemoedige
helderheid geschreven is waarmee Angel-Saksers vaak plegen te schrijven over de
voorwerpen van hun liefde. Voor Rudorff behoort Frankrijk daar blijkbaar bij!
Eric De Kuyper
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Wijsbegeerte
Schenk, Johannes - Die Genossin Utopie. - Klaus Wagenbach, Berlin, 1973, 56
pp..
Theobald, D.W. - Grundzüge der Wissenschafts-Philosophie. - Reclam, Stuttgart,
1973, 200 pp., DM. 13,80.

J.T. Bakker, H.J. Heering,
G.Th. Rothuizen Ludwig Feuerbach, Profeet van het Atheïsme
Kok, Kampen, 1972, 210 pp., f 21,-. Drie protestantse theologen van verschillende
richting (Kampen, Leiden), hebben samen dit werk over Feuerbach geschreven. In
tien hoofdstukken vertellen zij over zijn tijd, zijn leven, de inhoud van zijn werk,
zijn invloed in de 20e eeuw. Dit laatste aspect domineert trouwens het hele werk:
Feuerbach als de grote invloed van de hedendaagse theologie. Het boek is uitvoerig
van noten voorzien, ze beslaan 40 dungedrukte bladzijden. Zowel in de tekst als in
deze aantekeningen blijkt dat de schrijvers zeer eenzijdig georiënteerd zijn en de
vraag komt op, of hun boek niet vooral een nuttig geschrift is voor hun studenten en
eventuele aanhangers van hun eigen theologie. We missen hier nl. heel erg een
wijsgerige uiteenzetting van Feuerbachs filosofie en dikwijls blijkt een gebrek aan
wijsgerige vakkennis. Men kan b.v. niet zeggen: ‘het existentialisme’ houdt dat alleen
een atheistische ethiek mogelijk is. Deze uitdrukking komt zeker tweemaal voor en
wordt bevestigd door het ontbreken van de invloed van andere existentialisten en
tegelijk tegengesproken door het naar voren brengen van Buber en Levinas. Nu zou
men denken dat deze twee Joodse filosofen de schrijvers hadden moeten helpen om
te ontdekken, dat juist het antisemitisme van Feuerbach hem blind maakte voor een
juiste interpretatie van de Joodse godsdienst en dat hier minstens een der oorzaken
ligt van zijn misverstaan van alle godsdienst, maar helaas ontbreekt dit aspect. In
plaats hiervan (?) wordt verwezen naar ‘in zijn jeugd opgedane mystiek’. Ik heb een
te hoge opvatting van mystiek om die door iemand ‘te laten opdoen’. De eenzijdigheid
van de S. wordt nog versterkt door hun opvatting van ‘hedendaagse theologie’. De
namen zelfs van Rahner, Schillebeeckx, Küng, Ratzinger ontbreken. De Lubac's
boek over het atheisme wordt tenminste in een noot vermeld, maar met enkele
uitzonderingen (de psycholoog H. Fortmann b.v.) kan men blijkbaar nog zeggen:
‘Catholica non leguntur’. Overigens blijft ook de protestantse theologie cenzijdig en
m.i. achter bij de laatste ontwikkelingen in het buitenland. De S. kennen ongetwijfeld
Feuerbach, maar ik vraag me af, of een lezer die niet zo goed met F. en bepaalde
protestantse theologie op de hoogte is, veel kan leren van deze tien hoofdstukken en
de vele aantekeningen. Jammer, want bepaalde aspecten van Feuerbachs filosofie
zijn inderdaad zeer actueel.
J.H. Nota
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J.H G. van der Berk
De dingen en hun wetenschap Een metabletisch onderzoek van het
vervreemdingsproces tussen natuur en wetenschap
Callenbach, Nijkerk, z.j., 157 pp..
Een interessant onderwerp: aan de historiek van de wetenschap is tot nu toe weinig
gedaan. S. was geïntrigeerd door het feit dat omstreeks 1800 alle exacte
wetenschappen voorgoed gevestigd waren. Zijn hypothese is dat de veranderde
houding van de fysicus tot zijn object samenhangt met een omkeer in het wereldbeeld
van zijn tijd. Hij steunt daarbij op het onderscheid dat Prof. van den Berg in zijn
‘metabletica’ maakt tussen de 1e en 2e structuur van de dingen (resp. de gewone en
de wetenschappelijke werkelijkheid). Hij probeert de overeenkomst tussen beide aan
te tonen in een beschrijving van de wetenschappelijke evolutie in de 18e eeuw.
Alhoewel ik, als niet-specialist, de uiteenzetting van de ontwikkeling erg bevattelijk
vond, leek me de periodisering ervan toch erg willekeurig. Bovendien wordt de
vernieuwing in het wereldbeeld zelf onvoldoende belicht (een paar theologische en
filosofische beschouwingen), zodat de hypothese door de lezer niet kan worden
geverifieerd. De Franse filosoof Michel Foucault plaatst een cesuur in het westers
denken in 1800: de mens kwam toen voor het eerst als afzonderlijk thema aan de
orde. S. toont de andere kant: de scheiding tussen mens en ding werd een feit toen
dit laatste in het laboratorium een object van onderzoek werd.
Hoe een wetenschappelijke theorie nu juist wordt opgebouwd, wordt uit dit werk
niet duidelijk. Een werk als Althussers ‘Lire le capital’ - waarin de ook hier besproken
phlogiston-theorie verschijnt - had hier dienstig kunnen zijn. Toch is dit een lezens-
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waardige studie - niet in het minst voor de menswetenschapper die merkt dat de
exacte wetenschappen met gelijkwaardige twijfels geplaagd zitten.
P. Claes

Nathan Rotenstreich
Philosophy The Concept and its Manifestations
D. Reidel, Dordrecht, 1972, 258 pp., f 29,-.
Dit is kortweg een voortreffelijk boek, dat door iedereen die zich, ook al is het
maar oppervlakkig met filosofie bezig houdt, gelezen moet worden. De schrijver
analyseert namelijk de filosofische activiteit als een vorm van bewust-kennen. Hij
neemt een middenpositie in het moderne denken in, die hem in zekere zin boven de
nu heersende en strijdende scholen verheft. In het tweede deel behandelt hij dan
feitelijk de uitwerking van de filosofische activiteit, vanuit de filosoof gezien, op de
wereld om hem heen. De politieke consequenties die daaruit dan weer getrokken
moeten worden, laat hij daarbij echter buiten beschouwing.
C.J. Boschheurne

David Pears
Ludwig Wittgenstein
Meulenhof, Amsterdam, 1973, 146 pp., f 10,-.
Dit boekje is gewoon te kort om Wittgenstein werkelijk te introduceren, zeker als
men dat zoals deze schrijver op een tamelijk kritische wijze wil doen. Aan de vroege
en de late Wittgenstein worden ieder 71 bladzijden besteed. De schrijver gaat er
daarbij van uit dat het in beide gevallen de bedoeling van de denker was om de
grenzen van de taal te bepalen, maar dat hij dit alleen op twee verschillende wijzen
probeerde. Hij probeert daarom te komen tot een soort synthese tussen de beide
systemen. Hij steunt daarbij op de stelling dat Wittgenstein met de opvatting dat er
niets buiten de taalgrens is, in de Tractatus, bedoelde dat er niets feitelijks buiten de
grens van de feitelijke taal is. Het is de vraag of dit ooit zo is gezegd, maar zeker is
dat niet de bedoeling van de Tractatus in zijn oorspronkelijke opzet. De schrijver
houdt er namelijk geen rekening mee dat dit werk in werkelijkheid niet is ontstaan
in de volgorde van de gepubliceerde stellingen en dat deze filosofie zich tijdens het
schrijven verder heeft ontwikkeld. Het is niet anders dan waarschijnlijk dat de
bedoeling oorspronkelijk was om de grenzen te bepalen tussen het filosofisch en
mystiek kennen. Alleen op deze wijze zijn bijvoorbeeld de uitspraken over ethica te
begrijpen. Waarschijnlijk is nu dat deze bedoeling al tijdens het schrijven enigszins
op de achtergrond raakte en bij het schrijven van de Untersuchungen, onder invloed
van de Wiener Kreis, volledig was vergeten. Daarom is een verzoening tussen beide
opvattingen wel als uitgesloten te beschouwen.
Het boek wordt buitendien moeilijk leesbaar doordat er geen verwijzingen naar
de teksten in voorkomen. Merkwaardig is ook de aanvullende bibliografie, duidelijk
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van de hand van de vertaler, die alleen werken noemt - zoals die van Van Peursen
en Hubbeling - die van veel eenvoudigere en meer inleidende aard zijn als dit werk.
De grote commentaren die men bij de hand moet hebben om dit werkje te beoordelen,
worden niet genoemd.
C.J. Boschheurne

Ferdinand Ulrich
Leben in der Einheit von Leben und Tod
Knecht, Frankfurt, 1973, 154 pp..
Een leven waarvan de dood geen vast bestanddeel meer uitmaakt, is geen leven
meer. Dat is de stelling waarmee F.U., professor in de filosofie te Regensburg, zoekt
in te gaan tegen de algemene tendens van de huidige samenleving de dood zonder
meer te negeren. Daarbij is het S. niet alleen om het biologisch sterven te doen. Ook
diegenen die het sterven beschouwen als het prijsgeven van zichzelf uit zucht naar
zelfbehoud, en met een beroep op de onsterfelijkheid van de ziel het leven tot een
soort bedrieglijke zelfverlossing pogen om te buigen, ontkomen niet aan de schaduw
van de dood die haar vlerken over het leven spreidt. Zoals in de polaire zijnsvormen
rede moet samengaan met zintuiglijkheid, lichaam met geest, aldus de filosoof, zo
is ook in de polariteit van dood en leven een ‘sym-bolische’ (dwz. bijeen-brengende)
kracht werkzaam welke naar een eenheid streeft die men vanouds de naam ‘Eros’
heeft meegegeven. Welnu, juist deze eros maakt uit ‘die Lebensquelle der
menschlichen Transzendenz’ uit. Verdeeld over drie lange, doch glashelder
gestructureerde Meditationen, verdient dit boek de bijzondere aandacht van al wie
zich afvraagt of na de dood van God, niet gereageerd moet worden tegen het sterven
van de dood.
S. De Smet
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Theologie
Deddens, K. - Zefanja's profetieën. - Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 1973, 143
pp., f 10,75.
Mc Shane, Philip - Introducing the thought of Bernard Lonergan. - Darton,
Longmann & Todd, London, 1973, 61 pp., 80 p..
Kasper, Walter - Glaube im Wandel der Geschichte. - (Topos) Matthias
Grünewald Verlag, Mainz, 1973, 213 pp., DM. 7,80. Klijn, Prof. Dr. A.F.J. Na het Nieuwe Testament. - Ten Have, Baarn, 1973, 112 pp., f 7,90.

Wolfgang Beilner
Der historische Jesus und der Christus der Evangelien
Verlag Styna, Graz/Wien/Köln, 1971, 68 pp., ÖS. 28, -, DM. 4,-.
Het onderzoek naar de historische Jezus, of zoals sommigen liever zeggen: de
werkelijke Jezus, Jezus zoals hij écht was, verheugt zich nog steeds in een bijzonder
intensieve studie. Zijn er sinds 1800 talloze boekenplanken over dit onderwerp
volgeschreven, de aandacht is nauwelijks verslapt. De grote opleving kwam toen
Ernst Käsemann in 1952 de stoot gaf tot hernieuwd onderzoek. Jezus zelf heeft niets
geschreven. Hoewel de brieven van Paulus doorgaans ouder zijn dan de 4 evangeliën,
bevatten zij vrijwel geen gegevens over Jezus. De 4 evangeliën zijn dus de eigenlijke
bron voor het leven van Jezus. Maar omdat zij geschreven zijn door gelovige en
geëngageerde schrijvers moet men ze kritisch lezen.
De auteur komt tot de conclusie dat de bronnen over Jezus een reconstructie van
zijn leven niet toelaten. Jezus heeft zijn volgelingen de vrijheid gegeven om over
hem te schrijven. De oerkerk heeft dit vertrouwen niet misbruikt. Wel betekent dit,
aldus Beilner, dat de historische Jezus zich in zoverre heeft opgeofferd, dat hij zich
nu identificeert met de herinnering aan hem (p. 56). Op p. 45 oppert Beilner een
uitspraak die niet onvermeld mag blijven: ‘Was weder dem jüdischen Erbe noch der
späteren kirchlichen Entwicklung innerhalb des Kirchentraditionsprozesses bezüglich
Jesu entspricht, is mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Jezus zurückzuführen’.
Wie dit boekje - een voordracht uit 1970 - wil lezen, moet bij iedere zin zijn uiterste
concentratievermogen benutten om niet te stranden waar zoveel Jezus-onderzoeken
zijn gestrand. Daarom is de laatste opmerking van het boek toch weer hoopvol:
‘Wer die vier Evangelien tut, wird Jesus nahestehen’.
Panc Beentjes

Eberhard Jüngel
Unterwegs zur Sache
(Beiträge zur evangelische Theologie), Chr. Kaiser Verlag, München, 1972, 299 pp.,
Kt. DM. 26, -, Ln. DM. 33,-.
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Jüngels werk beweegt zich doorgaans in de spanning tussen bijbel en de huidige
situatie. In dit boek zijn 16 artikelen en voordrachten gebundeld uit de jaren
1963-1971. Een theologisch boek van gehalte, met als centrale thema's: God,
gerechtigheid, christologie. Met name de bijdragen ‘Gott als Wort unserer Sprache’
(pp. 80-104) en ‘Vom Tod des lebendigen Gottes’ (pp. 105-125) zijn magnifieke
brokken theologie. Overigens blijft het mij een raadsel hoe deze voordrachten van
zeer zwaar theologisch kaliber door Duitse Pfarrer en studenten aanhoord kunnen
worden; ze zijn bij het lezen al pittig, laat staan wanneer men ze alleen maar hoort.
Het is uitermate jammer dat er aan het boek registers ontbreken, zowel een register
van bijbelperikopen, een trefwoordenregister als een lijst van gebruikte Griekse
woorden.
Panc Beentjes

H. Breit und Kl-D. Nörenberg, Hrsg.
Religionskritik als theologische Herausforderung
(Theologische Existenz heute), Chr. Kaiser Verlag, München, 1972, 140 pp., DM.
12,50. De opstellen van dit boek zijn de weerslag van een zes weken durende
voortgezette opleiding, in mei 1971 gegeven aan pastores van de evangelisch-lutherse
kerk. Het is onbegrijpelijk dat de pastores deze moeilijke voordrachten hebben moeten
aanhoren, terwijl de lezer reeds moeite heeft alles in zich op te nemen wanneer hij
de tekst voor zich heeft.
Het boek wil bijdragen aan een ‘neue Theoriebildung des Glaubens’ (p. 7). Het
eerste opstel, met als onderwerp het Oude Testament, is zeer matig, veel
opzienbarends is er niet in te vinden. De bijdrage over Nietsche's kritiek op het
platonisme en de christelijke religie is daarentegen bijzonder geslaagd. In 25 pp.
krijgt men een uitstekend overzicht vooral van Nietzsche's ideeën over religie. Dit
opstel van Klaus-Diter Nörenberg springt echt naar voren.
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De andere voordrachten zijn volgestouwd met informatie; er wordt teveel geboden,
zodat na het eminente artikel over Nietzsche de lezer gauw geneigd zal zijn het boekje
voor gezien te houden.
De literatuurlijst en de literatuuraanbevelingen zijn dermate onoverzichtelijk
afgedrukt dat zij weinig uitnodigen tot bestudering.
Panc Beentjes

G. von Rad
Gesammelte Studien zum Alten Testament II
(Theologische Bücherei), Chr. Kaiser Verlag, München, 1973, 328 pp., DM. 24,-.
Was de eerste bundel met verzamelde opstellen (Theologische Bücherei, Band 8),
van de oud-testamenticus Von Rad een succes, zowel wat betreft overzichtelijkheid
als inhoud, dit tweede verzamelwerk (Band 48) geeft nu een uitstekend beeld van
zijn veelomvattend oeuvre.
Een groot gedeelte van het boek gaat over het boek Deuteronomium, het onderwerp
van Von Rad's dissertatie. Deze is geheel opgenomen, aangevuld met een tweetal
andere belangrijke studies over dit onderwerp. Een nooit gepubliceerde studie over
koning Saul en twee bijdragen aan zgn. Festschrifte laten zien dat Von Rad ook op
andere terreinen dan Deuteronomium en de Priestercodex thuis is. De bundel besluit
met een opstel over de typologische uitleg van het Oude Testament, voorwaar geen
onbelangrijk bijbels onderwerp, en tenslotte een aantal vragen die men rond een
theologie van het Oude Testament kan stellen, een gebied waaraan Von Rad met zijn
tweedelige ‘Theologie des Alten Testaments’ een grote bijdrage heeft geleverd.
De Theologische Bücherei mag geprezen worden met deze bundel, zoals dat voor
vele banden uit deze serie geldt. De verschillende lettertypen waaruit de verschillende
bijdragen bestaan, neemt men gaarne op de koop toe.
Panc Beentjes

Gerhard von Rad
Das Opfer des Abraham
Kaiser-Verlag, München, 1971, 95 pp., DM. 8,50.
Het diep-menselijk bijbelse verhaal van ‘de binding van Isaäk’, zoals de Joodse
traditie Gen. 22 noemt, heeft in alle tijden tot de verbeelding gesproken. Er zijn
boeken samengesteld die alleen maar alle publikaties over Gen. 22 en een kort
uittreksel ervan hebben verzameld. Met name Rembrandt heeft het offer van Abraham
meermalen tot onderwerp van een studie gemaakt.
De beroemde oud-testamenticus Gerhard von Rad heeft in dit boekje zijn visie op
het Genesishoofdstuk gegeven. M.i. is hij daarin niet geslaagd. Wel geeft hij
achtergrondinformatie over ontstaan en theologische pijlers van het verhaal, maar
een werkelijke exegese van Genesis 22 blijft achterwege. Wel jammer, want gezien
zijn talloze vermaarde publikaties moet hij daartoe wel in staat zijn. De teksten van
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Luther, Kierkegaard en Kolakowski, die in het boekje staan afgedrukt, mogen niet
ongelezen blijven.
Panc Beentjes

Hans Urs von Balthasar
In Gottes Einsatz leben
Johannes Verlag, Einsiedeln, 1971, 114 pp., DM. /SF. 7.
Von Balthasar constateert dat de katholieke kerk zich sinds Vaticanum II meer tot
de wereld gewend heeft, maar dat haar werfkracht sindsdien eerder af- dan
toegenomen is. Het is alsof zij de wereld niets bevrijdends meer te bieden heeft en
alleen verschijnt als instituut; en dat wordt afgewezen. Schrijver zet daarom nog eens
uiteen, wat de kern van het christendom is. Alle initiatief ligt bij God. Hij roept de
mens; zijn motief is: liefde. Daarom zet Hij zich voor ons in (zie titel); daarom ook
kan Hij maar één doel hebben: volledige ontplooiing van iedere mens als vrije persoon.
Het antwoord van de mens moet zijn: algehele inzet van zichzelf. Sinds Jezus Christus
weten wij, hoe die inzet verloopt en wat ons in dit leven te wachten staat.
Futurologische beschouwingen over een langzaam komend Godsrijk vinden geen
grond in de Bijbel. Ieder mensenleven eindigt met de dood; al die msenlevens samen
brengen niet iets dat de dood overstijgt. Door de dood heen komt de echte vrijheid
tot stand.
Wij vinden in deze brochure alle punten terug die de schrijver dierbaar zijn: alle
initiatief ligt bij God, kruis (mislukking) behoort bij het christenleven, kerk moet
zich niet isoleren van de wereld, maar er zich zeker niet mee identificeren, alleen
christendom brengt ware vrijheid. De kracht van het christendom ligt hierin dat het
heiligen heeft weten voort te brengen. Dat moet het blijven doen. Zij zijn echt vrije
mensen, die enerzijds tegenstanders irriteren als ongrijpbaar, maar door hun innerlijke
vrijheid echte getuigen van waar christendom zijn (zie b.v. de romans van
Solsjenitzyn).
W. Sormani
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Brenan, Gerald - St John of the Cross. - Cambridge University Press, London,
1973, 233 pp., £ 3,90.
Delanghe, Jules A. - The philosophy of Jesus: real love. - Dorrance, Philadelphia,
1973, 141 pp., $ 4,95.
Cupitt, Don - Schoon schhip binnen het Christendom. - De Toorts, Haarlem,
1973, 149 pp., f 19,-.
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pp., BF. 45.
Have, Dr. P. ten - Bij de Bron 1. Oude Testament. - Voorhoeve, Den Haag,
19739, 638 pp., krtn., f 29,90.
Have. Dr. P. ten - Bij de Bron 2. Nieuwe Testament. - Voorhoeve, Den Haag,
19739, 763 pp.. f 29,90.
Kroeger, Matthias - Themenzentrierte Seelsorge. - Kohlhammer, Stuttgart,
1973, 222 pp., DM. 12,-.
Rooy, Jac de - Woorden uit mijn hart. - Lannoo, Tielt, 1973, 160 pp., BF. 158.
Ruler, Dr. A.A. van - Over de Psalmen gesproken. - Callenbach, Nijkerk, 1973,
182 pp., f 15,90.
Sölle, Dorothee - Lijden. - (Oekumene) Bosch & Keuning, Baarn, 1973, 144
pp., f 8,90.
Tanghe, Omer - Gewone gelovigen. - Lannoo, Tielt, 1973, 216 pp., BF. 168.
Trungpa, Chögyam - Praktische meditatie. - Gottmer, Haarlem, 1973, 87 pp.,
f 9,90.

Hans-Ruedi Weher
Bijbelstudie-experimenten
Nederlands Bijbelgenootschap / Katholieke Bijbelstichting, 1973, 39 pp., f 3,50.
De auteur, bijbelstudiesecretaris van de Wereldraad van Kerken, kennen we reeds
als schrijver van het zeer goede boek ‘De uitnodiging - Matteüs Missionair’ (Streven,
februari 1973, p. 508). Ik krijg de indruk dat Weber ongeveer dezelfde suggesties
voor bijbellezen geeft als in zijn uitstekende Mateüs-leeshulp. Naast een overzicht
van boeken die men bij bijbelstudie niet kan missen en nuttige wenken voor
groepsstudie, geeft hij drie manieren aan waarop men de bijbel kan benaderen: literair
en historisch, theologisch en meditatief en tenslotte de manier die tot beslissing en
bekering leidt. Bij elke benadering staan vragen voor de lezer afgedrukt.
De pagina's 27-39 worden in beslag genomen door een uittreksel uit een rapport
van de Wereldraad van Kerken: ‘Het gezag van de bijbel’. Het opnemen van dit
uittreksel lijkt mij drie redenen te hebben. Allereerst om het boekje enige omvang
te geven, vervolgens omdat Weber bijbelstudie-secretaris van dezelfde Wereldraad
is en tenslotte omdat er in dit rapport toch nog wel enkele ‘revolutionaire’
opmerkingen staan opgenomen. Ik denk dan aan het vierde hoofdstukje over inspiratie.
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Degene die de bijbelstudie-methode van Hans-Ruedi Weber metterdaad toegepast
wil zien, kan veel beter diens boek ‘De uitnodiging - Matteüs Missionair’ bestuderen.
Panc Beentjes

Jan Klein
Schrift op tafel. deel 9: Van Advent tot Hemelvaart deel 10: Van Hemelvaart
tot Advent
(Van exegese tot verkondiging), Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1973, 200 en
208 pp.. Enige tijd geleden is door de R.K. Kerk een schema van zondagslezingen
opgesteld. De cyclus is ontworpen voor 3 jaar, zodat het 4e jaar weer opnieuw
begonnen kan worden; een duidelijke immitatie van de drie-jarige Joodse
lezingen-cyclus in de synagoge.
Bovengenoemde boeken zijn een soort bijbelkommentaar met preeksuggesties
voor één jaar. Het is nuttig te weten met welke bedoeling de samensteller het boek
heeft opgezet: ‘Dikwijls gaat het zo dat de priester die zondag moet preken - in beslag
genomen door allerlei activiteiten en kwesties - pas te elfder ure tot de ontdekking
komt dat hij “nog niets aan zijn preek heeft gedaan”: “Waar moet ik het zondag over
hebben...”. Men gaat naarstig naar aanwijzingen en suggesties zoeken, tracht het een
en ander met elkaar in verband te brengen, wordt van zijn voorbereiding weggehaald,
begint weer opnieuw...’ (deel 9, p. 7).
Vraag is of het uitgangspunt dat de auteur schildert niet direct en drastisch moet
veranderen. Van een predikant mag in deze tijd toch minstens worden verlangd dat
hij aan zijn preek de nodige aandacht besteedt. Hij moet zélf een exegese van zijn
teksten kunnen maken; hij moet zélf aanvoelen waar aanknopingspunten liggen.
Tenslotte heeft hij hiervoor een opleiding genoten van minstens 6 jaar. Het gevaar
is niet denkbeeldig dat het initiatief van de Ka-
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tholieke Bijbelstichting om deze twee delen uit te geven averechts werkt: de
gemakzucht wordt nog meer in de hand gewerkt. Bij bestudering van de beide boeken
valt allereerst op dat de lezingen die door de kerk worden voorgesteld nogal eens uit
verknipte stukken bestaan; zo bijv. deel 9, p. 63: 1 Sam. 3, 3b-10 + 19; 1 Kor. 6,
13c-15a + 17-20. Is dit recht doen aan de strekking van het bijbelverhaal of schuilen
hier hogere princiepen achter die slechts aan weinigen geopenbaard mogen worden?
Een zeer lofwaardig initiatief vervolgens is de voortdurende vermelding in de tekst
van de Nieuwe Katechismus. De uitleg van de bijbelgedeelten is beknopt, maar goed.
De actualisering - of zo men wil suggesties voor de prediking - zijn zeer ad rem en
gedurfd; zie bijv. deel 9, pp. 150-151. Ronduit jammer tenslotte is het ontbreken van
een register met bijbelplaatsen. Voor predikanten die deze lezingencyclus niet
gebruiken, bestaat nu geen mogelijkheid zich over bepaalde passages te laten
informeren.
Panc Beentjes

Dr. N.J. Tromp
Over Psalmen gesproken
(Van exegese tot verkondiging, deel 11), Katholieke bijbelstichting, Boxtel, 1973,
165 pp..
Uit de inleiding blijkt dat de opzet van het boek tweeledig is.
Allereerst poogt de auteur ‘een beeld te geven van de wijze waarop de psalmen
door de eeuwen heen zijn beleefd’ (p. 5). Hij geeft daarom een selectie van teksten
zoals verschillende tijdperken over deze bijbelse gebeden hebben gepreekt,
geschreven, gemediteerd. Zo komen de Midrasj (helaas slechts 4 pp.) en de
Kerkvaders (17 pp.) aan het woord. Tevens worden de diverse soorten psalmen
besproken, m.i. niet op de meest ter zake doende manier: het is nogal rommelig en
zeer onoverzichtelijk.
Het tweede gedeelte van het boek bespreekt het nieuwe Urengebed, de vervanging
van het oude brevier. Achtergronden, vormgeving en overzicht van dit nieuwe
liturgisch gebeuren komen uitvoerig aan de orde. Dan opeens gaat de auteur weer
verder met een onderwerp dat m.i. in het eerste deel van het werkje thuishoort:
theologie van de psalmen, vloekpsalmen.
Een register van psalmen die in het Urengebed zijn opgenomen, met bijbehorende
antifonen en Nieuw-testamentische verwijsplaatsen, sluit het boek af.
In het Ten Geleide biedt de auteur reeds zijn excuses aan omdat ‘dit boekje in een
zeker tempo tot stand is gekomen, zodat het voor verbetering vatbaar is’ (p. 7). Dat
tempo is door heel het boekje heen heel duidelijk merkbaar, hetgeen aan de behandelde
stof niet ten goede komt. Deze tijdnood lijkt mij ook de reden dat in het Ten Geleide
allerlei moeilijke begrippen moeten worden uitgelegd die de auteur in zijn verdere
tekst is vergeten (allegorisch, canticum, antropologie etc). Tot overmaat van ramp
blijkt ook de inhoudsopgave van p. 165 onjuist te zijn.
Panc Beentjes
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Friedrich Weinreb
Die jüdischen Wurzeln des Matthäusevangeliums
Origo Verlag, Zürich, 1972, 216 pp., SF. 16,80.
Op de laatste pagina van het boek ontdekt de lezer dat dit boek ophoudt bij Matt.
4: 13. Hij kon dat niet eerder hebben opgemerkt, omdat het boek noch een
inhoudsopgave, noch een register van bijbelplaatsen bezit, terwijl ook in de lopende
tekst de vindplaatsen van citaten nauwelijks aanwezig zijn.
Bedoeling van Weinreb is om vanuit de joodse mondelinge traditie, de Midrasj,
het eerste evangelie te benaderen. Hij is daarbij, hetgeen ook in andere boeken van
zijn hand in het oog springt, zeer wijdlopig. Wanneer dit boek in de smaak valt aldus de auteur op p. 13 - wil hij nog wel 7 à 8 boeken over het Mattheusevangelie
schrijven. Het komt mij voor dat zijn wens niet bewaarheid zal worden.
Allereerst wemelt het werk van de fouten, niet alleen zetfouten (wat de uitgever
noopte tot bijlevering van een apart karton met 43 errata!), ook inhoudelijke fouten.
Zo wordt bij het spreken over Maria teruggegrepen naar de oudtestamentische Mirjam
(en terecht). Volgens Weinreb (p. 104) komt de naam Mirjam al in Ex. 2 voor,
wanneer Mozes in het biezen kistje ligt en zijn zus Mirjam toekijkt. Er staat inderdaad
‘zijn zus’, maar nergens ‘Mirjam’. Een tweede grove fout is Weinrebs spreken over
‘de drie wijzen’ (p. 123) die Jezus komen bezoeken. Nu is het te weinig bekend dat
er bij Mattheus nergens gesproken wordt van ‘drie wijzen’; zij heten gewoon ‘wijzen
uit het Oosten’ (Matt. 2: 1). Vreemd dat men eeen bijbeltekst kennelijk nooit opzoekt
om de meest verbreide opvattingen te controleren. Van Weinreb mag dat toch zeker
verwacht worden.
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Een tweede punt van kritiek treft Weinrebs getallenideologie. Zoals bekend bestaat
er binnen het jodendom de Kabbala, een stroming die veel studie maakte van en grote
waarde hechtte aan de combinatie cijferletter. In het Hebreeuws namelijk werden de
letters gebruikt om cijferwaarden mee aan te duiden (a = 1, b = 2, enz.). Elk woord
uit het Mattheusevangelie bezit volgens Weinreb een getalwaarde. Nu is dat voor
sommige woorden bijzonder frappant; Bethlehem vertegenwoordigt bijv. de waarde
490, hetgeen in de joodse omgeving niet onbelangrijk geacht mag worden (7 × 70).
Eén vooronderstelling moet hierbij gesignaleerd worden: Weinreb gaat steeds uit
van Hebreeuwse woorden, terwijl het Mattheusevangelie in het Grieks is overgeleverd.
Maar zelfs wanneer we hierover niet vallen, dan nog is het bevreemdend dat hij op.
p. 87 aan de naam Jahweh de waarde 42 geeft, terwijl het m.i. 26 moet zijn.
Ten laatste een voorbeeld van Weinrebs werkwijze, zoals die soms de grenzen
van het redelijke overschrijdt. Het Hebreeuwse woord aw (vader) en ben (zoon)
zouden naar zijn zeggen versmolten zijn tot awwen (steen). Reden: vader en zoon
zijn even onverwoestbaar als het grondelement van deze wereld: de steen. De steen
is eenheid, en dat zijn de vader en de zoon ook.
Kortom, wie het boek toch eens wil inzien, moet dat maar in een leeszaal doen.
Het is zonde om er zoveel geld voor uit te geven.
Panc Beentjes

Dr. N. Tromp, Dr. J. Lescrauwaet en Dr. A. Scheer
Geroepen tot Vrede
(Van exegese tot verkondiging, deel 13) Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1973,
141 pp., f 7,90.
Uitgaande van de praktijk dat de privébiecht als zodanig voor veel mensen is
verdwenen, maar veelal tot een boeteviering in groepsverband is uitgegroeid, wordt
hier een studie aangeboden over zonde en vergeving.
Het eerste opstel plaatst kanttekeningen bij het bijbels denken over zonde, straf,
schuld en vergeving. Alle aspecten van de bijbelse boodschap worden besproken,
helaas op slechts 25 pagina's, die alles moeten behandelen, een nogal samengeperst
verhaal dus. Bovendien moet men door de grote hoeveelheid noten (die achter het
opstel staan afgedrukt) steeds heen en weer bladeren en kan men soms het verband
kwijtraken.
De tweede publikatie beschrijft hoe de kerk in de loop der geschiedenis de
zondevergeving heeft beleden. Het is goed om te lezen dat het niet alleen de private
biecht is geweest; m.n. de begintijd van het christendom is reuze interessant. Men
vindt hier vele goede theologische gedachten geformuleerd.
De laatste auteur werkt het meer praktische gedeelte uit: hoe kunnen we op
verantwoorde wijze een gemeenschappelijke boeteviering componeren. Hij geeft
daarvoor suggesties, schema's en zelfs een aantal uitgewerkte vieringen.
Wanneer pastores dit werkje aanschaffen, dan hoop ik dat ze het niet alleen voor
deze laatste bijdrage doen. De andere twee bijdragen zijn veel te waardevol om ze
ongelezen in de kast te zetten.
Panc Beentjes
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Hans-Dieter Bastian, Hrsg.
Kirchliches Amt im Umbruch
Chr. Kaiser - M. Grünewald, München - Mainz, 1971, 296 pp., DM. 24,-.
Dat er ten aanzien van het kerkelijk ambt ingrijpende wijzigingen zijn opgetreden
en zeer waarschijnlijk nog zullen optreden, is duidelijk. In dit boek, geschreven door
25 auteurs, wil men niet zozeer de oorzaken analyseren als wel proberen een uitzicht
te bieden voor allen die in het ambt werkzaam zijn of zich erop voorbereiden. Waar
men zich goed van bewust moet zijn is, dat er een verschil is ontstaan tussen
theologische opleiding en het kerkelijk ambt. Niet iedere theologie-student ambiëert
nog het pastorschap. Hier ligt een wezenlijk aspect, dat m.i. in Nederland nog te
weing wordt onderkend, namelijk de specialisten: ‘Allmählich ist es klargeworden,
dass es auch in der Seelsorge Spezialisten braucht, wie in der Medizin oder in einer
menslichen Kunst sonst...’ (p. 144).
Een groot deel van het boek bestaat uit zgn. Praxisberichte, geschreven door
mensen uit de zielzorgpraktijk: ziekenhuispastor, gevangenispastor, bedrijfspastor,
studentenpastor, telefoonpastoraat. Niet alleen mannelijke pastores komen aan het
woord, ook (en in de Reformatie kan dat) verschillende vrouwelijke pastores die
over hun werk vertellen. Doelbewust heeft men ook leken aan het woord gelaten en
een opstel van een hunner (pp. 280-285) liegt er niet om.
Een aantal opvallende punten uit het boek zijn bv. de uitspraak ‘Auf keinem Gebiet
müssen wir so viel hinzulernen wie auf der Exegese’ (p. 118); het Statement dat een
we-
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zenlijk fundament voor een goed pastorsambt ligt in de kunst om nee te zeggen, en
tenslotte een statistisch gegeven. In 1967 waren er in West-Duitsland op elke 100.000
katholieken ruim 16 theologiestudenten, in Oost-Duitsland ruim 20.
Als één ding uit deze verzamelbundel duidelijk is geworden, dan is het wel dat de
situatie in West-Duitsland niet met die in Nederland te vergelijken is. Men is daar
kennelijk toch al iets professioneler bezig.
Panc Beentjes

Eduard Schweizer
Gott versöhnt
Kreuz-Verlag, Stuttgart/Berlin, 1971, 79 pp., DM. 4,80.
Achter de theologisch zeer lokkende titel heeft de auteur, die professor is in het
Nieuwe Testament te Zürich, een zestal toespraken opgeborgen, die weinig of niets
met de titel te maken hebben. Naar aanleiding van twee bijbelcitaten heeft de schrijver
op een wereldvergadering van de ‘Reformierter Weltbund’ te Nairobi telkens een
preek-toespraak gehouden. Het meest zit hij in zijn maag met de generatiekloof, die
hij dan ook in velerlei bijbelcitaat meent te herkennen.
De op de achterflap aangekondigde nieuwe mogelijkheden voor een aan de tijd
aangepast spreken van God zijn woorden die de lezer in het boek zelf nauwelijks
gestalte ziet krijgen.
Panc Beentjes

Walther Schmandt
Keine Angst vor Oekumene
Grünewald-Verlag, Mainz, 1972, 123 pp., DM. 9,80.
De auteur is naast kandidaats filosofie en theologie afgestudeerd in de geschiedenis
en de kunstgeschiedenis. Hij geniet in Duitsland grote bekendheid door zijn
uitzendingen ‘Tagebuch’ voor het ZDF.
Toch is zijn boek over de oecumene uiterst vervelend; men zou het ook ‘het boek
over het gemengde huwelijk’ kunnen noemen; bijna de helft van het werk gaat erover.
Dan zitten we direct al in een bepaalde hoek van de oecumene. Bij verdere lezing
blijkt oecumene nagenoeg uitsluitend tot interne Duitse kwesties beperkt te blijven.
In alle toonaarden wordt het confessionalisme aangevallen, meestal terecht, maar
soms ook niet. In dit verband mag ook het langste woord uit het boek niet achterwege
blijven: ‘konfessionskirchenbevölkerungspolitisch’ (p. 61). Gelukkig dat het boek
waarschijnlijk niet in het Nederlands vertaald wordt; je zult maar met zo'n woord en
zo'n boek geconfronteerd worden.
Tot op zekere hoogte is het boek informatief over oude (vooral katholieke) zeden
en gewoonten, maar deze folkloristische gegevens zijn té tendentieus gesteld. Hoewel
Schmandt denkt leuk te zijn, is dat geenszins het geval, zoals o.a. moge blijken uit:
‘Für Bekehrungen sind katholische Pfarrer 24 Stunden sprechbereit, wie die
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Poliezeireviere für Anzeigen’ (p. 123). Als dit een reële momentopname uit het
huidige geloofsleven moet zijn, is het voor mij nauwelijks geloofwaardig meer.
Panc Beentjes

G. Cornfeld, Hrsg.
Die Bibel und ihre Welt Band 1-3 (A - Kal)
Deutsche Taschenbuch Verlag, München, 1972, per deel DM. 7,80.
Deze Israëlitisch-Duitse coproduktie o.l.v. Gaalyahu Cornfeld uit Tel Aviv is het
zoveelste woordenboek over de bijbel en haar wereld. Zij wil ‘lesbare
Wissenschaftlichkeit’ zijn over het tijdvak 3000 v. C. - 1000 n. C.
De leesbaarheid is niet gelukt. De artikelen zijn door een onoverzichtelijke
typografie en het zeer kleine lettertype nauwelijks leesbaar te noemen. De nog nooit
elders gepucliceerde kaarten zijn slecht.
Met de wetenschappelijkheid is het beter gesteld. De artikelen zijn vrij lang en
vrij goed bijgewerkt met recente gegevens. Niet elk bijbels woord heeft een eigen
lemma; de artikelen zijn naar themata gegroepeerd, zoals bijv. akkerbouw en veeteelt,
opgravingen in Palestina, inschriften, etc.. Bij koning Achab (die geen eigen lemma
heeft) zal waarschijnlijk verwezen worden naar een artikel ‘koningen’. Dit select
kiezen van onderwerpen in een woordenboek vergt wel een zeer degelijk
naslagregister. Of zo'n register ook inderdaad de nodige hiaten opvult, valt met deze
drie deeltjes op tafel niet te zeggen.
Het is ronduit jammer dat de wetenschappelijkheid door de onleesbaarheid van
het geheel verloren gaat. Speciale aandacht wordt gevraagd voor het 33 pagina's
tellende artikel ‘Bibelkritik’, dat meer dan uitstekend genoemd mag worden.
Panc Beentjes
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Louis Paul Boon & Jo Boon
Blauwbaardje in de ruimte
Paris - Manteau, Amsterdam & Brussel, 1973, geïll., 86 pp., BF. 265.
‘Blauwbaardje in de ruimte’ is een lees- en fotoboek op tekst van L.P. Boon en in
beeld gebracht door zijn zoon Jo Boon. De leestekst heeft nauwelijks verband met
de soms mooie, vaak ook eentonige plaatjes van het half of helemaal naakte
fotomodel. Wat L.P. Boon bij elkaar geschreven heeft is onvervalste ‘stamineepraat’,
die de auteur van ‘De Kapellekensbaan’ en het magistrale boek over Pieter Daens
op literaire recepties en ook op T.V. soms ten beste geeft. In een gesprek met de
samenstellers van het in 1972 verschenen Boonboek heeft Maurice Roggeman
verklaard dat de schrijver L.P. Boon eigenlijk uitgepraat is en dat het peil van zijn
geschriften stilaan gedaald is. ‘Blauwbaardje in de ruimte’ bevestigt deze constatering
volop. De schrijver Boon is de (slechte) clown Boon geworden. En het publicitair
succes is gepaard gegaan met een literaire degradatie, die heel duidelijk
gedemonstreerd wordt in zijn Blauwbaardjesgeschrijf.
J. Gerits
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Katrien Broes
Petrus
Zevenkerken, Brugge, 1973, 85 pp..
‘Petrus’ is een zeer poëtische novelle, die op warme, nooit dikdoenerige wijze
deze ‘kleine’ waarheid verwoordt: ‘de zon is gratis en de liefde ook. wij hangen
allemaal aan het leven te sterven’. Het gaat over Kornelia, Klaas en Petrus: een vrouw,
een man en een kind, door Kornelia verlangd, door Klaas niet gewenst.
Langzamerhand begint Kornelia erg vreemd te doen en trekt ze zich meer en meer
terug in de onwezenlijke wereld van haar nooit verwekte, ongeboren Petrus, met wie
zij praat, aan wie zij verhaaltjes vertelt. De als maar brozer wordende wereld van
Kornelia valt helemaal stuk wanneer haar Klaas zich door de mannenveroverende
Angella laat verleiden en zelfs in de gevangenis terecht komt, verdacht van moord
op diezelfde Angella. Voor Kornelia blijft er niets anders over dan voor goed afscheid
te nemen van haar dromen-Petrus. Zonder filosofische pretentie verkondigt deze
sprankelende novelle dat leven afscheid nemen is, soms voorlopig, soms definitief.
J. Gerits

Peter Handke
De korte brief bij het lange afscheid
Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1973, 156 pp., BF. 190.
‘Het lange afscheid’ is het zeer complexe verhaal van een huwelijk dat langzaam
te gronde is gegaan, van een liefde die helemaal haar tegendeel geworden is: felle
haat. Deze komt tot uiting in ‘de korte brief’ die Judith aan haar man schrijft: ‘Ik ben
in New York. Zoek me liever niet; het zou niet best zijn als je me vond’. Door zich
te verplaatsen (van Oostenrijk naar Amerika) trachten de beide acteurs uit het echtelijk
drama hun verhouding te overzien, omdat men pas van op een afstand een landschap
(misschien hier beter het slagveld) in zijn geheel kan bekijken. We krijgen evenwel
bijna uitsluitend de visie van de man op het gebeurde.
Niet zonder reden wordt in het boek veel over film gesproken; het boek zelf is
immers als een film gemonteerd met fragmenten herinnering, brokken literatuur
(uitgebreide referenties aan ‘Der grüne Heinrich’ van G. Keller, verder aan F. Scott
Fitzgerald, Adalbert Stifter en Karl Philipp Moritz), een reisreportage, opgetekende
dromen en flarden muziek.
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Filmen is ver-beelden van werkelijkheid, in kaart brengen van het vaak chaotisch
verspreide. Iets dergelijks doet Handke in deze roman: hij gaat na hoe een relatie
evolueert in de tijd. Het tijdsbegrip staat dan ook centraal; het wordt verbonden met
fysieke pijn en existentiële angst. De tijd krijgt een dubbele symbolische gerichtheid:
regressie naar het verleden (negatief) en progressie naar de toekomst (positief). Claire,
een vriendin van de mannelijke hoofdpersoon, met wie hij doorheen Amerika reist,
maakt het hem duidelijk: ‘Je bent hier naartoe gekomen als met een tijdmachine, niet
om van plaats te veranderen, maar om in de toekomst te reizen’ (p. 64).
Het boek kan als een soort psycho-drama gelezen worden, dat zijn eindpunt vindt
in het huis van de filmregisseur John Ford. Aan hem vertelt Judith hoe ze naar
Amerika gekomen was, haar man achtervolgd had, hem op straat had laten beroven,
hem had willen neerschieten en hoe ze tenslotte thans bereid waren om vreedzaam
uit elkaar te gaan. Waarop John Ford haar toen vroeg in het Engels: ‘En dat is allemaal
waar? Niets aan het verhaal is verzonnen?’ ‘Ja’, zei Judith, ‘dat is allemaal gebeurd’.
Dit slot duidt op een loutering: fysiek geweld is gesubstitueerd door verbaal geweld.
Het lijkt erop dat voor de hoofdpersonen pas na het schrijven van het boek en het
vertellen van hun verhaal aan een objectieve derde, de spanning wijkt, zodat de
toekomst, die ‘andere’ (positieve) tijd weer mogelijk wordt.
J. Gerits

Dietrich Rolle
Ingenious Structure. Die dramatische Funktion der Sprache in der Tragödie
der Shakespearezeit
C. Winter, Heidelberg, 1971, 271 + 47 pp., DM. 60,-.
Dat de taal als een merkwaardig artistiek instrument werd gehanteerd in
Shakespeares oeuvre (ofwel als beeldtaal-motief voor de psychologische uittekening,
ofwel als middel om de relaties tussen stijl en figuren na te gaan), werd al vroeger
door W. Clemen en M. Charney aangetoond. In deze studie tracht S. hetzelfde gegeven
te bewijzen bij de rivalen uit Shakespeares tijdperk: Heywood, Chapman, Tourneur,
Webster, Middleton, Ford, in samen 11 dramatische teksten. Vertrekkend van een
ontwerp tot typologie van het taalgebruik (onder de gezichtspunten van de functie,
de structuurvorm, de originaliteit en de frequentie), onderscheidt hij 6 categorieën
waarin de taal als autonoom middel gebruikt wordt: atmosfeer, begeleiding, verband,
contrast, verandering en teleologische oriëntering. In ieder van deze categorieën
blijkt de taal telkens anders gehanteerd maar een sleutelgehalte is er constant terug
te vinden; de taal reflecteert op de gebeurtenissen, loopt vooruit op de dingen, maakt
vele verwarde aspecten één, contrasteert de incidenten, versterkt overal de morele
implicaties. De periode-determinerende conclusie moet luiden: de taal is in deze
Shakespearetijd een belangrijker indicatie-instrument dan elke andere causale
motivering die van handeling en karakter gebruik maakt.
C. Tindemans
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Gotthart Wunberg, Hrsg.
Hofmannsthal im Urteil seiner Kritiker
Athenäum, Frankfurt, 1972, 612 pp., DM. 64,-.
De reputatie van Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) heeft het, net in deze
periode waarin hij in vele studies en dissertaties van heel dichtbij bekeken wordt,
toch erg moeilijk; zijn aroma van neo-impressionisme, estheticistische
werkelijkheidsafkeer en conservatief-rechtse politieke voorkeur laat hem niet
makkelijk in de culturele markt liggen. De achtergronden van dit actuele oordeel
tracht G. Wunberg in historische getuigenissen pro en contra op te vangen. De
wonderkind-aanvang (in 1892 als Loris), het nooit-kwijtgeraakte jeugdimago, zijn
anti-naturalistische symboolkracht, de koppeling aan Stefan George (ofschoon hij
na 1904 niet meer in diens tijdschrift publiceerde), zijn poging tot dramatische
vernieuwing (zo dramaturgisch als thematisch) en zijn jarenlange collaboratie met
Max Reinhardt: het is allemaal in veelkleurige reacties (notoire vijanden: F. Gundolf
en K. Kraus; notoire verdedigers: E.R. Curtius, R. Borchardt, M. Kommerell, M.
Broch en sedertdien Th.W. Adorno en W. Jens) opgetekend. De samensteller heeft
er zich van kunnen weerhouden de historische selectie zo aan te leggen dat ze op een
affirmatie van zijn eigen Hofmannsthal-beeld uitliep; precies omdat de vitale
stellingnamen (nooit banaal, hoe onverdraagzaam af en toe ook) alle opgenomen
zijn. Met dergelijke anthologie wordt het omstreden probleem van de
‘Wirkungsgeschichte’ inderdaad een intellectueel avontuur dat de fundamentele
aspecten van een literator én een mentale tijd in zich heeft opgenomen.
C. Tindemans
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Internationale Bibliographie zur Geschichte des deutschen Literatur von
den Anfängen bis zur Gegenwart. Teil II/2
Volk und Wissen, Berlin(-Ost), 1972, 1126 pp., M. 68,-.
Deze derde aflevering in de monumentale bibliografische verzameling over de
Duitse letterkunde (voor de eerste twee delen, cfr. Streven, okt. 1971, blz. 106, en
nov. 1972, blz. 203-204) concentreert zich op de auteursbibliografieën van de Duitse,
Oostenrijkse en Zwitserse taalgebieden tijdens de 20e eeuw. Methodisch blijft dezelfde
grondigheid bestaan als in de vorige delen, ofschoon thans het aandeel van de
niet-DDR-verwijzingen geringer uitvalt en er bijgevolg een bepaalde eenzijdigheid
te merken valt. Ronduit te prijzen valt echter nog altijd het principiële uitwerken van
de binnen- en buitenlandse receptiegeschiedenis. Bovendien zijn in dit deel reeds
een aantal aanvullingen op de algemene bibliografie (zowel recente nieuwe publikaties
als oudere toevoegingen) opgenomen. Het wachten is thans op de registerband die
dit omvangrijke apparaat toegankelijk en werkzaam moet maken voor het onmiddellijk
behoeftemoment.
C. Tindemans

Boris Sutsckow
Historische Schicksale des Realismus
Aufbau Verlag, Berlin/Weimar, 1972, 529 pp..
Dit boek geeft meer dan de titel zou doen geloven. In feite hebben we hier te maken
met een algemene literatuur-geschiedenis, gezien vanuit een Russisch-marxistisch
standpunt. Meer Russisch dan marxistisch. De grote problemen rondom het
socialistisch-realisme in de kunst, zoals het feit dat de kunst altijd een voorbeeld
moet stellen en dus juist niet realistisch kan zijn, worden niet aangesneden. Tot een
discussie met Garaudy, voor wie het socialistisch realisme geen grenzen heeft en die
met name ook Picasso en Kafka onder de realisten rekent, komt het niet. In dit werk
worden Kafka, Joyce en Proust wel genoemd, maar van hun roman-techniek wordt
gesteld dat zij zich afwenden van de sociale realiteit naar een beschrijving van dingen.
Het gaat steeds om de objectieve wetmatigheid van het sociale leven. De schrijver
meent die ook bij Dostojewsky te ontdekken. Poesjkin beschrijft die volgens hem,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld Walter Scott, wel. Flaubert wordt geprezen om de
wijze waarop hij de burgermentaliteit hoont, maar verworpen omdat hij in de praktijk
skeptisch stond tegenover de revolutie van 1848 en de Parijse commune. De schrijver
schijnt te vergeten dat een dergelijke toetssteen bij de Russische schrijvers van de
vorige eeuw ontbreekt, of het zou de decabristenopstand moeten zijn. En die zou
falen zeker wat betreft Dostojewsky en Tolstoi. De eerste wendde zich door zijn hele
levenshouding van de westerse democratische instelling van de decabristen af, de
laatste bedoelde oorspronkelijk met oorlog en vrede een inlieding te schrijven voor
een werk dat handelde, in zijn eigen tijd, over de terugkeer van een decabrist uit
jarenlange gevangenschap in Siberië. Maar toen hij zover was, had hij de opzet van
de decabristen totaal de rug toegekeerd en was hij gekomen tot een pacifistisch
anarchisme.
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Over het algemeen stelt de schrijver de Russische letterkunde, ook vóór de
revolutie, steeds boven de westerse. Eigenlijk de enige schrijver die er zonder al te
veel kritiek door komt, is Goethe. Het is overigens een leerrijk boek, omdat het eens
een andere kijk geeft op vele min of meer door de literatuur-geschiedenis
gecanoniseerde personen, daarom is het zeer bruikbaar voor iedereen die een eigen
mening wil vormen.
C.J. Boschheurne

Alfred Klein
Im Auftrag Ihrer Klasse Weg und Leistung der deutschen
Arbeiterschriftsteller
Aufbau Verlag, Berlin/Weimar, 1972, 854 pp..
In dit zeer lange boek, een derde deel van een serie over socialistische schrijvers,
zit men voortdurend te wachten totdat de schrijvers waar het over gaat, nu eindelijk
eens aan het woord komen. En als ze dat dan, na meer dan zeshonderd bladzijden,
eindelijk doen, dan is het nog hoofdzakelijk om te praten over hun werk. Dit werk
brengt in al zijn breedsprakigheid ons geen stap dichter bij de beantwoording van de
vraag of de arbeider, uitgaande van zijn sociale positie in de klassestrijd, daardoor
nu anders schrijft dan anderen. Die vraag kan alleen beantwoord worden door analyse
van het werk zelf, zonder dat vantevoren criteria worden aangelegd die vaststellen
welke arbeiders-schrijvers daarvoor wel in aanmerking komen en welke niet. Dat
laatste speelt in dit boek een grote rol.
C.J. Boschheurne
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Theater
Ballett 1973. - Friedrich, Velber, 1973, 124 pp..
Canaris, Volker - ‘Leben Eduards des zweiten von England’ als
vor-marxistisches Stück Bertolt Brechts. - Bouvier, Bonn, 1973, 185 pp., DM.
29,80.
Barlach, Ernst - Werk und Wirkung. - Athenäum, Frankfurt, 1973, 596 pp..
Dworjetzkij, Ignatij - Der Aussenseiter. - Piper & Co., München, 1973, 160 pp.,
DM. 10,-.
Hodges, C. Walter - Shakespeare's second globe. - Oxford University Press,
London, 1973, 100 pp., £ 3,-.
Kamer, Hansrudolf - Künstlerische und politische Extravaganz im Spätwerk
Shaws. - Francke, Bern, 1973, 174 pp., SF. 28,-.
Oper 1973. - Friedrich, Velber, 1973, 120 pp..
Sartie, Jean-Paul - Un théâtre de situations. - Gallimard, Paris, 1973, 382 pp..
Speaight, Robert - Shakespeare on the stage. - Collins, London, 1973, 304 pp.,
£ 5,-.
Tscgudin, Marcus - A writer's theatre. - Lang, Bern, 1973, 295 pp., SF. 44,-.

Urs Kessely
S.N. Behrmans Komödien: Spiel und Konflikt. Untersuchungen zu einem
Gattungsbegfriff und zum Verhältnis der Geschlechter
H. Lang, Bern, 1972, 155 pp., sFr. 28,-. S.N. Behrman (1893-1973) wordt tot dat
gladde handvol Amerikaanse auteurs van salonkomedies gerekend, die
Broadwaysuccesventen, de Amerikaanse versie van de zo Britse Noel Coward,
producerend volgens het procédé van de driehoek met epigrammatische hypotenusa.
In deze dissertatie tracht S. aan te tonen dat deze reputatie Behrmans dramatische
aard miskent; wat vluchtigjes 5 (beste) komedies analyserend, besluit hij dat ze
triomfantelijk behoren tot de comedy of manners, een oer-Angelsaksisch patroon
waarin mensen en dingen in een herkenbare context tot op het bot worden doorgelicht.
Resultaat: een actualiteitsbewuste idee als fundament en scherpe mensontleding als
vulling. Deze mensbeelden gaat S. in een tweede opdracht na; hij scheidt nuancerend
de mannelijke rollen van de vrouwen en concludeert dat het vrouw-type een
gecamoufleerde symbolisering van de Amerikaanse maatschappij uitmaakt, in elk
geval stukken degelijker (qua techniek) en boeiender (qua substantie) dan de lieve
juffers uit de Broadway-hit. Erg perplex blijf je van deze besluiten niet, maar wellicht
is het feit dat de Europese analyse zich op de meer actuele Amerikaanse dramatiek
richt, reeds een wetenschappelijke mijlpaal.
C. Tindemans

Alek Pohl
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Zurück zur Form. Strukturanalysen zu Slawomir Mrozek
Henssel, Berlin, 1972, 131 pp., DM. 17,-. Terwijl deze uitgeverij zich al vroeger
verdienstelijk heeft gemaakt met de verspreiding van het dramatische oeuvre van de
Pool Mrozek, voegt ze daar nu een hartig brokje analyse en interpretatie aan toe van
een Westduits slavist. S. beperkt zich tot de toneelstukken tussen 1958 en 1964 (De
politie tot Tango) en spant zich tot onze tevredenheid in om het sluitende procédé
van deze politiek-kritische dramatische auteui aan te tonen. In een zorgvuldig
gedoseerd beginhoofdstuk vertelt hij de ‘plots’ zodanig dat de grondhouding, de
structuur en de betekenistendens aardig belicht raken. Vervolgens wordt de scenische
inrichting geanalyseerd als metaforisch. De ex- en interne eigenschappen van de
dialoog worden tot dialectische instrumenten verklaard en in de natuur van het
komische achterhaalt hij het parodie- en travesti-element. Bovendien slaagt S. er ook
nog in Mrozeks werkwijze te verduidelijken als een eigenwillig streven de bestaande
Krakau-traditie te verbinden met de (toen) nieuwe absurdistische Franse behoeften.
C. Tindemans

Eric Bentley
Theatre of War. Comments on 32 Occasions
Eyre Methuen, London, 1972, 428 pp., £ 3,75.
Na vele boeken die S. gevestigd hebben als een vaste dramatisch-kritische
marktwaarde, is deze verse lijvige verzamelbundel toch belangwekkend; S. is
(eindelijk) die moderne scepticus die alleen in het theater is blijven geloven en
bijgevolg een idealistisch cynicus is geworden omdat de bewuste schijn-projectie de
kenner-adept (addict!) een analytisch begrip toestaat die de realiteit hem blijft
onthouden. Het boek valt in 3 grote delen uiteen: over drama, over politiek, en over
dramatische structuren met een politieke kern tenzij het om het politieke bedrijf gaat
volgens een dramaturgische roltheorie. S. zwemt naar hartelust
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rond, bezig met intellectuele bellenblazerij in mooie ronde logica; en toch uiteindelijk
zo leeg en arm als een bekentenis van onmacht, niet als een handige camouflage van
toch niet beter weten. Het standpunt is erg boeiend: S. poogt zijn intellectuele activiteit
als criticus te verruimen tot een maatschappelijke dimensie. Hij weet thans meer (en
beter) over zichzelf en zijn (beperkte) functie; het resultaat is verharding, een
radicalisering-in-de-parterre-reflectie (leunstoelsyndroom). Hij gluurt vol heimwee
over zijn schouder en vindt het goed wat de keurige nette toneelauteurs van toen
(enigszins Ibsen, vooral Shaw, Pirandello en Brecht als idolen) samengeknutseld
hebben. De tijdgenoten krijgen ook zijn aandacht maar als het ware terloops; het
nu-theater (Grotowski, The Living Theater, Black Theater) wordt gekapitteld,
hyperrationeel en erg knap maar zo ontmoedigend naast de grijpbare motivaties. S.'s
standpunt is bijgevolg lang niet ongeldig, maar wel uiterst onmachtig. Bentley bestaat
als een misverstand: een ‘liberal’ die pleit voor een ideëel conservatisme, een
academicus die de theaterlaboratoria opzoekt, een politiek activist die in esthetica
wriemelt. Allemaal erg overtuigend, erg oprecht, erg vergeefs. Daarom ook niet weg
te knippen uit de hedendaagse context van (universeel) theater en (Amerikaanse)
maatschappij.
C Tindemans

David Galloway, Ed.
The Elizabethan Theatre II
MacMillan, London, 1970, 148 pp., £ 3,50. Deze teksten uit de 2e Internationale
Conferentie over het Elizabethaanse theater (University of Waterloo, Ontario, juli
1969) bevatten de te verwachten waaier van uiteenlopende interessepunten, daarmee
tegelijk demonstrerend welke aspecten vitaal zijn om zowel het theater als de
kenmerken van een gesloten periode te beoordelen. Biografische research (S.
Schoenbaum over Shakespeare en B. Jonson), geschiedenis van het theater (de
kindertroepen en hun relaties met de volwassenentroepen, door T. Lennam en R.A.
Foakes), documentengeschiedenis (J.A. Lavin over de inductieve methode om het
Elizabethaanse theater te reconstrueren), theaterwetenschap (L.-L. Marker over de
opvattingen (aard, wijze, decorum, zelfs ethisch standpunt) van de toneelspeelkunst),
dramaturgie (B. Beckerman met een schitterende analyse van Shakespeares Measure
for Measure) en een bibliografische discussie (P. Davison) bewijzen het nog vele
onbekende dat in dergelijke bijeenkomsten een constructieve discussie kan uitmaken.
C. Tindemans

Thomas McFarland
Shakespeare's Pastoral Comedy University of North Carolina Press, Chapel
Hill, 1972, 218 pp., $ 8,95. Terence Hawkes
Shakespeare's Talking Animals. Language and drama in society Edward
Arnold, London, 1973, 247 pp., £ 4.
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McFarlands opvatting dat de pastorale komedie bij Shakespeare (zij het bij deze niet
alleen) de (gedroomde of herstelde) paradijselijkheid symboliseert is het uitgangspunt
van een langademige bewijsvoering. Er is geen twijfel mogelijk dat een zorgvuldige
(maar taaie) analyse van Shakespeares pastorale drama's S. aan vele documenten
helpt en dat inderdaad veel nieuw licht wordt geworpen. Maar even onverbiddelijk
dient de aandacht gevestigd op wat S. ingenieus uit zijn discussie verwijderd heeft
gehouden en wat toch niet als onbelangrijk mag worden beschouwd: de aspecten van
de dood, de intrige tussen mensen, de geschillen of de erotiek d.w.z. de fenomenen
die de inperfectie van mens en wereld aangeven en die alvast een verminking van
het (eventueel als paradijselijk ontworpen) totale wereldbeeld inhouden. S.'s thesis
wordt (zoals gebruikelijk) netjes bewezen, maar het uitsparen van zoveel wat om
commentaar en interpretatie smeekt, is ontoelaatbaar.
Hawkes gaat het inderdaad om taal maar nauwelijks om literatuur. Als, zegt zijn
thesis, de mens terecht de taal als distinctief kenmerk torst, dan is het drama zijn
distinctieve kunst. In een nietliteraire maatschappij (zoals die van Shakespeare en ja
waarom ook niet de onze) maakt de taaluiting de basis van het sociale leven uit en
bijgevolg moet ook het drama een fundamentele relatie tussen taal en maatschappij
vorm geven. Het komt S. voor dat deze houding de wezenlijke situatie aangeeft tussen
Shakespeare en zijn publiek en dus gaat hij in frisse en stimulerende ontdekkingen
(die zowel op het drama als op het publiek slaan) na waaruit deze situatie is
opgebouwd. Ook hier gaat het om communicatie tussen mensen (met B. Jonson als
parallelbewijs). Dat S. in een slothoofdstuk deze Globe-relaties nogal vlug wil
doortrekken tot onze huidige TV-manifestaties, maakt mij wat wantrouwig, vooral
omdat de gewijzigde omstandigheden hier onvoldoende gedifferentieerd worden.
C. Tindemans
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Film
Knox, Donald - The magic factory. - Praeger, London, 1973, 217 pp., $ 9,95.
Marcorelles, Louis - Living cinema. - Allen & Unwin, London, 1973, 155 pp.,
£ 2,95.
Metz, Christian - Essais sur la signification au cinéma. Tome II. - Klincksieck,
Paris, 1972, 223 pp., FF. 24,-.

Allen Eyles, Robert Adkinson and Nicholas Fry
The House of Horror
Lorrimer, London, 1973, 127 pp., geïll., £ 1,75.
Een nogal rommelig aandoende publikatie die klaarheid (?) wil scheppen in de
chaotische typische Britse filmspecialiteit van de horror-film, maar dan vooral
gecentreerd rond de belangrijkste makers: de Hammerproductions. Nogal
schreeuwerig van opzet, zal de liefhebber van dit genre er misschien zijn gading
vinden (voornamelijk dan door het uitvoerig illustratiemateriaal en de technische,
filmografische gegevens), maar wie er een beetje nuchterder tegenover aankijkt (zoals
schrijver dezes) blijft met heel wat leemten achter. Toch, hoe karig ook, een nuttige
aanwinst van een al te vaak verwaarloosd gebied.
Eric De Kuyper

Jonas Mekas
Movie Journal The Rise of a New American Cinema 1959-1971
Collier Books, New York, 1972, 434 pp., $ 3,50.
Kan dagblad-filmkritiek iets anders zijn dan een vrij conventionele, vrij saaie, vrij
oppervlakkige of vrij-steriele wekelijkse aangelegenheid? Wie wekelijks de
film-column van Jonas Mekas in de ‘Village Voice’ leest, of de verzameling
kroniekjes die samengebracht werden in dit boek, weet dat bij Mekas - op een welhaast
unieke manier - het schrijven over film wekelijks een waar genoegen is, een
aansporing tot levensvreugde en filmgenot. Filmanalyse - laat staan kritiek - wordt
bij Mekas zelden bedreven: ‘It is not my business to tell you what it's all about. My
business is to get excited about it, to bring it to your attention. I am a raving maniac
of the cinema’. Week na week volgt men Mekas' ervaringen met het medium, meer
speciaal met de onafhankelijke cinema die zijn volle bloei kent in New York juist
tijdens deze periode. Ook wanneer Mekas wel over cinema schrijft, schrijft hij in
feite weinig over cinema. Maar misschien is het ook omgekeerd: alles waarover hij
schrijft wordt gevisualiseerd in zijn cinematografische vorm. Het valt niet te
verwonderen dat Jonas Mekas - die daarbuiten ook zelf cineast is - een gevierde
dichter is in zijn geboorteland Litauen! Men kan het vaak oneens zijn met Mekas'
opvattingen, benaderingen, polemische uitspraken (waarin hij zeer bedreven is) en
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esthetische maniërismen: maar zijn geraffineerde journalistieke (mocht dat woord
hier zeer lovend klinken!) vitaliteit en levenslust zijn een waar leesgenot. Of de
cinema er mee gebaat is? Soms kan men het betwijfelen, wanneer men bv. begint de
stukjes te verkiezen boven sommige films die beschreven of gevierd worden.
Uiteindelijk moet er bezweken worden: de cinema kan alleen maar baat hebben met
zo'n authentieke op het leven gerichte bekommernis... Warm aanbevolen, ook voor
wie niet bepaald geïnteresseerd is in gespecialiseerde filmliteratuur.

André Bazin Jean Renoir
Editions Champ Libre, Paris, 1971, 285 pp. André Bazin & Eric Rohmer
Charlie Chaplin Editions du Cerf, Paris, 1972, 123 pp..
André Bazin Orson Welles
Editions du Cerf, Paris, 1972, 219 pp..
Voor heel wat Franse filmliefhebbers, filmrecensenten behorende tot de generatie
van Godard en Truffaut, en cineasten is de figuur van André Bazin van monumentaal
belang geweest. Leider en ook inspirator en motor gedurende een paar decennia, is
het als het ware pas nu dat de jongeren van toen proberen uit te maken wat die
cinematografische na-oorlogse vaderfiguur voor hen betekend heeft. Deze drie boekjes
zijn telkens slechts gedeeltelijk van de meester zelf; de, ondertussen beroemd
geworden leerlingen hebben ‘ingeleid’, ‘aangevuld’, ‘geselectioneerd’, ‘hulde
gebracht’, ‘bijeengezocht’, op overduidelijke en officiële manier. Slechts hier en
daar, terloops en voorzichtig trachten ze ook te situeren en lichtjes kritiek te brengen.
Nu is het wel zo dat Bazin's teksten, ook al kan men het niet altijd eens worden met
zijn enthousiasme en zijn visie op de films, van een bijzondere moderniteit zijn. Qua
toon en betoogtrant
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doen ze bijna nooit verouderd aan (vergelijk eens bv. met Sadoul, om maar te zwijgen
over de anderen). Het zwakst in deze drie deeltjes komt zijn analyse van de
Amerikaanse films over (dus: van Welles en Chaplin). Paradoxaal genoeg omdat
Bazin juist op dat vlak zo'n grondige kentering heeft teweeggebracht in de benadering
door de Europese (en indirect ook de Amerikaanse) kritiek van de Hollywoodfilms.
Men mist een diepgaande analyse van het fenomeen Welles, en de benadering van
Chaplin (in fragmenten voorgesteld, maar daarop slaat mijn kritiek niet) is alles
behalve overtuigend in de actuele context. Daarentegen zijn de zeer heterogene
teksten over het werk van Jean Renoir van een percutante juistheid, van een trillende
zuiverheid, waardoor men de warme stem van Jean Renoir als het ware hoort - en in
één enkel voorbeeld ook met dankbaarheid in een interview terugvindt. Het was een
erg mooi idee om deze losse fragmenten van een werk in wording te verzamelen en
te laten omlijsten door teksten van de leerlingen van Bazin: de hulde van Bazin aan
Renoir wordt weerspiegeld door een nieuwe hulde van de ‘nouvelle vague’ van ‘58’
aan Bazin. Dat noemt men: produktieve filmkritiek.
Eric De Kuyper

George Sadoul
Dziga Vertov
Editions Champ Libre, Paris, 1971, 171 pp.. De idee van Dziga Vertov om de camera
als een soort wapen te gebruiken, de film te benutten als een pamflet, en de
bioscoopvoorstelling als agitatievorm, is van een prangende actualiteit geworden bij
een goed deel van de jonge hedendaagse cineasten. Vertov was echter geen theoreticus
van formaat, en zijn films bekeken in het licht van de actualiteit zijn van een
krampachtige inefficiëntie (nergens valt die naïeve efficiëntie te bespeuren waar een
Brecht, in een totaal andere context het over had). Sadoul heeft de verdienste in
verschillende opstelletjes de aandacht te hebben gevraagd voor deze Sovjetcineast
uit de bloeiperiode van de stomme film; men moet hem echter blameren voor zijn
onintelligente, onkritische, museale benadering van dit historisch verschijnsel. Meer
nog dan in zijn monumentale (niet bepaald een lofwoord) geschiedenisboeken, spreekt
hier het grote tekort van Sadoul: nl. zijn gebrek aan kritische situering en kritische
herinterpretering van de filmgeschiedenis.
Eric De Kuyper

A. Bazin, e.a.
La Politique des Auteurs
Editions Champ Libre, Paris, 1972, 333 pp.. Voor ongeveer twintig jaar vond een
omwenteling in de kritische filmbenadering plaats, waarvan de werking nog altijd
grondig de huidige filmessayistiek tekent (ook bedrukt, vertekent!). La politique des
Auteurs werd door een dozijn jonge recensenten geschaard rond André Bazin, in het
tijdschrift Les Cahiers du Cinéma gevoerd. Tot die recensenten behoorden toen
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Chabrol, Truffaut, Godard, Rivette en Rohmer (om de belangrijkste te noemen). Hun
‘politiek’, hun theorie illustreerden ze met uitvoerige - en zeer goed voorbereide gesprekken met de cineasten die zij ontdekten, herontdekten of reveleerden. Tot die
cineasten behoorden: Renoir, Rossellini (voor hun ‘realistische’ benadering van de
werkelijkheid), Fritz Lang (voor wat hij betekende in de geschiedenis van de film),
Howard Hawks en Hitchcock (als ontdekking), Bunuel, Dreyer, Bresson, Antonioni
en tenslotte wonderboy van Orson Welles. Achteraf beschouwd heeft 't wel degelijk
veel minder te maken met een sluitende theoretische benadering van het
filmverschijnsel, waarvoor men de politique des auteurs toen - en nu nog, met de
steriele consequentie ervan - versleet, dan met een strategische inkleding van eigen
aspiraties, behoeften, smaak- en stijlbekommernissen. De politique des auteurs is
minder een ‘politiek’ (of theoretische onderbouw voor een nieuwe benadering van
het fenomeen film) dan wel een ‘strategie’: een poging om de existentieel filmische
obsessies kwijt te geraken, vorm te geven in een eigen stijl. Het is de - briljant
intelligente - kreet om zelfstandigheid van de puber. Als dusdanig blijft deze
beweging, zowel in haar inhoud als in haar vormgeving (de kunst van het interview
werd bijzonder knap bedreven) haar modelachtig karakter bewaren.
Ik zou zeggen: hier merkt men weer dat de filmrecensenten ingedeeld en gescheiden
dienen te worden volgens hun bekommernis om de film te integreren in hun bestaan.
In Nederland en Vlaanderen heeft men deze les vooralsnog niet geleerd. Enerzijds
wordt geweigerd het leven met de film te verbinden (om het even op welke manier
die verbinding geschiedt); anderzijds wordt aan de hand van theoretische concepten
gepoogd te doen wat de ouderen die toen jong waren, aan den levende lijve hebben
uitgeprobeerd en uitgeformuleerd.
Eric De Kuyper
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Miscellanea
Economides, Achille - L'accouchement sans douleur. Pourquoi? Comment? Casterman, Tournai, 1973, 136 pp., BF. 90.
Goethals, B. - Omroep en open universiteit. - Ministerie van Nederlandse
Cultuur, Brussel, 1973, 109 pp..
Short, Robert L. - Het evangelie naar de peanuts. - Bosch & Keuning, Baarn,
1973, 120 pp., ill., f 9,50.
Zwiebel - Almanach 1973. - Klaus Wagenbach, Berlin, 1973, 72 pp..

R. Cliquet
Antropologie Herkomst, wezen, toekomst van de mens
Tweede herziene druk
(Onze Horizon), De Sikkel, Antwerpen, 1972, BF. 75.
‘Antropologie’ heeft veel betekenissen. De schrijver heeft niet de filosofische
antropologie op het oog, wat men trouwens uit de ondertitel kan vermoeden, wel de
studie van de menselijke biologische evolutie of van de natuurhistorische ontwikkeling
van de mens. Dat dit studieboek voor jongeren in ons taalgebied een tweede druk
kent, bewijst dat het door velen gewaardeerd werd als instrument om een eerste idee
te krijgen van deze belangrijke en ingewikkelde discipline. Eén of andere nuancering,
vooral waar de filosofische inslag duidelijk wordt, hadden we persoonlijk wel anders
gewenst.
M. De Tollenaere

L. van Looi
Israël, anders dan elders
Arbeiderspers, Amsterdam, 1971, 131 pp.. f 8,90.
Ik heb dit boek in één ruk uitgelezen. Op zich behoeft dat nog geen lovende kritiek
te betekenen. Misschien kwam het omdat ik er in begon op de dag dat Israël op Jom
Kippoer - Grote Verzoendag 1973 - het hoogste religieuze feest, van twee kanten
werd aangevallen. Hoe men het ook wendt of keert, door dergelijke gebeurtenissen
krijgt zo'n boek een andere dimensie, een grotere betrokkenheid van de lezer.
Gelukkig is het boek geen verheerlijking. Niet alles wat Israël of jood heet, wordt
bij voorbaat goedgekeurd of opgehemeld; daarvoor is Van Looi een te goed journalist.
Wie dit boek in een bibliotheek of bij kennissen ziet, moet er eens in beginnen;
waarschijnlijk gaat men het dan zelf aanschaffen.
Panc Beentjes

Walter Jens
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Fernsehen - Themen und Tabus
Piper Verlag, München, 1973, 188 pp., DM. 8,-.
Voor de lezer van ‘Die Zeit’ is Walter Jens' wekelijkse televisiekroniek beter
bekend vergezeld van de handtekening ‘momos’. Dit is een selectie van de jongste
tien jaar. Wat vooral opvalt is hoe, bijna systematisch, Jens weigert te analyseren,
maar in de plaats daarvan op een heel knappe, soms sprankelende, soms bijtende
manier weet te parodiëren. Dit heeft bij hem zo'n niveau dat hij er gelijktijdig een
dubbel resultaat mee bereikt: zijn parodie draait uiteindelijk toch uit op een analyse,
maar hij kan - door het bedreven genre - de al te nadrukkelijke moralizerende toon,
die de televisierecensent maar al te vaak karakteriseert, op een efficiënte en handige
manier ontwijken. Toch laat al dat briljante mij vaak onbevredigd; misschien verwacht
ik onbewust toch meer van Jens dan wat hij mij tenslotte geeft.
Eric De Kuyper

Lothar Hitziger
Abenteuer Wissenschaft Verlag Neues Leben, Berlin, 1973, 158 pp., EVP
4,60. Erich Selbmann
Der Degen des groszen Korsen Verlag Neues Leben, Berlin, 1973, 240 pp..
EVP 7,40. Peter Jacobs und Thomas Billhardt Bengalisches Feuer
Verlag Neues Leben, Berlin, 1973, 184 pp., EVP 18,80.
Een soort journalistieke reisverhalen respectievelijk over een aantal wetenschappelijke
expedities, over de Sovjet-Unie en over Bangladesj. Ruim en goed geïllustreerd. De
inhoud is populair wetenschappelijk. Voor ons zijn ze vooral belangwekkend om
allerlei terloopse opmerkingen. De Witten, als partij in de burgeroorlog, worden
voorgesteld als een opzettelijk verbond van grootgrondbezitters, fabrieksdirecteuren,
kadetten, mensjewiki, sociaal-revolutionaire anarchisten en allerlei burgerlijke
nationalisten. Alsof de Witten een eenheid vormden en er geen Groenen waren! Bij
een foto van de haven van Odessa staat: hier komen de teleurgestelde emigranten
naar Canada terug. En zo kan men doorgaan. Dergelijke boekjes zijn nuttig om de
mentaliteit in het oosten te leren kennen, maar ook voor kritisch onderzoek van de
eigen vooroordelen.
C.J. Boschheurne
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[1974, nummer 5]
Misdaad en vrijheid, p. 427
De auteur behandelt de vraag naar de verhouding van het strafrecht tot de criminaliteit.
Bij de beantwoording van deze vraag blijkt de mensopvatting een doorslaggevende
rol te spelen: kan de maatschappij uiteindelijk alle criminaliteit uitbannen of blijft
de misdaad een wezenstrek van de ‘condition humaine’?

Ayer over Russell, p. 438
De veelzijdige en veel-schrijvende Bertrand Russell is tot ver buiten Engeland een
controversiële figuur gebleven. Ayer, zijn leerling, vriend en geestelijk erfgenaam,
belicht in dit vraaggesprek de achtergronden van Russells denken en handelen, en
met name ook de kloof tussen zijn filosofie van de (objectieve) kennis en zijn stellige
ethische opties.

Mag je je in een bijbeltekst herkennen? II, p. 449
Nadat in een vorig artikel was uiteengezet hoe de historische methode ons helpen
kan een tekst te verstaan, vervolgt de schrijver zijn betoog met aan te tonen hoe het
structuralisme ons op een geheel eigen wijze tot de tekst brengt en daarmee tot ons
zelf.

De operette, spiegelbeeld van een samenleving II, p. 460
In dit tweede deel van zijn studie gaat de auteur verder op verkenning in de bonte
wereld van de Europese operette: opgang, bloei en nabloei van het Weense genre,
eigen gezicht van de Victoriaanse produktie, onzekerheid van de al te dramatisch
ingestelde Italianen, sprankelende vitaliteit van de Spaanse zarzuela's. Het artikel
wordt afgerond met een beknopt overzicht van de operette in Rusland en de USA.
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‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’, p. 478
Naar aanleiding van het vierde deel van De Jong's boek wordt de kwestie onder ogen
genomen in hoeverre de geschiedschrijver waardeoordelen uitspreekt over handelende
personen in het verleden en in hoeverre hij daartoe het recht heeft. Ook de vraag of
het nog niet te vroeg is om een zo recente geschiedenis te schrijven, komt aan de
orde.

Marquez: Wanhoop en Geweld in Columbia, p. 489
De romans van de Columbiaanse auteur Marquez weten blijkbaar een steeds groeiend
publiek te boeien door hun exotische of fantastische inslag. Toch zit er veel meer in:
de onmacht namelijk van de individuen (of zelfs van een groep revolutionairen) om
met hun beste bedoelingen klaar te komen, zolang zij zelf of de massa politiek en
cultureel nog onontwikkeld zijn. Het Latijns-amerikaanse subcontinent boogt op een
record aantal revoluties: ‘met welk resultaat?’ vraagt Marquez zich af.
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Misdaad en vrijheid
Alfred Heijder
De vragen
De criminaliteit en de strafrechtelijke reactie daarop worden in onze tijd weer
voorwerp van intense discussie. Daarbij valt op, dat de illusies over de capaciteit en
de reikwijdte van ons inlevingsvermogen algemeen en groot zijn. Immers met
grimmige vanzelfsprekendheid worden, vanuit subjectieve impressies, generaliserende
uitspraken gedaan over wat de misdadiger beweegt, over de (on)waarde van
gevangenisstraffen, over de mogelijkheden van reclassering, over de noodzaak van
een hardere aanpak enz. enz..
Gedreven door een gestage stroom van brokken informatie hollen we in onze
meningsvorming van incident naar trouvaille, van bericht naar ontkenning en van
voorval naar toeval.
Wanneer we ons bezinnen - de term moge wat ouderwets klinken, het daarmee
aangeduide proces van zelfontdekking is voortdurend actueel - op onze verspreide
opinies en wisselende gevoelens, dan rijst allereerst de vraag: welke fundamentele
uitgangspunten nemen we eigenlijk in? Zulke primaire opties zijn meestal
onuitgesproken aanwezig en kleuren onze waarnemingen en ons denken. Als Jantje
door de kinderpolitie wordt gearresteerd, dan zegt de buurvrouw: hij is altijd een
buitenbeentje geweest, dat zag ik in de wieg al; hij heeft dat onrustige en geniepige
van zijn vader. Jantje's moeder wijst dit verontwaardigd af: hij is, net als zijn vader,
altijd een lief kereltje geweest, maar heeft - de buurt is achteruit gegaan - de laatste
tijd slechte vriendjes gekregen. Dát is de werkelijke reden van dit tijdelijk falen zowel
van Jantje als van haar opvoeding. Tegenover buurvrouw's erfelijkheidstheorie stelt
moeder haar milieutheorie. In de voorwetenschappelijke verwerking van ervaring
staat hier Lombroso nog steeds tegenover Tarde. De standpunten zijn meer spontaan
dan bezonnen, meer ingegeven door de relatie met de delinquent dan door een
objectieve kennisinteresse. Maar het zijn uitgangspunten, die het zicht op wat er
‘eigenlijk’ gebeurt bepalen en ook de daarop volgende daadwerkelijke reactie richting
geven.
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Waarover moeten we vóórdenken om over de criminaliteit en de strafrechtspleging
te kunnen nádenken?
De eerste vraag lijkt mij te zijn die naar aard en functie van de criminaliteit. De
tweede vraag is die naar het recht. Wat duiden we aan met de kwalificatie ‘recht’ in
de termen strafrecht en strafrechtspleging?

I. Wat is criminaliteit?
Moeten we zeggen, dat criminaliteit en strafrecht bijeenhoren zoals diagnose en
therapie? Aan een goede therapie, d.w.z. een medisch ingrijpen dat de kans op
genezing verhoogt, gaat een goede diagnose vooraf. Dat is ook logisch: als je iets
eraan wilt doen, moet je eerst weten wat er aan de hand is. Zo gaat het bestuderen
van de criminologie logisch vooraf aan het strafrecht. Of moeten we hier heel anders
denken, gaat de vergelijking met diagnose en therapie niet op? Moeten we soms
zeggen, dat het recht een zelfstandige categorie behoort te zijn in ons denken en
wellicht zelfs in ons bestaan? Een categorie, die niet samenvalt met of opgaat in de
bestrijding van misdaad?
Het antwoord op zulke vragen hangt mede af van het antwoord op de vraag naar
de normaliteit van de misdaad.
Is criminaliteit een verschijnsel dat wezenlijk bij de menselijke samenleving
behoort en er dus in enigerlei vorm altijd zal zijn of is criminaliteit niet wezenlijk
maar toevallig gegeven met het menselijk samenleven, zodat we kunnen denken en
handelen in het perspectief van een misdaadloze maatschappij?
De suggestie dat de criminaliteit uitgebannen, overwonnen kan worden vinden we
in allerlei uitspraken. De Engelse regering legt verantwoording af van haar beleid in
de strafrechtspleging door witboeken uit te geven, onder de titel ‘The war against
crime in England and Wales’. In een oorlog denkt men traditioneel in twee kampen,
waarvan er uiteindelijk één als overwinnaar overblijft. Men spreekt van het vernietigen
van een vijand. Wellicht is hier sprake van een ondoordacht woordgebruik.
Niét ondoordacht maar wéloverwogen is de visie op de criminaliteit in de
socialistische landen. Meestal neemt men daar als uitgangspunt een tekst van Marx
in Die Heilige Familie: ‘... muss man nicht das Verbrechen am Einzelnen strafen,
sondern die anti-sozialen Geburtsstätten des Verbrechens zerstören und Jedem den
sozialen Raum für seine wesentliche Lebensäusserung geben. Wenn der Mensch von
den Umständen gebildet wird, so muss man die Umstände menschlich bilden’.
Zolang de maatschappelijke omstandigheden onmenselijk zijn, zolang zullen er
mensen tegen in opstand komen. Degenen die zich bewust zijn van
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hun economisch-politieke situatie, zullen een revolutionaire strijd voeren; degenen
die zich van hun situatie niet bewust zijn, zullen individuele oplossingen zoeken,
waarvan criminaliteit er een kan zijn. In deze analyse onthult zich de ware aard van
de misdaad: een individuele, apolitieke poging tot oplossing van een in wezen
maatschappelijk probleem.
Wanneer, na de voltooiing van de revolutie, de maatschappij eenmaal goed en
rechtvaardig zal zijn ingericht, dan zal er geen criminaliteit meer zijn. Immers de
objectieve voorwaarden, zoals armoede en 'n ongelijke verdeling van macht, ontbreken
dan. Maar ook de subjectieve voorwaarden, zoals de innerlijke bereidheid om macht
over andere mensen uit te oefenen, zullen niet meer aanwezig zijn. Op weg naar zo'n
maatschappij is er nog wel criminaliteit, maar in afnemende mate. Dat is het utopisch,
materialistisch perspectief, waarin men de criminaliteit vooral ziet als produkt van
de maatschappij. Zulke gedachten treft men niet alleen in de socialistische landen
aan: ook bij ons vindt deze visie aanhang, maar meestal verbrokkeld en incidenteel,
zelden samenhangend uitgewerkt.
Het alternatief is, dat men afwijkend gedrag, criminaliteit, ziet als iets dat
onverbrekelijk samenhangt met de mens en zijn samenleving. Criminaliteit is produkt
van de mens, de maatschappij is soms een mediërende factor. In een bepaald opzicht
is dit een beangstigende visie, want het brengt de misdaad tot onder onze huid. In
hoofdzaak zijn hiervoor een drietal argumenten aan te voeren.
Ten eerste werd nog nooit een essentieel verschil aangetoond in de psychologische
structuur van delinquenten en anderen. Wél is er dit verschil, dat wij ‘delinquent’
noemen wie zijn daad niet verborgen wist te houden. Onderzoek naar de niet-ontdekte
criminaliteit heeft aangetoond dat deze verrassend groot en zeer verspreid is. In de
criminologie is het zoeken naar lichamelijke, psychologische en andere kenmerken
waardoor de delinquent zich van anderen zou onderscheiden, doodgelopen. Het is
veel waarschijnlijker dat de delinquent zich van anderen onderscheidt niet door een
criminele neiging, maar door een geringere weerstand tegen zulke neigingen. Daarover
leert de criminologie ons nog niet veel, want zij werkt - heel modieus - steeds met
massale waarnemingen, waarin de individu vervangbaar en dus onherkenbaar
geworden is. Beter kunnen we bij schrijvers en dichters te rade gaan. Bij Dostojewski
kunnen we de gang naar de misdaad, de afbraak van de innerlijke weerstanden,
bestuderen bij Raskolnikoff, bij Schiller zien we wat nu ‘stigmatisering’ heet bij de
‘Verbrecher aus verlorener Ehre’. Röling (Misdaad bij Shakespeare, Deventer, 1972)
heeft ons doen zien hoe Shakespeare in MacBeth een mens tekent die stap voor stap
zich zelf voorbereidt op zijn misdaad. Hoe menselijk en hoe dichtbij is de tragische
gang van MacBeth naar zijn daad. Hij betrekt de mogelijkheid
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om de koning te vermoorden als terloops in zijn gedachten, maar voelt een sterke
afkeer van zo'n daad. Toch ziet hij ook voordelen. Hij overweegt en weegt af.
MacBeth denkt dat alleen eraan denken nog niets geeft, dat er geen consequenties
zijn zolang er naar buiten nog niets is gebeurd. Hij stelt zich neutraal op tegenover
de mogelijkheid van moord en dat is zijn fatale vergissing, want daardoor is hij al
door de knieën gegaan. Later komt nog een scène waarin MacBeth zich voorneemt
om van de moord af te zien, maar hij doet dat met nuchtere, afwegende motieven.
Zijn weerstand tegen het misdrijf is in feite al gebroken en de toeschouwer weet beter
dan de speler wat de uitkomst zal zijn.
Deze moordenaar is in zijn overwegingen en in zijn gang naar de daad heel dichtbij
en gewoon. Is het niet datzelfde, die banaliteit van het kwade, wat vóór alles opvalt
ook bij massa-moordenaars als Eichmann of Höss, de kampcommandant van
Auschwitz? Wanneer we in een verslag een rij van oorlogsmisdadigers zien of de
verdachte van grote misdrijven, is dan niet hun onopvallendheid het meest opvallend?
We kunnen ons afvragen of dit alles niet aansluit bij bijbelse notities. ‘Ik ben een
mens en niets menselijks is mij vreemd’. Wat voor diepten worden er in zo'n confessie
geopend? Als we de fatale fout van MacBeth meebeleven, is dan het woord van
Jezus, dat wie in gedachten naar een vreemde vrouw ziet reeds echtbreuk pleegt, niet
eerder een getuigenis van een volstrekte kennis van de menselijke ziel dan van een
bovenmenselijk ethisch appèl?
Het tweede argument is van sociologische aard. De Franse socioloog Durkheim
heeft aangetoond dat criminaliteit in sociologische zin een normaal verschijnsel is.
Er is ons geen maatschappij bekend zonder criminaliteit; we kennen alleen wisselingen
in vormen en omvang. Er is ons ook geen maatschappij bekend zonder
repressiemechanismen ten opzichte van dat crimineel gedrag. In het algemeen zien
we de criminaliteitscijfers stijgen. Daaruit volgt dat criminaliteit een normaal
verschijnsel is, dat op de een of andere manier samenhangt met de algemene
voorwaarden waaronder collectief leven mogelijk is. Zo rijst de vraag naar de functie
van de criminaliteit in een maatschappij. Wanneer we, met Durkheim, aannemen dat
collectief leven alleen mogelijk is op een minimum-basis van collectief gedrag en
gemeenschappelijke gevoelens, dan is mét de aanvaarding van regels ook de
mogelijkheid van overtreding van die regels gegeven. Want alleen dát gedrag dat
ook anders kan, moet geregeld worden; de rest is niet relevant of gaat vanzelf.
Stel dat het gevoel dat men niet stelen mag zo grote weerstand tegen diefstal
oproept dat niemand meer steelt - ook niet degene met de geringste weerstand - dan
kan dat alleen als inmiddels een andere norm algemeen aan-
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vaard is, bijvoorbeeld dat men met eens anders goed niet onzorgvuldig mag omgaan.
Dan is diefstal wel verdwenen, maar is zorgvuldigheid de nieuwe norm, die weer
overtreden kan worden.
De enige mogelijkheid om normschendingen geheel weg te denken is, deze regels
als natuurwetten te formuleren en geen individuele afwijkingen meer te erkennen.
In feite veronderstelt dat een identiek gevoelsleven bij de mensen en wordt daarmee
de individualiteit absoluut ontkend.
Positief gewend, kan men stellen dat afwijkingen van sociale normen noodzakelijk
zijn als pool van een continuüm van een zich ontwikkelende moraal. Wat bits gezegd:
iedere trein heeft een laatste wagen, ook als je de laatste wagen afkoppelt. Mensen
die op een verfijndere of nieuwe regel vooruitlopen, veronderstellen de aanwezigheid
van mensen met een grovere of oude regel.
Daaruit blijkt dat niet alle normafwijkingen, niet alle criminaliteit negatief
gewaardeerd moet worden. Uiteindelijk werd Socrates naar positief Atheens recht
terechtgesteld. Maar zijn gedrag herkennen we achteraf als anticiperend op een
nieuwe norm, nl. die van de vrijheid van gedachten. Zo is de criminaliteit als sociaal
verschijnsel alleen weg te denken uit een stagnerende maatschappij, die tot in zichzelf
gekeerde stilstand komt, waarin geen sociale ontwikkelingen plaats vinden, die haar
bestemming niet vindt in een wijkend perspectief, maar in haar momentane actualiteit.
Tenslotte is er een derde argument om criminaliteit tot de normale, niet weg te
denken maatschappelijke verschijnselen te rekenen. Een kwalificatie die een
aesthetisch, moreel of juridisch oordeel inhoudt, is alleen dan een zinvolle uitspraak
als de ontkenning evenzeer realiteit is. Een bloem is alleen mooi als er ook lelijke
bloemen bestaan. Goed gedrag is alleen bestaanbaar als we ook slecht gedrag kennen.
Vrij is de mens alleen als hij ook gebonden kan zijn. Menselijke normeringen
onderscheiden zich juist van noodzakelijke natuurwetten daarin dat afwijkingen
bestáán. Het heeft alleen zin over recht en rechtvaardigheid te spreken als onrecht
en onrechtvaardigheid tastbare realiteit kunnen zijn.
Zo zijn er twee tegengestelde opvattingen over de normaliteit van de criminaliteit.
De ene zegt dat het gaat om produkten van de maatschappij, die niet wezenlijk
behoren bij de mens en zijn samenleving. De andere betoogt dat zulks juist wel het
geval is, omdat criminaliteit net als de maatschappij waarin zij zich voltrekt,
uiteindelijk produkt van de mens is.

2. Wat is recht?
Dat is een vraag die maar al te vaak de spotlust bij anderen opwekt. Cynisch beleden
onwetendheid krijgt misschien wel de moedeloze lachers op
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haar hand, maar dat moeiteloze cynisme is verdacht: het neemt de vraag niet eens
ernstig.
Wat is recht? - Al in het Romeinse recht vinden we antwoorden op deze vraag.
‘Ius est ars boni et aequi’: Recht is de kunst van het goede en billijke. ‘Suum cuique
tribuere’: ieder het zijne toedelen. Maar boven de toegangspoort van een Duits
concentratiekamp stond toch ook: Jedem das Seine! (E. Kogon, Der SS-staat. Das
System der deutschen Konzentrationslager. Frankfurt am Main, 1946, p. 76)
Op 20 februari 1970, zo meldde de Chronicle of Current Events (Issue 13, 28 april
1970, p. 14), stond in Kiev terecht de in 1947 geboren student Bakhtiyarow,
beschuldigd van overtreding van art. 62 van het Oekraïnse Wetboek van Strafrecht:
anti-sovjet agitatie. De beschuldiging was gebaseerd op het in zijn bezit aantreffen
van een viertal verboden boeken. De uitspraak in april 1970 luidde: drie jaar
werkkamp en verwijdering van de universiteit voor het leven.
Omstreeks diezelfde tijd waren er in Zuid-Afrika ongeveer 13.000 boeken,
tijdschriften en brochures verboden door de Publications Control Board. Het enkele
bezit van een verboden publikatie is voldoende voor een strafvervolging. (Wordt
vervolgd, 25 juli 1969, p. 19).
Wat is recht?
We hebben vooral besef van niet-recht als het optreedt in zijn meest pregnante
vorm, nl. als onrecht in een concreet geval. In de dagelijkse, doorleefde ervaring
wijst het bestaan van benoembaar onrecht ons op het bestaan van recht. Immers,
recht en onrecht zijn elkaars tegendeel en behoren dus wezenlijk bij elkaar. Dát er
recht bestaat, wordt ons pas goed duidelijk als het er niet is. Wijsgerig uitgedrukt:
onrecht is een logische vorm van het recht.
Zo'n grenservaring doemt ook op als we ons verdiepen in datgene wat nietjuristen
vaak zo merkwaardig in een rechtsstelsel vinden: de eindeloze en delicate reeksen
procedures en formaliteiten.
Het juridisch denken ziet steeds in dat iets zús is, maar ook zó. Iedere stelling heeft
zijn tegenstelling, iedere zijde zijn keerzijde, iedere volstrektheid zijn relativiteit.
Dat moet steeds weer naar voren kunnen komen. En dat leidt tot de ingewikkeldheden,
de subtiele afwegingen in de procedureregels. En soms bekruipt toch ook juristen
het gevoel dat het wel wat minder zou kunnen met alle procedures, formaliteiten en
procesvormen: men streeft naar vereenvoudiging en versnelling van de procedures.
En dat is natuurlijk goed. Maar de grenservaring is hier deze: dat we in de dagelijkse
ervaring bestraffing zonder vorm van proces terreur noemen.
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3. Vrijheid
Hiervoor gaf ik een enkele omschrijving van wat recht is, zoals we die aantreffen in
de romeinsrechtelijke literatuur: de kunst van het goede en billijke; ieder het zijne
toedelen. Deze antwoorden bevredigen niet; ze zijn klassieke voorbeelden van
niet-beantwoorden door beantwoording en wel doordat zij de eigenlijke vraag alleen
maar verschuiven. Immers, wát is goed en billijk, wát komt ieder toe als het zijne?
Het Romeinse recht is een indrukwekkend stelsel, dat aan de historische oorsprong
staat van ons eigen rechtsstelsel. In de werken van Gaius, Ulpianus, Papinianus en
in de Institutiones treft men veel rechtsvragen aan, maar ook vragen naar recht die
- in totaal gewijzigde maatschappelijke verhoudingen - ook voor ons nog steeds
vragen naar recht zijn.
En in de Institutiones treffen we reeds aan die ene, trotse zin: ‘Ab initio omnes
homines liberi nascebantur’ (I, 2.2.), vanaf het begin zijn alle mensen vrij geboren.
Geen slecht uitgangspunt voor een slavenmaatschappij. En toch... in zijn historische
dimensie is dit een vroege formulering van een diepmenselijke droom.

4. Geluk en rechtvaardigheid
Er zijn twee dromen, twee vergezichten, die steeds weer in de geschiedenis van de
mensen opduiken: de utopie en de gerechtigheid. De utopie is de droom van het
materiële geluk, de voor allen gelenigde nood, het zicht op een maatschappij waarin
niemand meer gebrek zal lijden. Dat vindt men in Utopia van More, in de Zonnestaat
van Campanella en in de maatschappij zoals die Bellamy voor ogen stond. Het is de
realisering van de nood en het gebrek die tevens het begin van het proces van
opheffing van nood en gebrek is. Het krijgt gestalte in de harten van mensen die zelf
niet gelukkig kunnen zijn als de ander gebrek heeft. In de moderne formuleringen
zien we dit utopisch perspectief in de zgn. economische, sociale en culturele rechten
van de mens. Uitgewerkt door theoretici, culminerend in het werk van Marx, vinden
deze rechten hun uitdrukking in de constituties van Mexico (1917) en de Sovjet-Unie
(1918) en later ook binnen andere maatschappij-structuren.
Daarnaast en soms, helaas lang niet altijd, ermee verweven, is er de droom van de
gerechtigheid. Niet als eerste en laatste de opheffing van stoffelijke nood, de wil tot
geluk, maar de droom van de onteerden, de gekwetsten, de gebogen hoofden. Het
streven naar realisering van de waarde, de waardigheid van de individuele mens.
Dan is er één enkel opzicht waarin de mensen gelijk zijn en dat is het opzicht van
het recht. Mensen verschillen in bijna alles: lengte, gewicht, intelligentie, wilskracht
enz.. In welk opzicht zijn ze gelijk? Wat hebben de verschillen gemeen?
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De mensen zijn, zo antwoordde men in vroeger tijden, ondanks alle uiterlijke,
innerlijke, maatschappelijke en sociale verschillen, gelijk voor God. Dat gezichtspunt
is, zoals men wel zegt, geseculariseerd, wereldlijk geworden: de mensen zijn gelijk
voor de wet. En dat éne opzicht waarin de mensen gelijk zijn, dat wortelt in hun
essentiële vrijheid. Zonder vrijheid kan er geen gelijkheid zijn voor het recht.
Herleiding van deze gelijkheid voert noodzakelijk tot het begrip menselijke vrijheid.
‘Vanaf het begin zijn alle mensen vrij geboren’. In Rome wordt dit motief vooral
door de Stoa opgenomen en uitgewerkt. We vinden het als een natuurrechtelijk thema
in de Middeleeuwen bij Thomas van Aquino en later bij het opkomend protestantisme.
De idee van de libertas, van de wezenlijke vrijheid van de mens, werd in het getij
van het kapitalisme vooral uitgewerkt naar de vrijheid van de ondernemer en daarmee
eenzijdig misvormd. Maar zelfs in deze ideologie functioneerde de vrijheidsidee als
verzetspunt tegen de staatsalmacht. Later wordt dat formeel uitgewerkt tot allerlei
leren omtrent het recht van opstand. Het thema van de tyrannenmoord en
rechtvaardiging daarvan vindt enthousiaste bewerking niet alleen bij de
post-reformatoren, maar ook bij een Jezuiet als Bellarminus.
Weer later, in de tijd van de Franse godsdienstoorlogen, komt als aspect van de
vrijheid het zicht op de mogelijkheid van individuele gewetensvrijheid naar voren.
Een idee die in absolute tegenstelling staat tot het eerdere ‘cuius regio, eius religio’,
op wiens gebied men woont, diens godsdienst men belijdt. De geschiedenis van het
in onze tijd zo geminachte natuurrecht heeft ook deze, historische, kant van het
voortdurend verzet tegen hoe ook gefundeerd ingrijpen in de menselijke vrijheid:
Grotius, Rousseau, de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Steeds wordt
vanuit de idee van de vrijheid afgeleid de idee der gerechtigheid en daaruit wordt
hoop geponeerd voor de verdrukten, de vertrapten, de gefolterden, voor de mensen
in knechtschap.
Dan komt de val van het Ancien Régime, de Franse revolutie. De tricolore werd
gehesen in naam van de vrijheid, de gelijkheid en de broederschap. Daarom werden
de aristocraten - dankzij de uitvinding van de medicus dokter Guillotine: nogal
letterlijk - een kopje kleiner gemaakt. Zo gaat aanvankelijk de égalité, overigens
tezamen met de liberté en de fraternité bloedig ten onder in de Jacobijnse terreur.
Een dood die de idealen ook later nog vele malen zullen sterven.

5. Gelijkheid
En toch is de wereld daarna niet meer dezelfde. De eed op de kaatsbaan en
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de bestorming van de Bastille kunnen we desnoods nog vergeten. De nieuwe ideeën,
het licht dat door de tastende, maar soms ook verrassend trefzekere formuleringen
uit die tijd heen straalt, blijft bestaan en maakt deel uit van onze wereld, net als de
negende symfonie van Beethoven, die met deze ideeën zo nauw verwant is.
De verklaring van de rechten van de mens, de afschaffing van de officiële tortuur,
een nieuw recht waarin alle citoyens gelijke rechten hebben: dat zijn de ideeën die
het morrend volk in de straten van Parijs door alle gebeurtenissen heen op de been
gebracht hebben.
En wanneer op 10 december 1948, na het onvoorstelbare gebeuren van de tweede
wereldoorlog, de Verenigde Naties de Universele verklaring van de rechten van de
mens vaststellen, begint ook deze verklaring aldus:
artikel 1: alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
In artikel 7 komt de afleiding van het recht uit de vrijheid: Alle mensen zijn gelijk
voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door
de wet(...).
De dialectiek van de historische ontwikkeling doet ons nu inzien dat dit
vrijheidspostulaat met het daaruit afgeleide regulatieve gelijkheidsprincipe nog geen
afsluiting van de geschiedenis betekent. Gelijk zijn de mensen nog niet vrij en vrij
leven ze nog niet als broeders. Zo sluit zich de cirkel en komt de utopische droom
weer nabij.
Op de een of andere manier zijn de ideeën van vrijheid, gelijkheid en broederschap
nog steeds niet op hun eigen plaats terecht gekomen.

6. Historie
Er is een psychiatrisch ziektebeeld dat amnesie heet, geheugenverlies. De symptomen
treden op na een ernstig trauma, na ongevallen en dergelijke. De mens die aan
geheugenverlies lijdt, wordt niet ten onrechte een patiënt genoemd. Zijn toestand is
pathologisch, hij is ontredderd, weet niet meer wie hij was en daarom niet wie hij is;
depersonalisatie treedt op.
Men kan ook een wetenschap en zeker de rechtswetenschap amnesisch beoefenen
met geheugenverlies, zonder verleden. Dat is een pathologische, een ziekelijke
toestand: Men weet niet wat men doet, de eigen identiteit is teloor. De historische
dimensie van de rechtswetenschap, de ontwikkeling van verleden naar heden, is een
ingrijpend, een essentieel onderdeel van de opbouw van de eigen identiteit, waarop
de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de wetenschapper stoelt. Zonder het
verleden kunnen we de toekomst niet aan, want als we de les der geschiedenis niet
lezen, zijn we ertoe veroordeeld steeds weer opnieuw te beginnen. Dat heeft iets
tragisch
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en in het klein iets komisch: het is lachwekkend steeds weer een ‘heureka!’ te horen
als weer iemand de Noordpool ontdekt heeft.
Ziedaar de eerste verworteling van het antwoord op de vraag naar het recht: in een
visie op de historie.
Want de geschiedenis is niet alleen het verleden, het afgelopene, het
reedsondergane; menselijke geschiedenis is de gang van de mens, van menselijke
produktie zoals de cultuur, door de tijd heen, waarvan Marx zo treffend zei dat mensen
auteurs en acteurs van hun geschiedenis zijn. (E. Fromm, Marx' visie op de mens,
's-Gravenhage, z.j., p. 23). Of nog anders: geschiedenis is de geschiedenis van de
menswording. En daarmee raken we een tweede, nog dieper afstekende verankering
van een mogelijk antwoord op de vraag naar het recht.

7. Antropologie
Van de problemen die ons tegenwoordig bezighouden zijn er maar weinig die niet
een toeordening hebben op de idee van de gerechtigheid: de rechten van de mens,
de groetplicht in het leger, het recht op vrije meningsuiting, discriminatie in al haar
vormen, politieke stakingen enz. enz..
Hoe zullen we, niet over de formaliteiten, maar over de fundamenten leren denken?
Wat is recht? ‘Ieder het zijne’ deugt als antwoord op het eerste gezicht niet. Want,
zo vroegen we, wat is dan dat eigene dat ieder mens toekomt?
Misschien zijn juist wij, met Auschwitz onuitwisbaar in onze herinnering en
Vietnam voor ogen, in staat om op geheel nieuwe wijze weer het eigenlijk gevraagde
in zulke grondvragen te beluisteren. Maar dat kan alleen als we de vanzelfsprekende,
de voor de hand liggende en in een handomdraai gegeven antwoorden grondig
wantrouwen. Ook wantrouwen het botte cynisme van hen die het opgegeven hebben
en toch blijven leven. We moeten ook de burgerlijke angst voor de zogenaamde
‘grote woorden’ overwinnen, het smalend lachje van het harteloos intellect. We
zullen de grondwoorden van het menselijk bestaan weer moeten durven zeggen:
vrijheid voor de rusteloze geest van de mens, gelijkheid in het politiek-juridische
leven, broederschap in het materieel-economische vlak.
Op grond waarván kan men zeggen dat de mens een ‘suum’, iets onvervreemdbaar
eigens heeft, dat als vrijheid niet verwerkelijkt is, maar waarvan het besef toch steeds
in de geschiedenis blijkt geleefd te hebben? Hij heeft het op grond van zijn enkele
mens-zijn; het komt hem toe, niet op grond van macht, niet door intellect of verdienste,
maar door zijn enkele zo-zijn. Het kan hem ook niet ontnomen worden op grond van
zijn machteloosheid, wegens het ontbreken van intellect of verdiensten, zonder dat
zijn
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kern als mens wordt aangetast. Het komt de mens toe als zodanig.
Ziedaar de tweede verworteling van het antwoord op onze vraag naar het recht:
een conceptie van het mens-zijn, een visie op de mens, een wijsgerige antropologie.
Vandaar ook dat in alle totalitaire ideologieën geen menselijke natuur erkend
wordt, geen aandacht omtrent het kernachtige in de mens als individu ontwikkeld
mag worden. Daarmee is de basis gelegd voor een ongebreidelde, tomeloze
machtsuitoefening. ‘Il n'y a pas de nature humaine’ (Sartre), dat is de formele
rechtvaardiging van alle machtspraxis. Als er geen menselijke natuur is, dan heeft
het individu geen onvervangbare waarde, dan staat er niets in de weg om met de
ander om te gaan, hem te kneden en te knechten zoals de machthebber goeddunkt.
Hier door middel van een geprogrammeerde theorie, ginds door middel van een tot
macht verwilderd gezag: steeds legt het individu en daarmee de menselijke vrijheid
het loodje.

8 Criminaliteit en strafrecht
We zagen dat criminaliteit wezenlijk behoort bij de mens en zijn samenleving. We
zagen dat recht - en dus ook strafrecht - niet adequaat beschreven kan worden als
een dwangsysteem, maar dat het slechts recht is in zoverre het de menselijke vrijheid
verwerkelijkt. De kwaliteit van het recht wordt door dat gevolg bepaald. Daarom
kan men het strafrecht niet beschrijven als een systeem van ordehandhaving en
misdaadbestrijding. De kwaliteit van het strafrecht hangt niet af van het preventieve
of repressieve rendement. Strafrecht, als onderdeel van het rijk der verwerkelijkte
vrijheid, dient veeleer om de ordehandhaving en de misdaadbestrijding op hun
rechtsgehalte te controleren en zodanig te beperken dat niet door de misdaad en haar
bestrijding ons aller vrijheid wordt ontkend.
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Ayer over Russell
Frans Boenders
Sir Alfred Jules Ayer is, na de dood van Bertrand Russell, de éminence grise van de
Britse filosofie geworden. Hij werd geboren in 1910, liep middelbare school te Eton,
en studeerde klassieke filologie aan Christ Church, Oxford. Na een verblijf aan de
universiteit van Wenen kwam Ayer vol enthousiasme over de neoposotivistische
Wiener Kreis naar Oxford terug. Op zijn 25e jaar schreef hij zijn befaamde, briljante
Language, Truth and Logic, dat naar alle waarschijnlijkheid Ayers invloedrijkste
boek zal blijven. In dit boek, zo schrijft Gabriël Nuchelmans in zijn Overzicht van
de analytische wijsbegeerte, ‘werden de hoofdgedachten van het logisch positivisme
op klare en begrijpelijke wijze samengevat en ingepast in de Britse traditie van
empirisme en analytisch filosoferen’. En in zijn woord vooraf op de eerste uitgave
had Ayer zelf bekend: ‘De filosofen met wie ik de meeste overeenkomst vertoon,
zijn zij die de “Weense Kring” uitmaken, onder leiding van Moritz Schlick, en
gemeenzaam bekend staan als logisch-positivisten. Onder hen ben ik het meeste dank
verschuldigd aan Rudolf Carnap’. Van zijn recente boeken vermeld ik vooral de
verzamelbundel opstellen Metaphysics and Common Sense (Macmillan, London,
1971), waarin opgenomen ‘An Appraisal of Bertrand Russell's Philosophy’; Russell
and Moore: The Analytical Heritage (Macmillan, London, 1971), de tot een boek
uitgewerkte William James Lectures die Ayer in 1970 te Harvard gaf; en Probability
and Evidence (Macmillan, London, 1972), gebaseerd op de tweede reeks John Dewey
Lectures die Ayer, eveneens in 1970, aan de Columbia University gaf.
Het gesprek met Ayer werd gevoerd tijdens het afgelopen Internationale Congres
voor Filosofie te Varna, Bulgarije1.
- Het is een platitude geworden om te stellen dat Bertrand Russell's invloed op de
filosofie van de twintigste eeuw erg groot is. De kwestie is

1

Dit gesprek werd eerst uitgezonden op de Belgische Radio, in het programma Dossier Drie
van 12 oktober 1973.
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natuurlijk welke Russell, want bij zo'n enorm veelzijdige figuur moet je beslist een
onderscheid maken tussen Russell als logicus, als wiskundige, als epistemoloog, als
metafysicus, en als politiek en sociaal denker.
- Filosofisch gezien heeft tot op heden de Russell van het eerste decennium van
onze eeuw, die van de theory of descriptions (theorie van de uniek bepalende
beschrijvingen) en de theory of types (typenleer of typentheorie), het meest invloed
uitgeoefend. Het ziet er naar uit dat dit ook in de toekomst erg belangrijk zal blijven.
Natuurlijk weten we ondertussen dat de herformulering van de logica tot op zekere
hoogte al geanticipeerd was door Gottlob Frege, en dat de puur formele logici vandaag
meer interesse hebben voor Frege dan voor Russell. Maar op het domein van de
filosofie van de logica, waar de vragen naar de betekenis en de waarheid worden
gesteld, semantische en logisch-analytische vragen, heeft Russell nog steeds een
grote invloed.
Eveneens belangrijk, zij het naar mijn gevoel iets minder, is zijn bijdrage op het
gebied van de kennistheorie, waar hij de Engelse traditie van Locke, Berkeley, Hume,
en van zijn eigen intellectuele peetoom John Stuart Mill voortzet.
Russell is een empirist in de klassieke zin van het woord; dat is, historisch gezien,
belangrijk omdat hij het empirisme terug invoerde na een periode, tijdens welke de
Engelse filosofie was bezweken voor het Duitse idealisme. Aan het einde van de
negentiende eeuw was er inderdaad een sterke neohegeliaanse beweging, geleid door
F.H. Bradley en J.E. MacTaggart, en het was Russell die, samen met zijn vriend G.E.
Moore, eveneens werkzaam te Cambridge, de oude empiristische visie restaureerde.
Maar vandaag wordt Russell als epistemoloog ietwat ouderwets gevonden. De mode
hier in Engeland heeft zich recentelijk afgekeerd van het Lockeaans ideaal van
eenvoudige ideeën, van sense-data, en daarmee ook van Russells werk op dit gebied.
Persoonlijk volg ik Russell wat dat betreft nog steeds, maar ik behoor duidelijk
tot een minderheid.
Wat zijn politieke filosofie aangaat, zou ik stellen dat hij grote invloed heeft
uitgeoefend als actief Engels politicus ten tijde van zijn campagne tegen de kernbom
en voor nucleaire ontwapening. Op de politieke theorie heeft hij weinig invloed
gehad; dat ligt goeddeels aan zijn geschriften. Als je die namelijk goed bekijkt, merk
je dat ze vooral praktisch gericht zijn. Neem nou zijn houding tegenover de oorlog
tijdens de eerste wereldoorlog, zijn pacifisme tussen beide wereldoorlogen, de korte
periode na 1945 toen hij bijzonder militant werd omdat hij zo anti-communistisch
was geworden, en nog later zijn hernieuwd pacifisme -: zijn houding is altijd praktisch
geinspireerd; politieke theorie heeft hem nooit bijzonder kunnen boeien.
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Samenvattend kun je stellen dat hij voorgoed zal bekend blijven, in eerste instantie
als logicus, en in de tweede plaats als klassiek Brits empirist.
- Een van uw boeken heet The Analytical Heritage en behandelt zowel het denken
van Moore als dat van Russell. Zou het kunnen dat Russell over, zeg maar een jaar
of tien evenzeer tot de wat vergeten geschiedenis zal behoren als dat op dit moment
het geval is met Moore? Ik heb namelijk de indruk dat, althans in continentaal Europa,
vrijwel niemand nog met Moore bezig is. Nochtans was ook Moore tijdens zijn leven
een invloedrijk denker.
- Dat is moeilijk te voorspellen. In elk geval is het een feit dat Moore nooit erg
bekend is geweest buiten Groot-Brittannië, ten dele omdat hij zo weinig heeft
geschreven. Buiten de Principia Ethica en, misschien, de bundel lezingen Some Main
Problems of Philosophy van de jaren vijftig, heeft geen van zijn geschriften, die
overwegend artikelen waren voor o.m. ‘The Aristotelian Society’, veel aandacht
gekregen.
- Maar hij moet een uitzonderlijk begaafd lesgever zijn geweest?
- Moore had inderdaad erg vruchtbare persoonlijke contacten met zijn leerlingen.
Ik heb nooit in Cambridge gestudeerd, maar wij hadden een jaarlijkse bijeenkomst
van ‘The Aristotelian Society’, waar hij steevast een college gaf dat ik als jonge man
placht te volgen. Ik vond hem een ongemeen inspirerend, door en door eerlijk en
ernstig leraar, die erin slaagde het beste in zijn leerlingen tot ontplooiing te brengen.
Maar zijn publikaties lijken nu wat dunnetjes, pedant zelfs, en sterk gebonden aan
het Engelse idioom - dát moet mede de reden zijn waarom hij buiten Engeland weinig
of geen succes had. Tot op zekere hoogte is hij een taalfilosoof. Nu was er in Engeland
zowat twintig jaar geleden een mode, voornamelijk vanwege de opkomst van de
zogenaamde ‘linguistic analysis’ te Oxford, die Moore (en vooral Wittgenstein)
stukken hoger waardeerde dan Russell, die aftands en te nonchalant werd gevonden.
Het waren de jaren van de pietluttige, ontzettend gedetailleerde filosofie van de taal,
waarbij de eindeloze rij voorbeelden van Ryle en Wittgenstein de theorieën
overwoekerden. Daartegenover stond de in die tijd onderschatte Russell met zijn
meer wetenschappelijke filosofie en zijn voorliefde voor grootse theorieën, zonder
veel aandacht voor detailkwesties.
Inmiddels is die situatie grondig gewijzigd. De linguïstische school van Oxford
bestaat niet meer, ze hing te sterk af van de persoonlijkheid van Austin, en na diens
dood gingen zijn volgelingen uit elkaar, waren niet langer in staat om zijn werk
verder voort te zetten, of merkten dat ze in een doodlopende steeg waren beland.
Men begon het vervelend te vinden om na te
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gaan hoe allerlei woorden worden gebruikt. Men wou dat de woorden iets betekenden,
men wou er problemen mee oplossen. In deze reactie tegen de school van Austin
verloor Moore een stuk van zijn reputatie en herontdekte men Russell als de filosoof
die tenminste met echte problemen bezig was. Het is twijfelachtig of Russell het in
populariteit van Wittgenstein zou halen. Wittgenstein heeft niet alleen een kleine
kliek halsstarrige aanhangers maar oefent buitendien een grote aantrekkingskracht
uit op het grote publiek, gedeeltelijk omwille van zijn uitzonderlijke persoonlijkheid
die nu pas in brede kring bekend wordt. Ondanks deze achterstand in populariteit
bekleedt Rusell naar mijn overtuiging een onvervangbare plaats in de geschiedenis
van de filosofie - beslist een stuk solieder dan die van Moore - dank zij zijn enorme
bijdrage op het gebied van de logica in het begin van zijn carrière als filosoof.
De man die momenteel veel betekent op het gebied van de filosofie van de logica
en van de semantiek, Quine, hoogleraar te Harvard, bekent volgaarne dat hij
rechtstreeks uit Russell voortkomt, zelfs wat zijn ontologie betreft. Wie dus de
geschiedenis van het moderne denken zal schrijven, moet een bijzonder belangrijke
plaats aan Russell toekennen. Onlangs hebben de Amerikanen een groots opgezette
encyclopedie van de filosofie op de markt gebracht. Als je daarin de referenties optelt,
wat ik altijd een leuk spelletje heb gevonden, kom je tot de constatade dat Russell
het grootste aantal verwijzingen krijgt, meer nog dan Plato!
- Zoudt u zover gaan als Wittgenstein die, zoals onder meer blijkt uit een onlangs
gepubliceerde brief van de jonggestorven Engelse filosoof Frank Ramsey2, met zijn
ongehoord strenge criteria van mening was dat Russell enkel onvervangbaar creatief
werk verricht had tijdens het eerste decennium van onze eeuw?
- Russell heeft daarover met mij gesproken. Hij had een grote bewondering voor
de jonge Wittgenstein en, hoewel ze nooit ruzie hadden, voelden ze zich na de
publikatie van Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus intellectueel ver uit
elkaar gegroeid. Wittgenstein bekritiseerde vooral de, althans naar zijn mening,
aanwezige oppervlakkigheid in Russells filosofie, met haar neiging om de dingen te
gemakkelijk te maken, ze letterlijk te demystificeren. Russell miste volgens
Wittgenstein zin voor mystiek (nochtans had de jonge Russell ook iets dergelijks
gevoeld ten aanzien van de wiskunde3); hij was hem te praktisch en te nuchter; in
het uitproberen van
2

3

‘he (= Wittgenstein) is sure Russell will do nothing more important’, brief van 20/09/1923,
in: Ludwig Wittgenstein, Letters to C.K. Ogden with an Appendix of Letters by Frank
Plumpton Ramsey. Oxford, Basil Blackwell, 1973, p. 78.
Cfr. de bijna lyrische ontboezeming van Russell in de verzamelbundel populaire opstellen,
Mysticism and logic (1918): ‘De wiskunde bezit niet alleen waarheid, maar opperste
schoonheid - een schoonheid, koud en gestreng, als van marmer; buiten het bereik van de
zwakkere kanten van onze natuur, zonder de zinnenverblindende pracht van schilderijen of
van muziek; subliem en zuiver, gereed tot een strenge perfectie zoals alleen de grootste kunst
kan tonen. De ware geest van vreugde, de verrukking, het gevoel meer dan alleen mens te
zijn, dat het kenmerk is van het genie, kan, met evenveel zekerheid, in de wiskunde als in
de poezie gevonden worden. Wat het best is in de wiskunde verdient niet enkel geleerd te
worden omdat het het nu eenmaal doet; het verdient te worden geassimileerd als deel van
het dagelijks denken; en steeds weer voor de geest te worden gebracht, met altijd vernieuwende
aandrang. Het werkelijke leven is voor de meeste mensen in het beste geval een goede tweede
keuze, een voortdurend compromis tussen het ideaal en het mogelijke; maar de wereld van
de zuivere rede kent geen compromis, geen praktische begrenzingen, geen hinderpaal voor
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oplossingen miste hij, nog steeds volgens Wittgenstein, de diepere dimensie. Ik vind
dit oordeel onjuist.
Omgekeerd verweet Russell aan Wittgenstein diens gehele zgn. ‘tweede periode’,
die hij volkomen onbeduidend achtte. Hij vond het onnoemelijk triest dat zoveel
mensen bereid waren de latere Wittgenstein te volgen in wat hij beschouwde als een
moeras. Beiden overdreven uiteraard in hun afwijzing, maar ik voel meer voor
Russells standpunt.
- Op dat punt bent u het blijkbaar eens met Popper. Iets anders. Hebt u een verklaring
voor de veelzijdigheid van Russells activiteiten? Is er een gemeenschappelijke noemer
of inspiratie voor deze toch uiteenlopende domeinen waarop Russell zich heeft
bewogen?
- Ik weet het echt niet. Hij was een genie. Ik was een goede vriend van hem tot in
zijn laatste levensjaren, maar ik heb hem nooit gepsychoanalyseerd. In zover een
puur externe verklaring te verdedigen is, denk ik dat er veel duidelijk wordt vanuit
zijn familiale achtergrond. Hij was een Whig, een aristocraat, hij kwam uit een familie
van machthebbers. Zoals hij beschrijft in zijn autobiografie werd er van hem verwacht
dat hij zich politiek

die creatieve activiteiten die in prachtige constructies het passionele verlangen naar
volmaaktheid belichamen, waaruit alle grote werken ontstaan. Ver van de menselijke passies,
ver ook van de meelijwekkende feitjes uit de natuur, hebben generaties en generaties een
geordende cosmos geschapen waarin het zuivere denken thuis is, en waarin tenminste één
van onze meer nobele impulsen kan ontkomen aan de kleurloze verbanning van het werkelijk
bestaan’.
Deze bewondering voor het perfecte wiskundige systeem geldt dan ook voor de wetenschap,
die steeds meer dit ideaal benadert. Nogmaals Russell in Mysticism and logic: ‘Het verlangen
naar een verruiming van het leven, naar bredere interessen, naar een bevrijding uit de
persoonlijke levensomstandigheden, ja zelfs uit de hele weerkerende menselijke cyclus van
geboorte en dood, wordt voldaan door de onpersoonlijke perspectieven van de wetenschap
zoals door niets anders. Daarbij komt nog dat tot het geluk van de wetenschap bijdraagt...
het besef iets van onschatbaar nut voor de mensheid te hebben gecreëerd. Een leven aan de
wetenschap gewijd is daarom een gelukkig leven, en dat geluk komt voort uit de beste bronnen
die beschikbaar zijn voor hen die op deze in beroering zijnde planeet ronddwalen’.
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zou gedragen in overeenstemming met deze achtergrond, als een soort geerfde
verantwoordelijkheid. De combinatie van deze antecedenten met zijn intellectuele
kracht en zijn liefde voor de wiskunde heeft Russells uniciteit opgeleverd. Hij had
zeer sterke gevoelens; ik zou zelfs zeggen dat hij een religieuze aanleg had, al was
hij, zoals bekend, helemaal niet godsdienstig en een militant atheïst (hij zelf noemde
zich liever een agnosticus). Dit sterke religieuze temperament had een uitweg nodig;
dat bleek in de periode dat hij een platonische visie had op de wiskunde. Toen hij
onder invloed van Wittgenstein tot de overtuiging kwam dat wiskunde een systeem
van tautologieën was, zochten deze gevoelens een andere uitweg. Hij vond hem in
de traditie van de familie: voortaan zou hij zich wijden aan de verbetering van de
menselijke soort. Dat vind je ook vaak bij geavoueerde kerkelijken, deze theologie
die de vorm aanneemt van een moraal en van een sociaal engagement, de religieuze
gevoelens die zich manifesteren in goede werken. Zoiets is ook bij Russell gebeurd.
- Maar is er dan geen filosofisch verband tussen Russell als epistemoloog en als
sociaal hervormer?
- Ik denk van niet.
- Sommigen hebben gemeend zo'n verband te onderkennen, bijvoorbeeld in zijn
opvatting over het oplossen van problemen.
- Misschien zeg ik het nu te sterk. Natuurlijk is er een coherentie in Russells
temperament: hij ontplooit dezelfde kritische zin, hetzelfde scepticisme in zijn
kennistheorie en in zijn sociale filosofie. Een nauwer verband zie ik niet. Russell
staat wat de Britse filosofische traditie betreft het dichtst bij Hume, die een Tory en
een quiëtist was! Voor Hume was de praktische consequentie van het scepticisme
dat je de zaken beter op hun beloop kan laten en liever niet op verandering kunt
aansturen. Russell had eigenlijk net zo goed op die manier kunnen denken. Een
andere illustratie. In zijn logica staat Russell erg dicht bij Frege; ze verschillen
weliswaar op detailpunten, maar beiden wilden de wiskunde tot de logica reduceren.
Nu was Frege op politiek en moreel gebied een aartsreactionair, een passioneel
nationalist en een antisemiet. Je kunt moeilijker iemand opnoemen die verder van
Russells denkbeelden verwijderd is! Je kunt dus niet beweren dat hun logica bepaalde
praktische denkbeelden of politieke opvattingen impliceert. Er bestaat geen verband,
er is geen overgang van zijn kennistheorie naar de moraalfilosofie4.

4

Nadat Russell in The elements of Ethics van 1910, in navolging van Moore nog een ethisch
objectivisme had verdedigd, onafhankelijk van subjectieve preferenties en willekeur, stapte
hij later over op een ethisch subjectivisme waarvan de fundering vrij schraal uitvalt. In zijn
Human Society in Ethics and Politics (1954) formuleert hij aldus zijn nagenoeg definitief
standpunt: ‘Wanneer twee mensen over waarden van mening verschillen, dan gaat het niet
om een meningsverschil over een bepaald soort waarheid, maar over een verschil in smaak...
Er zijn geen “ethische” feiten... Wat we “moeten” verlangen is alleen maar wat iemand anders
wenst dat wij zouden verlangen...’. En verder: ‘Vermits men zich zelfs geen middel kan
indenken om een waarde-conflict te beslechten, wordt de conclusie ons opgedrongen dat het
verschil op onze voorkeur betrekking heeft, en niet op objectieve waarheid’.
De vooral oudere Russell die vaak zo stellig en radicaal in ethische kwesties positie koos,
bleef consequent met zichzelf beweren: ‘Het is een kwestie van smaak, behalve dat mijn
smaak beter is dan de jouwe’.
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- Russell was op sociaal-politiek gebied een liberaal in de negentiende-eeuwse
betekenis van het woord.
- Hij was een radicaal, ja. Op een bepaald moment was hij bijna liberaal kandidaat
tijdens de verkiezingen. In het eerste decennium van deze eeuw wilde hij zich
kandidaat stellen voor het parlement. Hij zou er ook in geslaagd zijn (in het kiesdistrict
Benford was hij al aangesteld), ware het niet dat men naar zijn religieuze overtuiging
had gevraagd. Russell verklaarde dat hij agnosticus was en dat hij zijn standpunt
terzake beslist niet zou verzwijgen; daarop werd hij geroyeerd. Nadien, toen de
liberalen tijdens de eerste wereldoorlog de dieperik ingingen, werd hij lid van Labour
en verdedigde tweemaal haar belangen. Uiteindelijk verliet hij op een erg dramatische
manier Labour door zijn partijkaart te verscheuren, maar intussen was hij geen
marxist.
- Zoudt u hem een anarchist noemen?
- Hij stond wel dicht bij het anarchisme. De twee zeldzame serieuze bijdragen tot
de politieke theorie, allebei geschreven tijdens de eerste wereldoorlog, Principles of
Social Reconstruction (1916) en Proposed Roads to Freedom (1918), vertonen een
grote sympathie voor het anarchisme maar zijn uiteindelijk helemaal voorstander
van een toentertijd erg modieuze, nu goeddeels vergeten theorie: het gikle-socialisme.
Helaas werd deze idee door de fascisten uitgebuit en geperverteerd. Hij was nooit
marxist, want als hij iets van zijn Whig-verleden had geërfd dan was het wel een
uitgesproken hekel aan de staat. Zijn radicalisme maakte hem steeds voorstander van
kleine groepen - daarin komt zijn anarchistische neiging tot uiting - en tegenstander
van een gecentraliseerde macht. Hij was een fanatiek anti-communist, voornamelijk
ten gevolge van een in 1919 aan Rusland gebracht bezoek, waarbij hij persoonlijk
contact had met Lenin en Trotski, die hij wrede, meedogenloze mannen noemde.
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- Wat dacht hij van China, meer bepaald van de recente ontwikkeling van dat land?
- Hij was zonder meer betoverd door China, dat al bij zijn eerste bezoek in 1920
zijn hart had gestolen. Tijdens zijn laatste levensjaren werd hij trouwens minder
anti-communistisch en toonde hij zich uiterst sympathiek ten aanzien van Mao's
regime (dat hij niet persoonlijk had meegemaakt), mede omdat hij zo zwaar
ontgoocheld was in de Amerikaanse regeringen (Eisenhower, Kennedy, Johnson)
die hij een grotere bedreiging vond voor de wereldvrede dan onverschillig welke
Oosterse regering. Ondanks deze sympathie voor de communistische regimes bleef
hij hun interne structuur afwijzen. Hij is het nooit eens geweest met hun bureaucratie,
centralisatie, in het kort: met de communistische theorie. Maar als naties vond hij
ze minder gevaarlijk dan de Amerikaanse staat.
- Russell is geregeld en zwaar bekritiseerd omwille van zijn pacifisme. Sommigen
vonden trouwens zijn houding terzake inconsequent en contradictorisch, onder meer
het feit dat hij zijn pacifisme bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog opgaf.
- Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat hij consequent en niet-contradictorisch
was; wél was hij fundamenteel een utilitarist. Absoluut pacifisme bestond niet voor
hem. Hij was erg gekant tegen de eerste wereldoorlog omdat het hier niet voor of
tegen een principe ging en omdat hij van mening was dat de uitslag ervan het verlies
aan mensenlevens en de andere ellende niet kon rechtvaardigen. De geschiedenis
heeft Russell op dit punt grotendeels gelijk gegeven. Russell gaf er niet om welke
partij zou overwinnen, niet dat hij geen overtuigd Brit zou zijn geweest, maar
Engeland hád niets te winnen in de eerste wereldoorlog. Nadien bleef hij pacifist,
ten dele omdat hij deze morele houding tot dusver met schade en schande in de
praktijk had gebracht (hij had in de gevangenis gezeten, was zijn betrekking in Trinity
College kwijtgeraakt en had veel vrienden verloren) en ze voor hem tot een
levensvorm was geworden, en ten dele omdat hij voorzag dat door de sedert 1914
ononderbroken bewapeningswedloop de oorlogsellende steeds maar groter zou
worden, en derhalve een sterkere tegenstand nodig zou hebben.
Aan de andere kant was hij uiterst bezorgd om de opkomst van het nazisme, dat
hij een verschrikkelijk regime vond, en tegen 1939-1940 kwam hij tot het besluit
dat, hoewel het onheil van een oorlog erg groot was, de verschrikking van een
overheersing door de nazi's nog veel erger zou zijn. Hij gaf dus tijdelijk en om
utilitaristische redenen het pacifisme op. Daarbij ging hij zover (deze episode moffelt
hij weg in zijn autobiografie) dat hij na de oorlog er voorstander van was om Rusland
met de kernbom te bedrei-
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gen! Hij dacht dat het niet nodig zou zijn om ze neer te gooien, dat m.a.w. de
bedreiging zou volstaan, en dat het goed, dat erin zou bestaan om de Oosteuropese
landen van het communistisch juk te bevrijden, groter zou zijn dan de verschrikking
van een atoombom. Deze opvatting schokte veel van Russells vrienden, onder meer
mijzelf. Wij waren ontzet en trachtten hem tot andere gedachten te brengen.
Toen Rusland ook over de kernbom beschikte, was hij van mening dat de
onoverzienbare ellende van een totale kernoorlog erger zou zijn dan onverschillig
wat, zelfs unilaterale ontwapening. Hij argumenteerde dat het beter ware dat één
partij, zelfs de communisten, in vrede de wereld zou beheersen dan een kernoorlog
mee te maken. Derhalve zette hij zich in, andermaal op utilitaristische gronden, voor
de campagne ten voordele van nucleaire ontwapening. Het probleem met Russell
was dat, al redeneerde hij utilitaristisch, hij zo'n moreel gepassioneerd man was dat,
eens een gedragslijn gekozen, hij niet langer meer dacht aan controle en evenwicht
maar ze absoluut trachtte te volgen. Daardoor werd hij, vooral tijdens zijn laatste
levensjaren, minder bedachtzaam, en had hij de neiging om iedereen die met hem
van mening verschilde als slecht en verdorven aan te zien. Hij heeft steeds, althans
naar mijn gevoel, te weinig rekening gehouden met de argumenten die een
machtsevenwicht bepleiten.
-Hij was een utilitarist, maar geen realist in deze internationale kwesties. Hij was
zelf te weinig politicus om inzicht te hebben in de ingewikkelde en vaak smerige
politieke zetten. Hij wou zijn persoonlijkheid niet versnipperen in de werkelijke
politiek.
- Hij was geen dagdagelijks politicus. Nooit heeft hij, die zitting had in het House
of Lords, gebruik gemaakt van zijn macht. Hij had daar kunnen spreken, maar hij
heeft het, geloof ik, maar één keer gedaan. Wat dat betreft was hij meer een soort
Ghandi, een leider van een volksbeweging, die het doet met emoties, met retoriek,
veeleer dan door te redeneren.
Hij bouwde een morele stelling op tegen de kernbom en deed in wezen geen beroep
op utilitaristische argumenten, al zat dat utilitarisme wel voor bij zijn persoonlijke
stellingname. Op dat vlak had hij vaak meer van een messias; hoe ver zijn invloed
op de massa reikte, weet ik niet. Ik was een persoonlijke vriend, en sta filosofisch
zeer dicht bij hem, maar tijdens zijn laatste levensjaren waren onze contacten
weliswaar nooit gespannen maar wat minder nauw, precies omdat ik hem op dit
gebied niet goed meer kon volgen. Voor mij was het vrijwel irrelevant geworden of
de Engelsen nu al of niet over kernwapens beschikten, omdat de oorlog toch zou
gevoerd worden tussen Rusland en Amerika en wij daar niet aan te pas zouden komen.
Op economische gronden was ik een tegenstander van de atoom-
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bom; het kwam me namelijk voor dat Groot-Brittannië zich de luxe van kernwapens
niet kon permitteren. Maar dat argument sprak hem geenszins aan; hij wou dat ik op
dat punt samen met hem optrok. Vermits ik dat niet wilde, heeft dat de laatste jaren
van zijn leven een wolkje boven onze verhouding gedreven. Maar we zijn vrienden
gebleven tot aan zijn dood.
- Vandaag de dag lijkt de bedreiging van een kernoorlog onze levensstijl minder te
affecteren. Wat kunnen we van Russells bemoeiingen met deze zaken overhouden?
- Inderdaad komt deze kwestie nu minder op de voorgrond. Ook Russell vond haar
op het einde van zijn leven minder belangrijk. Hij ging zich toen meer bezighouden
met de oorlog in Vietnam, ten dele omdat zijn vijandigheid ten aanzien van Amerika
zo was toegenomen, maar ook omdat hij geschokt was door de mensonterende
behandeling van weerloze kleine naties. Verder speelden interne factoren een rol. Ik
herinner me dat, toen mijn vrouw hem voor het eerst ontmoette op het einde van de
jaren vijftig en zij hem vroeg wat de grootste bedreiging voor de toekomst van de
wereld was, hij antwoordde: ‘de politie’.
- Hoe verklaart u het feit dat zowel de kennistheoretische als de politiek geëngageerde
Russell zo weinig bekendheid geniet in continentaal Europa, met name in Frankrijk
en in de overwegend door de Franse cultuur beinvloede landen?
- Ik ben erg slecht in het verklaren van historische fenomenen. Frankrijk is extreem
chauvinistisch en bovendien, filosofisch gezien, erg gedomineerd door de Duitsers.
Niet enkel Russell, de hele Engelse filosofie is niet bekend in Frankrijk. De Fransen
weten niets van Locke en Hume; als ze hun bachot afleggen, horen ze wat
algemeenheden over Locke, Berkeley en Hume, en met die formuleachtige kennis
moeten ze het verder stellen. Dat ligt m.i. voor een groot deel aan de cartesiaanse
scheiding tussen science en lettres, waardoor de Fransen de neiging hebben om alles
overmatig in vakjes in te delen. Filosofie is voor hen lettres; daarom bloeit de retoriek,
de metafysica, en de Duitse wijsbegeerte, veeleer dan de Engelse filosofie die in hun
ogen praktisch, empiristisch en terre à terre is. Niet alleen Russell, wij allemaal zijn
onbekend in Frankrijk.
- Een Brits filosoof als Peter Strawson, met zijn belangstelling voor Kant en voor
metafysica, zou misschien een brug kunnen slaan. Of gelooft u niet in het slaan van
bruggen?
- Toch wel, maar ik zie niet zo direct in dat Strawsons werk dicht bij het Franse
filosoferen zou staan. Op een bepaalde manier stond Moore dicht
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bij de Fransen met hun fenomenologie. Ik denk dat een toenadering enkel persoonlijk
kan gebeuren. Het is waar dat Strawson bevriend is met Ricoeur, net zoals ik trouwens.
Enkele tekens wijzen erop dat de Fransen meer interesse krijgen voor taaltheorie, en
zodoende voor de recente Britse filosofie. Toch zal het daarbij meer om, zoals u zegt,
Strawson gaan, of Wittgenstein en Austin, dan om Russell, die veeleer behoort tot
de Britse traditie die, naar de Franse smaak, nauwelijks filosofisch is5.

5

Hoe nauw Russells begrip van de filosofie aansluit bij zijn mathematisch of logisch
formalisme, moge blijken uit enkele zeer karakteristieke citaten nog steeds uit Mysticism
and logic. ‘Mijn filosofie kan men het logisch atomisme noemen, of aboluut pluralisme,
omdat, terwijl ze toegeeft dat er vele dingen zijn, ze ontkent dat er een geheel is dat
samengesteld is uit die dingen!’. En nog duidelijker: ‘Een filosofische bewering moet zodanig
zijn dat ze op grond van empirische gegevens, d.w.z. de ervaring, noch bewezen, noch
verworpen kan worden... de enige beweringen van filosofisch belang zijn deze die waar
zouden zijn ongeacht de samenstelling van de werkelijkheid’.
Van uit dat perspectief moest Russell wel in de twintiger jaren lapidair stellen: ‘Filosofie en
logica vallen samen’. Op deze affirmatie is hij in 1948 in Human Knowledge; Its Scope and
Limits gedeeltelijk teruggekomen: ‘Logica maakt geen deel uit van de filosofie’. Maar filosofie
blijft ‘de wetenschap van het mogelijke als zodanig’. Het is duidelijk dat niet alleen de Franse
maar ook de continentale Europese ‘smaak’ in de filosofie inderdaad anders ligt.
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Mag je je in een bijbeltekst herkennen?
De betekenis van het structuralisme voor de bijbelexegese II
Lodewijk Visschers
De structurele methode van tekstuitleg: herkenning
In dit artikel geven we een korte uiteenzetting van de structurele methode van exegese
(2). Eraan voorafgaande zetten we kanttekeningen bij de historische methode (1):
het lijkt ons goed erop te wijzen, hoezeer het structuralisme moeilijkheden van juist
de historische methode kan helpen oplossen. Tenslotte (3) geven we een overzicht
van reeds verrichte structureel-exegetische arbeid.

1. Open vragen bij de historische methode
De historische methode is in de bijbelexegese algemeen vaard. Terecht. Dit neemt
niet weg, dat men kritische kanttekeningen mag maken.
Er zijn moeilijkheden. Vaak is het moeilijk de schriftelijke bron te herstellen. Zijn
de oudere elementen in onze perikoop (1a. 10-11a) wel van een eigenstandige bron;
zijn ze misschien niets meer dan vrije citaten uit de ons bekende synoptische
evangelies? Ook is het moeilijk door te stoten naar de meest oorspronkelijke
taalvormen: de historische exegese, welke in v. 4-6 een vaste taalvorm opspoorde,
vraagt niet meer verder naar háár geschiedenis.
Verder stelde de Formgeschichte naast de schriftelijke bron als niet minder
belangrijk de mondelinge traditie. Gaan de oudere elementen in onze perikoop wel
terug op een schriftelijke bron? Waarom niet op een vaste mondelinge traditie? Maar
elke mondelinge traditie heeft vele schakels; telkens kan er iets veranderen aan het
overgeleverde goed. Ook het aandeel van de redactor is dan minder zeker. De
synoptische traditie laat Jesus nog zeggen (Mt. 26, 52b): steek uw zwaard op zijn
plaats; bij Johannes heet het: steek uw zwaard in de schede. De kleine verandering
in de tekst kan het werk zijn van de auteur van de schriftelijke bron, maar ook van
een van de vele schakels van de mondelinge traditie; waarom ook niet van de redactor
Johannes zelf?
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Als nu de Redaktionsgeschichte eveneens rekening is gaan houden met meerdere
bewerkers van een oorspronkelijk geschrift, is de impasse compleet: tussen bron of
oervorm en laatste redactie liggen vele stdia. De overleveringsgeschiedenis
(Überlieferungsgeschichte), welke deze stadia tegen elkaar wil afgrenzen, staat veelal
voor een onmogelijke taak. Maar is afbakening steeds noodzakelijk? Kan men ook
niet gaan letten op constante lijnen welke alle stadia gemeen hebben?
Er zijn in de historische methode ook aanzetten tot een bredere aanpak. De
Formgeschichte zocht overal naar de vaste religieuze taalvormen, tot ver buiten de
bijbelse traditie: ze deed aan Religionsgeschichte. Zo werd ze gevoeliger voor de
denk- en taalvormen van de mensheid.
Ze ontdekte ook, hoe onderdelen van de taalvormen, de ‘taaimotieven’, vaak een
leven leiden los van de taalvormen, met een algemenere zin dan die van de taalvormen.
Zo kan het motief ‘de vijand zal terugwijken’ passen in de apokalyptische boodschap
(4 Esdras), maar ook in een psalm (Ps. 34). De Motivgeschichte oriënteert ons dus
naar een algemener menselijk denken en spreken.
De Formgeschichte vraagt navoelend naar de zin van de oude taalvormen vanuit
een grondige kennis van de Sitz im Leben. Levend interesse navoelend kon ze zich
vaker in de schepping van taal door het volk herkennen. In de exegetische praktijk
blijft dit herkennen te vaak achterwege: ook wij horen bij v. 4-6 niets over een Sitz
im Leben. Nog veel minder dan de Formgeschichte lukte het de Redaktionsgeschichte
door te stoten tot een navoelen vanuit een redactionele Sitz im Leben. Programmatisch
ligt hier een opdracht welke in feite zelden wordt uitgevoerd. De bewonderende
houding van de historische exegese is er debet aan. Toch moet het element van
navoelend zich herkennen worden veilig gesteld: dat is de bijdrage van het
structuralisme.

2. Het structuralisme: methodische herkenning
Het structuralisme wil, waar het aan taalexegese doet, in teksten de
algemeenmenselijke taalwegen opsporen. Het onderscheidt vandaar het concrete, op
een bepaald moment gesproken woord, ‘parole’, van de algemene taalwegen die aan
zulk woord ten grondslag liggen, de ‘langue’. De mens gebruikt zijn taal om zijn
wereld uit te spreken aan anderen. Maar hij is ook zelf steeds onderweg naar dieper
verstaan van zijn wereld1. Deze weg wordt gemarkeerd door het woord, door de
taalwegen van de ‘langue’, die

1

Cf. M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache, Pfüllingen, 1959, 165: ‘Etwas ist nur, wo das
geeignete und also zuständige Wort etwas als seiend nennt und so das jeweils Seiende als
solches stiftet’.
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op een nog onbekende werkelijkheid reeds enig zicht geven. Woorden en taalvormen
hebben dan ook een tweevoudige zin: ze zeggen de dingen van de mij bekende wereld
uit; ze zijn ‘signifié’, de door hen betekende wereld. Maar ze zijn ook verwoording
van algemeenmenselijke taalwegen naar een nog onbekende wereld toe; ze zijn
‘signifiant’, vraag naar een nog niet ontdekte wereld.
Woorden en taalvormen welke de taalwegen van de ‘langue’ betekenen, worden
onderling niet onderscheiden door hun verschillende relaties naar buiten, tot een
reeds gekende wereld. Hoe dan wel? Door interne betrekkingen. De structuralist
beschouwt de ‘langue’ op een gelijktijdig (‘synchroon’) moment: als veld van wegen
die tot elkaar in bepaalde relaties staan. Deze wegen gaan vaak een gelijke richting
uit, maar binnen eenzelfde richting gaat de ene weg zus, de andere zo. De structurele
exegeet heeft nu tot taak de gemeenschappelijke richting of uitzegbedoeling van de
taalwegen na te voelen en vast te leggen, de vaste ‘code’ van woorden en taalvormen.
Tegelijkertijd moet hij eveneens door navoelen en zich herkennen opsporen welke
verschillen er zijn tussen wegen van eenzelfde richting, welke ‘differenties’ of
opposities.
Deze synchrone kijk op de taal verschilt van de historische (diachrone), welke
juist de teksten in elkaar opvolgende stadia volgt. Men mene echter niet, dat de
structurele werkwijze het historische moment uitsluit. Want waar zich taal historisch
ontwikkelt, is er naast studie van individuele processen (‘parole’) plaats voor studie
van algemeenmenselijke wegen van taalontwikkeling (‘langue’). Feit is echter, dat
het de taak van het structuralisme is geworden een eenzijdig historische exegese te
kritiseren2, zonder echter daarbij het historische op te geven. We zien dan ook de
geschiedenis binnen het structuralisme haar rechten hernemen.
Vanuit haar nadruk op de synchronie stelt de structurele exegese niet meer bron
tegenover bewerker, taalvorm in oerstadium tegenover latere ontwikkeling, redactoren
tegenover tradities. Want zowel bron als bewerker gaan dezelfde algemeenmenselijke
taalwegen van de ‘langue’. Nadruk valt in deze methode op wat de beide polen telkens
verbindt. Het probleem van de Überlieferungsgeschichte binnen de historische
methode wordt aldus gerelativeerd. En waar bron en redactor voortaan samengaan
op één taalweg, wordt ook van de exegeet gevraagd deze weg te bewandelen. Zijn
werk zal slagen als hij zichzelf in beider wegen herkent.
De structurele exegese houdt zich bezig met de opbouw van het hele verhaal, met
de kleinere eenheden binnen zulk verhaal, met het enkele woord. We geven van elk
een toepassing aan de hand van onze perikoop (Joh. 18, 1-11).

2

Polemisch J. Barr, The scmantics of biblical Literature, Oxford, 1961.
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De opbouw van onze perikoop3. Voor het eerst zien we traditie en redactie samen
hun bijdrage leveren aan de ene taalvorm van de hele passus. Dit geheel, we zagen
het reeds in onze inleiding, gestructureerd in situatie (1-3) en handeling (4 vv); deze
confronteert eerst Jesus met de soldaten (4-9), vervolgens met zijn eigen leerling (10
v). In de scene van Jesus en de soldaten is Jesus, die zich als machteloze aanbiedt,
juist de machtige (4-6); hij blijft de machtige tot het laatste toe, want hij maakt voor
zijn gevolg een goed heenkomen mogelijk, maar daarbij geeft hij zichzelf vrijwillig
gevangen (7-9). Waarom? De laatste scene geeft ons antwoord: Jesus wil de beker
van het lijden drinken want ze is hem door God gegeven (10 v). Een hoogst
merkwaardig gedrag wordt eerst beschreven (4-9), vervolgens verklaard (10 v). Zo
wilde de schrijver van de perikoop ons begrip meegeven voor de gestalte van Jesus.
De vierde evangelist wilde ons Jesus laten zien als degene die zijn lijden vrijwillig
aanvaardde; dat leerde ons reeds de historische methode. Maar nieuw is de vraag
naar de vaste taalweg welke hij hierbij bewandelde. Hij kon verschillende begaan.
Zo kon hij kiezen tussen redeneren of laten zien. Redeneerde hij, dan kon hij uitgaan
van een woord van Jesus zoals in 11 b, waar hij zijn eenheid met God had geopenbaard
met zijn opdracht te moeten lijden in deze wereld; hij kon dan de conclusie trekken
dat Jesus steeds in zijn aardse leven van zijn komende passie geweten had en deze
ook had beaamd; heel waarschijnlijk is deze houding dan ook te veronderstellen op
het moment dat hij wordt gearresteerd, temeer daar niets uit de traditie in een andere
richting wijst. Zo zou Johannes als goed theoloog kunnen redeneren. Hij redeneerde
echter niet; hij schilderde ons Jesus: in zijn gedrag bij de arrestatie laat hij ons zien
wie Jesus is. Hij wilde laten zien, niet beleren. Daarom laat hij Jesus handelen en
spreken.
Waarom? Waarom niet de taalweg van de redenering, die ons allen toch ook zeer
vertrouwd is? Waarom dit laten zien? Wat is het typische ‘verschil’ van deze taalweg
ten opzichte van de redenering? Wie wil zien, heeft in tegenstelling tot wie wil leren,
reeds lang rondgekeken. Hij heeft de mens naast zich reeds afgespied om er iets
openbarends, een wonder, te ontdekken; niets heeft hij gevonden. Maar de
Mensenzoon biedt iets te zien, en daarom wil hij kijken en laat hij anderen door zijn
verhaal meekijken. Misschien gaat hij nu ook meer in de mens naast zich ontdekken,
dank zij Jesus.
Omdat Johannes wilde zien, koos hij de traditie welke hij koos, déze traditie;
daarom bewerkte hij deze zoals hij ze bewerkte. Hij is niet meer enkel de redactor
van de bewerking, hij is de schrijver geworden van beide, van

3

Voortreffelijk is A. Vanhoye, La structure littéraire de l'épître aux Hébreux, Paris, 1963.
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traditie én redactie, van het geheel. Wanneer we de taalweg van het willen zien
opsporen die traditie en redactie verbindt, herkennen we ons in de schrijver, leven
we het proces mee waarin hij de perikoop heeft vorm gegeven.
De kleinere eenheid binnen het verhaal4. We nemen als voorbeeld v. 4-6. We
stelden hier reeds met de Formgeschichte de vaste taalvorm vast: een schamel woord
heeft machtige gevolgen, dank zij Gods macht. Het schema wil de superieure macht
van God verwoorden waarop het verdrukte joodse volk zijn hoop heeft gesteld, de
macht waaraan Jesus gehoorzaamde toen hij zijn lijden aanvaardde. Om zulke idee
uit te drukken kan men ook nu verschillende wegen begaan. Ook hier kan men de
redenering ter hand nemen; ook hier kan men laten zien.
Wie wil redeneren, kan uitgaan van het geloofsgegeven van Gods scheppingsmacht,
welke de gelovige ook aanwezig weet in Jesus' machtige wonderen. Vanuit een dieper
inzicht in het wezen van de geschapen orde kan hij concluderen dat Gods macht zo
universeel is dat zelfs het geringste in de schepping instrument kan worden van Gods
ingrijpen. Zeer zeker waar het de messias van God dient. Zo zal het de komende
messias niet moeilijk vallen te overwinnen (4 Esdras), zo zal ook Jesus geleefd hebben
vanuit het besef hoe weinig de tegenstanders relevant waren waar hij Gods opdracht
moest uitvoeren (vg. Mt. 26, 53). Hij was een vrije mens, vrij van elke belaging,
alleen gehoorzaam aan Gods opdracht (11 b).
Maar ook hier redeneert onze auteur niet. Ook hier koos hij een duidelijk
verschillende taalweg. Ook hier wilde hij Gods macht zien in wat de mens zo graag
en zo goed kan zien: in een mens zoals hijzelf is, in Jesus van Nazaret. Daarom
spreekt Jesus zelfs geen uitzonderlijk machtswoord dat onmiddellijk het wonder
realiseert. Hij zegt enkel: ik ben de machteloze mens Jesus. En de tegenstanders
wijken terug, zonder dat een wonder hen dwong (vg. Luk, 22, 51). In deze Jesus
wilde Johannes God aanwezig zien; dit wilde hij delen met de lezers van zijn
evangelie.
Waarom koos Johannes deze taalweg? Omdat hij Gods glorie niet alleen in zijn
wonderen wilde zien, maar ook in de mens, in het gewoonmenselijke. De
mensenwereld had hem mogelijkerwijs diep teleurgesteld, maar de Mensenzoon deed
hem weer hopen. Deze wilde hij niet loslaten; aan anderen wilde hij hem laten zien.
Tenslotte het woord5. Nemen we de belangrijke term ‘beker’ van het afsluitende
Jesuswoord (11 b). De historische methode stelde reeds vast, dat

4
5

Voor de kleine eenheden: W. Richter, Exegese als Literaturwissenschaft, Göttingen, 1971.
Een ander voorbeeld, de term ‘waarheid’, zie L. Visschers, Moderne exegese, waarom?, in
Theologie en Pastoraat, 1972. afl. 4.
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‘beker’ in de bijbelse traditie symbool is van het menselijke lot, in goede en in kwade
zin. Als de ‘beker van Gods toorn’ is het beeld thuis in de context van Gods straffen
van zondaars. Verder kan het menselijk lijden zonder meer aanduiden. Deze betekenis
vinden we ook bij Johannes.
De structurele taaluitleg plaatst het beeld van de beker van 's mensen lot terug in
de algemene taalwegen van de mens. Eerst stelt ze vast hoe mensen tot zo'n beeld
konden komen. De ene mens ontvangt van de ander te drinken; zeker is dit dagelijks
noodzaak in warme landen, waar men op het water of de wijn van een gastheer of
een vriend is aangewezen. De inhoud van de beker is nog moeilijker te controleren
dan de kwaliteit van vast voedsel. Water kan slecht zijn, ook al ziet het er goed uit;
vooral de wijn kan slecht gemengd zijn. Je drinkt, en spoedig merk je welk lot je
treft: lafenis of ziekte, verdoving. Zo ligt het voor de hand, dat de ‘beker’ symbool
wordt voor 's mensen levenslot, dat hij vaak achteloos indrinkt.
Vaak drink je zonder je te bekommeren over het risico dat je loopt. Ineens merk
je dan het kwade gevolg. Ineens slaat het kwade lot toe. Waar men Gods ingrijpen
afsmeekt over de niets vermoedende vijand, krijgt het beeld als vanzelf een plaats
(Jes. 51, 22 v.). Maar soms drink je wetend. Je weet dat de drank goed is, zoals een
zieke weet dat medicijn hem beterschap brengt. In religieuze context krijgt het beeld
van de beker in deze zin zijn plaats, waar de gelovige weet dat God hem heil aanbiedt;
hij moet drinken: zijn lot, zijn eigenlijke lot dat hij helemaal in zich heeft op te nemen,
zijn eigenlijke bestaanswijze van geestelijke en gnostische vreemdeling in een boze
materiële wereld (Corp. Herm. 4, 4). Maar soms weet de mens dat God hem de beker
van het lijden aanbiedt. Deze mens gaat als vanzelf met Jesus bidden: ‘laat de beker
voorbijgaan’ (Mt. 26, 39. 42).
Er is tenslotte nog een vierde taalweg, de meest uitzonderlijke, die van Johannes
(11 b): de beker die God te drinken geeft, is een goede beker; maar toch betekent ze
lijden. We hebben hier een paradox, even schokkend als ‘het Woord is vleesgeworden’
(1, 14), de johanneïsche kerngedachte. Het gaat hier om vier duidelijk onderscheiden
taalwegen. Steeds zijn er ook andere combinaties van termen rond ‘beker’, andere
woordvelden. Op de eerste taalweg bij voorbeeld vinden we de term gecombineerd
met de serie ‘straf, oordeel, gerechtigheid’ enz.. Johannes sprak over Jesus volgens
de vierde taalweg: hij combineerde ‘beker’ met de set van ‘opgave, werk, uitvoeren’
enz.. Wellicht moeilijker invoelbaar. Waarom deed hij dat? Ook hij hield met de
gnostiek het gegeven vast dat de gelovige van God heil ontvangt; maar de gnostische
uitleg was hem te simpel: de mens drinkt niet zomaar zijn heil in, tezeer was hij
vertrouwd met de dagelijkse beker van lijden voor iedere mens. Dit wilde hij niet
wegvlakken. Toch is er heil in lijden. Dat weet iedere mens die 18, 11 b verstaat; hij
verstaat hem wanneer
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hij al ooit op weg is om iemand te vinden die het menselijke lijden niet telkens als
klap incasseerde. Ook al vonden we nog niemand, toch hielden we al even rekening
met de mogelijkheid. Anders zouden we ons niet op de taalweg van Johannes kunnen
bezinnen, ons niet in hem herkennen; zijn taal zou arabisch voor ons zijn. We zagen
reeds uit naar de Mensenzoon. Waar Johannes hem laat zien, zullen ook wij kijken.
Op drie niveaus stelden we gemeenschappelijke taalwegen (codes) vast, onderling
goed afgebakend door verschillen (differenties). Om weg en verschil te grijpen
moesten we ons in de teksten herkennen; we moesten zelfs een beetje onze verbeelding
gebruiken: dit vindt de structuralist niet erg, want ook 's mensen fantasie houdt zich
aan de taalwegen.
Steeds ontdekten we, hoe we ertoe werden gebracht te ‘zien’. Dit gegeven is een
goede aanvulling op wat de historische methode ons aanreikte; deze legde ons uit
wat de redactor Johannes vooral ons wilde zeggen: Jesus gaat vrijwillig lijden. De
structurele methode legt ons nu uit waarom Jesus zo werd begrepen. Niet uit apologie
schilderde de evangelist Jesus zoals hij hem schilderde: om de spot van
buitenstaanders aan het adres van een vernederde messias te ondervangen. Niet
daarom, maar omdat hij wilde zien: een mens in de menselijke conditie van lijden,
die klaar kwam met deze opgaven, die de beker wetende dronk. En dat te zien deed
hem, en ons, leven.
In de mate waarin we zulke taalweg van Johannes herkennen, in de mate waarin
we hem zelf reeds begingen en reeds iets hebben willen zien in de mens dicht naast
ons, in die mate zullen we Johannes gemakkelijker navoelen. Hoe meer we ons aan
elkaar in taal en denken hebben ontwikkeld, des te dieper begrijpen we de openbaring
van God in de vleesgeworden Logos, die als mens heel het menselijke bestaan indronk.
Aanzetten in de Formgeschichte welke reeds een zeker navoelen bij de historische
exegeet veronderstelden, worden aldus door de structurele methode geradicaliseerd.
Telkens wordt er ook een brug geslagen van traditie naar redactie, van de uiterste
oerbron naar de laatste bewerker. De beide polen van de historische exegese, hoever
ook uiteengelegen en hoe ook verschillend in details, hebben vaste taalwegen gemeen.
Om deze constante werd oude stof in lange traditie steeds weer opgenomen en goed
bevonden over Jesus te spreken. Totdat deze stof tenslotte in onze perikoop belandde.
Ook onze redactor Johannes herneemt de stof, want hij herkent zich erin. Ook al
bewerkt hij deze om de uitzeggingskracht nog groter te maken. De taalweg van de
oude stof wordt tegelijkertijd zijn taalweg. Deze gemeenschappelijke taalweg kunnen
ook wij betreden. We kunnen hem door de tijden terugvinden aan het begin, misschien
in de oudste bron, misschien zelfs in de historische Jesus.
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3. De structurele bijbelexegese aan het werk
We geven nu de stand van zaken. In hoeverre is er reeds structurele bijbelexegese
gerealiseerd? Er zijn vele aanzetten. Om ervan een beeld te geven, is het goed te
onderscheiden naar taalgebied.
Het Engelse taalgebied. De eerste ontmoeting van de structurele taaluitleg en de
traditionele bijbelexegese vond in Engeland plaats, en wel aan het begin van de
zestiger jaren. Iedere vakman kent de naam van de Schotse theoloog James Barr en
zijn werk: De (op moderne leest geschoeide) betekenisleer van de bijbelse literatuur6.
Het boek bracht bij zijn verschijnen in 1961 grote opschudding teweeg, vooral door
de frontale aanval op het zeer gewaardeerde Woordenboek van Kittel. Het won nog
aan betekenis toen het geleidelijk in andere moderne talen werd vertaald.
De titel van het boek kan misleiden, want het gaat op de eerste plaats om felle
kritiek op de traditionele exegese. Men kan niet zeggen, dat Barr het wezen van de
moderne taalwetenschap geheel heeft doorgrond: hij is op het punt van de
eigenstandigheid van de ‘langue’ minstens zeer onduidelijk. Ook hangt hij tezeer af
van de speciale theorieën van zijn autoriteit, de linguisticus Ullmann7. Toch heeft hij
een blijvende bijdrage geleverd door de bijbelexegeten duidelijk maken, hoezeer ze
louter historisch en hoe weinig ze synchroon onderzoek pleegden. Een enkel historisch
onderzoek verleidt te gemakkelijk tot onbewijsbare hypothesen; kritiek vanuit de
synchronie kan hier veel helpen. Zulk onderzoek nu is sinds Barr aanvaarde eis
geworden. Overigens blijft de hoofdbijdrage van Engeland aan de bijbelexegese
meer een taalanalytische dan een structurele.
Het Franse taalgebied. Waar structuralisme en bijbelexegese elkaar ontmoeten in
het Franse taalgebied is opvallend de sfeer van welwillendheid ten opzichte van
elkaar. Deze blijkt vooral uit gezamenlijke bijeenkomsten met gemeenschappelijke
praxis van tekstuitleg. Belangrijk zijn het congres van Chantilly (1969)8 en de
bijeenkomst van Genève (1971)9. Zo kon te Chantilly een gezaghebbend man als
Paul Ricoeur, zelf zo gevoelig voor de antithese van de traditionele en de structurele
bijbeluitleg, er zijn eigen bijdrage betitelen: Van het conflict naar groeiend samenspel
der methodes in de bijbelexegese.
De gezamenlijke arbeid gaat vooral aan de hand van het verhaal en wel het

6
7
8
9

Barr. o.c, aanm. 9.
Vgl. de kritiek van A. Witte, in: Tijdschrift voor Theologie, 1966, 138-147, vooral 141 v..
Zie het verslagboek van het congres, X. Léon Dufour, ed., Exégèse et Hermeneutique, Parijs,
1971.
Zie F. Bovon ed., Analyse structurale et Exégèse biblique, Neuchâtel, 1972, 27-39; 63-94.
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bijbelse verhaal. Ook de veel gelezen structuralistische autoriteit Roland Barthes, op
beide congressen aanwezig10 en er het middelpunt van, neemt een bijbelse passage
als uitgangspunt. Dat is voor Barthes meer dan louter concessie aan het adres van de
aanwezige bijbelexegeten. Gemakkelijk aanzetten van het Franse en Russische
structuralisme verwerkend, had hij zich reeds in 1966 principieel met de analyse van
het verhaal ingelaten. Daarmee was de weg voor de uitleg van een bijbelse passus
geopend. In 1969 waagt hij zich voor het eerst aan een bijbels voorbeeld: zijn analyse
van Hand. 10 v. en Gen. 32, 23 vv. zou gezag verkrijgen11.
Barthes spoort methodisch de kleinere eenheden in het verhaal op, om vervolgens
te vragen tot welke code ze behoren. Weliswaar staat hij weinig stil bij de differenties
der coden, waardoor de vraag naar herkenning in de teksten nog niet ten volle wordt
gepousseerd, toch is zijn verdienste duidelijk: hij inspireert de exegese nauwkeurig
in de teksten te zoeken naar codeelementen in woord en kleine eenheid, elementen
van eenzelfde code te verbinden tot structuren of functies om aldus de opbouw van
het gehele verhaal te begrijpen.
Het Duitse taalgebied. Ook in Duitsland is er sinds kort contact tussen
structuralisme en historische exegese. De discussie is minder welwillend, vaak zeer
polemisch. Het gaat hier niet om samenwerking, maar om strijd; volgens goed Duitse
traditie om princiepenstrijd. Aan de ene kant staat hier het paradepaard van de Duitse
exegese: de Formgeschichte; aan de andere kant staat de structurele methode, die de
tekorten van de Formgeschichte meent te moeten blootleggen.
De discussie is eerst recent ontbrand. Niet door de vertaling van het werk van Barr
(1965), maar door het optreden van het enfant terrible van de Duitse exegese, de
Bonnse evangelische exegeet Erwin Güttgemanns. Zich bewust van het verdriet dat
hij zijn vroegere leermeesters aandoet, opent hij in 1970 de strijd met een publikatie
onder de veelzeggende titel: Open vragen bij de Formgeschichte12. Daarop volgde
zijnerzijds een grote schrijversactiviteit, vooral via het door hem gestichte tijdschrift
Linguistica Biblica. In zijn lijn, maar onafhankelijk van hem, opereert sinds het jaar
1971 de Münchense katholieke exegeet Wolfgang Richter, bekend om zijn
programmatisch boek: Exegese als Literatuurwetenschap13.
Zowel Güttgemanns als Richter wijden veel aandacht aan methodische
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Zie diens bijdragen in Léon Dufour, o.c, 181-204, en in Bovon. o.c., 27-39.
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overwegingen. Beiden ontvingen hun opleiding in de school van de Formgeschichte.
Güttgemanns, die uitdrukkelijk de continuïteit vaststelt van zijn huidige linguïstische
met de vroegere louter formgeschichtliche arbeid, bekent hoe juist leemtes in de
Formgeschichte hem ertoe brachten over de exegetische methode te gaan nadenken.
Ook nu nog wil hij het goede in de Formgeschichte redden, door bepaalde inzichten
structureel van fundament te voorzien. Dat hij daarbij het eigen karakter van de
historische en structurele taaluitleg niet voldoende onderkent, is een tekort dat de
toekomst wellicht zal verhelpen14.
Drie taalgebieden, elk met eigen inslag, met drie typerende namen. Twee van hen
zijn van huis uit theologen: Barr en Güttgemanns, één van hen is van huis uit
structuralist: Barthes. Deze laatste dialogeert sereen met de historische bijbelexegese;
de eerste twee moesten zich uit eigen traditie losrukken voor men nieuwe wegen kon
gaan: hun toon van spreken is vandaar vaak agressief. Laat bij een Barr het inzicht
in de linguïstiek niet altijd helder zijn en modegevoeligheid het grootst, bij
Güttgemanns is er reeds een grondige bezinning op de methode van taaluitleg
aanwezig vanuit de nieuwe gezichtshoek van de linguïstiek.
Ook al zijn er nog heel wat aanzetten niet ontwikkeld, er is reeds veel bereikt. Barr
stelde onvoorwaardelijk het eenzijdig historische van de exegetische methode aan
de kaak. Barthes stelde de ‘langue’ centraal, door naar de algemeen-menselijke,
gecodeerde taalwegen te gaan zoeken. Güttgemanns probeert de relatie van het nieuwe
te leggen met de traditionele Formgeschichte.

Slot: van de exegeet naar de Openbaring
De historische methode wordt geïnspireerd door bewondering van de teksten, de
structurele door een zich erin willen herkennen. Beide zijn aspecten van relatie tot
een tekst, goede aspecten, die in beginsel steeds aanwezig moeten zijn. Omdat
bewondering het eerst interesse wekt, gaat ze vaak vooraf. Maar bewondering wordt
pas echt menselijke bewondering, als men zich steeds meer in de teksten herkent.
Bewondert men een verhaal en herkent men er zich niet in, dan volgt men een tijd
lang geboeid de historische exegeet in zijn vele ontdekkingstochten. Men bewondert
zijn vaardigheid waarmee hij individuele trekken van zijn redactor, zijn bron opspoort.
Als vanzelf glijdt dan onze bewondering weg van het evangelie naar de exegeet toe.
In wat hij ons biedt, herkent men steeds minder eigen levensstrijd met angsten en
verwachtingen. Zo heeft de
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exegeet ook nu nog heel vaak de naam van uitzonderlijke scherpte van geest en
spitsvondigheid, maar geeft men gemakkelijk toe dat hij ons de evangelietekst niet
verwanter heeft gemaakt.
De historische exegeet stelde in onze perikoop vast, hoe Jesus in de visie van de
redactor opviel door zijn lijden vrijwillig te aanvaarden. De structurele exegeet voegt
er een nieuwe dimensie aan toe: deze Jezus wil je zien. Johannes wilde hem zien,
ook de lezer wil hem zien telkens als hij zich over het vierde evangelie buigt, telkens
als hij in eigen leven of in dat van zijn dierbaren wordt geconfronteerd met de beker
van het lot. Met andere woorden: de structurele methode voert ons definitief terug
van exegeet en exegese naar de openbarende gestalte van dé Mensenzoon, van Jesus
Christus.
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De operette, spiegelbeeld van de samenleving
II Van Strauss tot en met Sjostakovitsj
R. Pourvoyeur
De Weense gouden operette
De beste werken van deze tijd (2e helft 19e eeuw) slaan meestal de richting in van
de volkse, op lokale folklore stoelende en op nationalisme voortterende onderwerpen.
De ‘k.k. Monarchie’ bood een bonte mengeling van volkeren, met eigen gewoonten
en eigen kostuums. Waarschijnlijk is ook in dit subgenre Strauss als nummer één te
noemen met zijn Zigeunerbaron (1885).
Na enkele half-mislukte pogingen1 krijgt hij hier eindelijk een werk in handen,
waarmee hij een pseudo-nationaal epos zal scheppen ter ere van de Oostenrijkse
aanwezigheid in het Magyarenland - maar waren de Hongaren niet zelf medeplichtig
in het koest houden van sommige andere nationaliteiten in de ‘k.k. Monarchie’?
Van de oorspronkelijke Hongaarse stof blijft niet veel over, en de zigeuners worden
heel wat sympathieker voorgesteld dan de Hongaren, onder wie Zsupán, de man
wiens
‘... idealer Lebenszweck
Ist Borstenvieh und Schweinespeck’2.
Hoe geruststellend-graag offeren de Hongaren zich op voor Oostenrijk! Wat een
daverend succes voor Strauss' handige mengeling van Weense wals en bruisende
Hongaarse ritmiek! Wat kon het het publiek schelen dat er onzeker heen en weer
geschoven werd tussen de lossere operette-stijl en een zwaardere, ernstigere
opéra-comique vorm...
De muziek van de jurist K. Zeller ligt meestal in dezelfde folkloristische richting.
Zijn beroemdste werk, Der Vogelhändler (1891)3, probeert niet aan k.k. propaganda
te doen, al is chauvinisme niet helemaal afwezig in een werk waarin het blijkbaar
volstaat een onbehouwen Tyroolse boer te zijn om zich alles ongestraft te kunnen
permitteren. Maar Zeller was het er
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Cagliostro in Wien (1875). Eine Nacht in Venedig (1883), Prinz Methusalem (1877).
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blijkbaar om te doen in elegant opgebouwde muziek bij de stadsmensen van Wenen
heimwee te doen ontstaan naar de landelijke sfeer, naar gezonde boerenkost en het
boerenleven, vér van het verdorven stadsleven.
Ook Millöcker proefde van het volksgenre o.m. in Der Bettelstudent (1882) en
Gasparone (1884). Het tweede, een Italiaanse bandietenhistorie, bevat bijna even
goede muziek als het eerste, dat het beste werk is van deze eclectische navolger van
al wat goed was. Het valt moeilijk te begrijpen waarom een stof toegelaten werd en insloeg - die een geslaagde opstand in het toen gedeeltelijk bezette Polen beschreef.
Naast deze folkloristische stukken wezen nog vermeld o.m. Strauss' Der lustige
Krieg (1881) en Suppé's Fatinitza (1876), een Boccaccio (1879) al even internationaal
als Suppé zelf, met Italiaanse wijsjes op Franse twee/vier's én natuurlijk Weense
walsen.
De gouden periode wordt afgesloten met Heubergers (1850-1914) Opernball
(1898) op een Franse stof, maar in feite een gemoderniseerde Cosi fan tutte (1790).

De zilveren periode
Wenen is bij het begin van de 20e eeuw een internationale stad geworden, hoofdstad
van een rijk waar alle nationaliteiten middelpuntvliedende krachten uitoefenen, waar
de arbeidersbeweging zich krachtiger - ook politiek - begint te organiseren. De
keizerlijke familie brokkelde af rond de figuur van de populaire, maar eenzaam
wordende keizer. Men zocht naar afwisseling, hetzij in geruststellende lokale folklore
of parafolklore, hetzij in gekke geschiedenissen in imaginaire vorstendommen à la
Gérolstein, maar dan verwaterd, waar Weners oplossingen brengen, omdat Weners
nu eenmaal in alles beter moeten zijn.
Kenschetsend is ook, dat op de vier grote namen van deze periode er twee Hongaren
voorkomen: naast Oskar Strauss (1870-1954) en Leo Fall (1873-1925), Lehár Ferenc
(1870-1948) en Kálmán Imre (1882-1953)4.
Lehárs eerste sukses, Die Lustige Witwe (1905), naar Meilhac, was een bijzonder
gelukkige worp. Het gegeven was zeer actueel in deze tijd van overwicht van de
financiën op de politiek, van cynisme en van schandalen (Panama bijv.). De geestige
cocottes van het 2e keizerrijk waren nu vervangen door menselijk vee, dat rond
Montmartre te vinden was en dat ambtenaren liet ‘vergessen das teure Vaterland!’5.
De Hongaar Lehár zou Weense walsen met wat Servo-Kroatische ritmes op een
Parijs gegeven gieten. Hij deed het meesterschap, ten gepasten tijde en op een goed
gebouwd
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libretto - al zinkt de belangstelling tijdens het derde bedrijf -. Het móest een succes
worden - een wereldsucces: en het werd er een. De Montenegrijnen knarsetandden
maar heel Europa danste mee: ‘Lippen schweigen, 's flüstern Geigen: Hab' mich
lieb!’6. Lehár was uit het Weense keurslijf getreden en zijn carrière zou zich verder
in internationale richting bewegen. Hij vond dan ook een nieuw succes, zo gauw hij
opnieuw een internationale taal sprak: geld verdienen en geld verliezen!7. Der Graf
von Luxemburg (1909) nuttigde dezelfde cocktail als zijn (tweeling?)-zuster, de
‘Witwe’: het genietende Parijs, diplomaatwrakken, een mooie vrouw die weet wat
het leven is, een uitgeleefde viveur, die alles ‘verjuxt, verputzt, verspielt, vertan’8
heeft en zichzelf verkoopt en vooral enkele omstrengelende walsmotieven.
Maar Lehárs bedoeling was niet enkel de lokale operette te internationaliseren,
het ging er bovendien bij hem om, om ze te ‘veredelen’, er een pseudo-opera van te
maken, door naar onderwerpen te gaan met veel oppervlakkige sentimentaliteit, veel
tranen, maar met een ‘unhappy-end’: het werd dan de lange reeks
goedkoop-romantische verhalen, eventueel met een ‘bekende’ figuur, voor de
‘glamour’: Paganini (1925) of Goethe (in Friederike (1928) of nog eenvoudiger een
of andere Zarewitsch (1927), telkens met één schlager, voor de inmiddels sedert 1925
obligaat geworden Richard Tauber. Typerend voor dit slag operette is Das Land des
Lächelns (1929) met 't weergaloze ‘Dein ist mein ganzes Herz!’9. Het thema was dat
van huwelijken tussen verschillende rassen. Offenbach zou het onderwerp satirisch
behandeld hebben; Strauss of Sullivan zouden geweigerd hebben daarop een operette
te componeren, laat staan een ‘romantische’. Lehár had echter ingezien dat het
toenmalige publiek van geen schrikwekkende satire meer iets wilde weten, dat het
het gewone Weense materiaal met dynastieën of Weense soubrettes beu was en naar
een cocktail snakte van lichtere kost, waar over na te denken viel, maar niet té veel,
waar soms de zakdoek aan te pas moest komen om een traan weg té pinken, te voelen
hoe edel men zelf was - zonder dat dit teveel zou kosten, iets voor de ‘blasé-mens’
van tussen de beide wereldoorlogen.
Met zijn gave voor de succes-aria, die hij handig wist uit te buiten met een paar
wiegende walsen en enkele kostelijke koldernummertjes, met leutige, pikante wijsjes;
met zijn ontegensprekelijk meesterschap van de muzikale techniek moest hij wel de
onbetwistbare koning van de 20e-eeuwse operette worden.
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Zijn drie confraters staan min of meer in zijn schaduw, doch Oskar Strauss bijv.
evolueerde anders. Na enkele ongelukkige pogingen in de parodie lachte hem de
muze toe in Walzertraum (1907), een accurate cocktail van die goede oude tijd, de
onweerstaanbaarheid van Weense walsen ‘Einmal noch leben’10 en vrouwen, wat
kolder met vermolmde hofhoudingen, de slinkse noot met de vrees voor de impotentie
van de bruidegom,
‘Ach die arme Dynastie
so was überlebt sie nie!’11.
Het werk bezat charme, de muziek wiegde mee, er lag een vleugje elegante
melancholie over.
In 1908 kwam Der tapfere Soldat (naar Shaw's Arms and the men (1894)); dit
uitstekende werk met een betekenisvolle satire van valse heldenmoed bleek, om
evidente redenen, niet populair, zodat Strauss naar andere wegen zocht, in vele
operettes. Wij zullen hem daar maar liever niet in volgen. Nummer drie is de goedige
Leo Fall. Zijn Fidele Bauer (1907) is een soort Land des Lächelns avant-la-lettre,
maar in plaats van onderscheid van ras geldt hier het onderscheid van stand. Doch
Fall zou zich niet gepermitteerd hebben in die tijd een operette slecht te doen eindigen
en alles wordt opgelost met enkele vrolijke en niet compromitterende ‘Hollidriöh’
of ‘Hopsdadraho!’ Zijn tijdgebonden Dollarprinzessin (1907) loste haar problemen
parallel op, terwijl zijn Geschiedene Frau (1908) echt geslaagd en plezierig mag
genoemd worden. Zijn Liebe Augustin (1918) ademde nog eens de Weense atmosfeer;
een halve fles ‘Gemütlichkeit’ en een halve fles dynastische verwikkelingen, geen
slecht drankje, voorwaar!
Kálmán tenslotte geniet nog steeds grote faam, o.m. met Czardasfürstin (1915),
Gräfin Maritza (1924) en Zirkusprinzessin (1926), drie zusters die muzikaal erg op
elkaar lijken, trouwens ook qua libretto. Hetgeen vooral goed was bij hem, nl. de
Hongaarse inspiratie, verwaterde allengs12.

Berliner Luft
De imponerende teutonisatie, die de overwinning op de Fransen en de proclamatie
van het Duitse keizerrijk meegebracht hadden in Berlijn, moest noodzakelijk botsen
tegen de Berlijnse fronde-geest en het impertinente gezond verstand dat er tussen de
kasseien groeit. Paul Lincke (1866-1946) zou de muzikale exponent worden van
deze geest. Beroemd blijft van hem
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Frau Luna (1899), waarin een groep echte Berlijners onder rake, komische uitspraken
een maanreis maken, al heeft men ze verwittigd dat:
‘Schlösser die im Monde liegen
Bringen Kummer, lieber Schatz!’
zij luisteren niet, want zo is ‘der Berliner Luft!’13.
Progressief ging het beter maar daarna verzoop deze Berlijnse operette letterlijk
in het revue-genre. Jean Gilbert (Max Winterfeld, 1879-1942) is vooral bekend door
zijn Keusche Susanna (1910), naar Franse stof, te Parijs spelend en veel cynischer
dan Die lustige Witwe14.

Andere Duitstalige componisten
Ook al is Der Vetter aus Dingsda (1920) van Eduard Kuennecke (1885-1953) sociaal
betekenisloos, hij is door zijn guitige handeling en aannemelijke muziek het citeren
waard.
Maar wat moet gezegd worden van de ‘keizerin’ (!) aller operetten, het
onverwoestbare Im weissen Röss'l (1930), waar ze met vier musici, doch vooral
Benatzky (1887-1957), aan moesten werken? Er waren voordien andere operettes ‘à
grand spectacle’ of ‘Revueoperetten’ (om het maar in het Duits te schrijven) geweest.
Maar deze werd er het model, het voorbeeld, het archetype van. Vlugge afwisseling
van tonelen, schilderachtige ‘natuur’, koddige, oppervlakkige personages, primitief
gegeven, gemakkelijk te onthouden muziek, een traan en een lach, en van de ene dag
op de andere werd het een wereldsucces... en is het gebleven tot nu toe! Waarschijnlijk
ligt de diepe grond van het progressieve overwicht van het spectaculaire element
boven muziek en woorden in de effectieve concurrentie van de film. Om in de
gewenste droom getransponeerd te worden beschikt de huidige toeschouwer over
minder fantasie dan zij die in lang vervlogen tijden naar toneel kwamen kijken en
die het met een houten plank, waarop bijv. het woord ‘woud’ geschreven was, als
achtergrond konden stellen. Het oog krijgt veel, men hoeft niet na te denken en er is
wat muzikale achtergrond15.

Victoriaanse operette
Wij hadden het eerder reeds over de Beggar's opera (1718), die de komische ader
in het Britse opera-leven hoog hield, maar over de 18e eeuw in
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Engeland is weinig te onthouden - behalve Arne misschien - van het begin van de
19e eeuw al evenmin, behalve voor Balfe en Wallace in de opéra-comique-lijn. Naast
German (1862-1936)16 wordt de Victoriaanse operette veruit gedomineerd door het
tweemanschap Gilbert (1836-1911) en Sullivan (1842-1900) en dit tijdens de laatste
25 jaren van de eeuw. Al was hun temperament antagonistisch, hun talent was
complementair en hieruit ontstond een unieke samenwerking in de geschiedenis van
de lichte muziek; zij worden daarom dus ook steeds samen genoemd. Inderdaad,
bezat Sullivan naast de klassieke gaafheid en technische vaardigheid een gave voor
gevarieerde melodieën, een grote originaliteit in de rythmische benadering van de
toonzetting, Gilbert was een uiterst gecultiveerde jurist, die bekendheid verworven
had in het gesproken toneel en een wonderbare aanleg bezat voor iconoclastische
woordspelingen en paradoxen.
In Engeland was Offenbach eigenlijk niet aangeslagen: de onderliggende
‘grivoiserie’ paste niet voor het Engelse publiek voor wie decente vrouwen geen
benen hadden. Onder de impuls van Richard d'Oyly Carte, een gewiekst theaterman,
kwam het tweespan Gilbert en Sullivan tot stand, tijdens een voor Engeland glorieuze
periode: 1874 had Disraeli opnieuw aan het bewind zien komen, koningin Victoria
was keizerin van India geworden, nooit had het British Empire zo sterk gestaan,
Groot-Brittannië ‘ruled the waves’, maar ook de wereldpolitiek. Intellectueel kende
het land ook een grote activiteit; de grote tijd van Dickens was nog niet voorbij, de
Praeraphaelieten lieten van zich horen, Wilde was al bekend - om zo maar eens een
greep te doen in de bekende namen. Men sprak van vrouwenemancipatie, hervorming
van het House of Lords, enz..
1877 ziet het eerste produkt van ‘G and S’ (zoals zij nu nog genoemd worden)
voor het voetlicht komen; Trial by Jury, een allerkomiekste éénakter, waar in een
groteske rechtszaal een zaak van breuk van huwelijksbelofte behandeld wordt,
compleet met tussenkomsten van de rechter, de advocaten, de partijen en de
deurwaarder. Allen, behalve de aangeklaagde, zijn wég van de mooie, verlaten,
Angelina; de rechter, die ons in zijn beroemde ‘Judge's song’ vertelt over ‘how I
came to be a judge’17 maakt een einde aan het geding door te besluiten zelf met
Angelina te trouwen.
De cocktail die G and S hun publiek aanboden, was precies wat er gezocht werd:
bedekte, typisch Engelse humor, vol ‘understatements’, nooit vulgair en steeds
victoriaans preuts; mensen die steeds in de onmogelijkste komische situaties geplaatst
waren, die steeds conventie verkozen boven de
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wensen van hun hart - tot zelfs conventie die berust op zuivere woordspelerij - mensen
die in die gekke situaties hun zwakheden toonden: lafheid, egoïsme, zucht naar
rijkdom, maar nooit aanvaardden dat hun ‘respectability’ verloren zou gaan. Dit alles
met een wonderbaar aangepaste muziek, aangeleund tegen de Engelse melodieën
van vroeger, en op Purcell, maar met veel continentale invloeden: de strelende frases
van Gounod, de techniek van de Duitse school, met een passend vleugje satire op de
Italiaanse opera, op zijn Offenbach's.
De ‘first furore’ was H.M.S. Pinafore (1878), een geruststellend dóór en dóór Brits
produkt, een geslaagde satire op de voor dit land zo belangrijke vloot.
‘Stick close to your desks and never go to sea
And you all may be rulers of the Queen's navee’18
aldus Sir J. Porter KCB, ‘First Lord of the Admiralty’, de snob van lage afkomst,
die nochtans graag spreekt van de ‘lower middle class’ en slechts egalitarist is wanneer
het hem niet schaadt.
Daarna kwam de Pirates of Penzance (1880), ‘a most ingenious paradox’ van een
jongen, geboren op 29 februari en die dus slechts om de vier jaar jarig is. Een
politieman, even ongelukkig in het werk als zijn ambtsbroeders uit Offenbach's
Brigands en in navolging van zijn ‘lotgenoten’ uit Offenbach's Geneviève, verklaart
er:
‘Ah, take one consideration with another,
A Policeman's lot is not a happy one’19.
In 1881 verschijnt Patience, een bijzonder gelukkige satire op de Preraphaelieten,
waarin o.m. Swinburne en Oscar Wilde geparodieerd werden: gelukkige tijd, waarin
men een breed publiek wist te boeien met literaire allusies!
Het volgende werk Iolanthe (1882) bood, naast een Wagner-parodie, een enorme
satire op het ‘House of Lords’, waarvan de hervorming toen overwogen werd: ‘with
a House of Peers composed exclusively of people of intellect, what's to become of
the House of Commons?’20. De wacht Willis, als typische Engelsman, kijkt onbewogen
toe en herkauwt hoe moeder natuur er steeds voor zorgt dat ieder kind dat geboren
wordt ‘is either a little liberal, or else a little conservative’21.
Princess Ida (1884) behandelt de vrouwenemancipatie, terwijl de inconsequente
vrolijkheid en de atmosfeer van puur jolijt van de The Mikado (1885) het populairste
werk van Sullivan maken. Eén voorbeeld nog: The

18
19
20
21

1e bedrijf, no. 9 in de partituur.
2e bedrijf, no. 10 in de partituur.
2e bedrijf, tekst tussen no. 2 en 3.
2e bedrijf, no. 1.
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Gondoliers (1889); waar minder buffa-figuren optreden, maar waarachter een sociaal
idee verborgen ligt, nl. het illusoire van het socialisme als leer van de gelijkheid
onder de mensen:
‘When everyone is somebodee
Then no one's anybody!’22.
De twee laatste werken, al werden ze bepaald zwak onthaald, zijn hier belangrijk:
Utopia Limited (1893), waarin een land en al zijn burgers volgens het beginsel van
de Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid moet geregeerd worden - hetgeen
trouwens alleen maar kan door invoering van ‘government by party’; The Grand
Duke (1896) met zijn vaststelling dat wie een toneelgroep kan leiden, ook een staat
kan besturen.
Wie zal ooit gevonden worden om de complexen te peilen die G and S regelmatig
en meedogenloos er toe dreven om oudere overrijpe vrouwen ten tonele te voeren,
die naar een huwelijk met jongere mannen snakten?
Wie zal ooit een psychoanalyse produceren van het melancholieke Yeomen of the
Guard (1888)?
Het zou ons te ver brengen, de post-sullivanse produktie te beschrijven (vnl.
German en Jones), maar de burgerlijke-intellectuele produktie was voorbij: het
publiek was er echter nog23.

De Edwardiaanse operette... en daarna
De Luikenaar Félix Tilkin (1861-1921) maakte in Londen carrière onder de naam
Ivan Caryll. Hoewel niet de absoluut eerste ‘musical comedy’, ging zijn Shopgirl
(1894) zeer ver in het tot stand brengen van dit nieuwe subgenre: een minimum van
jongen-krijgt-meisje-romance; somptueuze decors en costuums, levendige,
‘neuriebare’ thema's, geen ‘ensembles’, een paar goede toneelspelers en een boeket
mooie, jonge meisjes als achtergrond. Na 1914-1918 werd Londen overspoeld door
import uit Wenen of uit Amerika. Om toch enkele Engelse namen te noemen: Ivor
Novello (1893-1951) en Vivian Ellis (1904-?)24.

De Zarzuela
Tijdens de gouden periode van het Spaanse toneel, de 17e eeuw, ontstaat nauwelijks
60 jaar na de geboorte van de opera, een typisch Spaanse vorm

22
23

24

2e bedrijf, no. 6.
Is er nog steeds; overal in de Angelsaksische wereld worden ‘the operas’ met groot succes
weer opgevoerd; zij zijn - goddank - springlevend, al helpt hier de zin voor traditie wel een
handje mee.
Andere exponenten van die tijd zijn: Monckton (1861-1924), Rubens (1876-1917), Talbot
(1865-1928).
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van muziek-toneel. Koninklijke divertimenti werden georganiseerd in een deel van
de wouden bij ‘El Pardo’ ten noorden van Madrid, la Zarzuela genaamd, naar de
grote hoeveelheid bramen die er groeiden. Die toneelwerken groeiden uit tot een
echte nationale operavorm. De eerste bekende zarzuela is trouwens van de grote
Calderon. Onder de druk van nationalistische bewegingen kwam het genre weer tot
leven vanaf 1832 als een reactie tegen het Italiaanse snobisme van die tijd. Al worden
namen van voorlopers genoemd, toch is het met F. Barbieri (1823-1894) dat de
zarzuela haar 19e-eeuwse vorm krijgt, op Spaanse teksten geschreven wordt, met
muziek die steunt op de nationale folklore.
Het Spanje van het midden van die eeuw was verre van rustig: de carlistische
oorlogen, verschillende pronunciamientos en de repressie die elke overwinning van
de anti-liberalen met zich meebracht, hadden het de kunst niet mogelijk gemaakt
zich te ontwikkelen. Doch het onderwijs en de kunst werden progressief
geliberaliseerd, terwijl onder Isabel II het kapitalisme, het bankwezen en de grote
openbare werken de weg baanden voor industrialisatie, maar tevens proletarisatie.
Na de revolutie van 1868 bracht 1869 een liberale grondwet, die ook op de vrijheid
van de schouwburgen een weerslag had en het ontstaan van het ‘genero chico’
mogelijk maakte, het ‘kleine’ genre, in tegenstelling tot de zarzuela grande, met méér
bedrijven.
Slaan wij de briljante partituur open van Barbieri's meesterwerk El Barberillo de
Lavapies (1874): onmiddellijk voelen wij ons aangeroepen door hetgeen de Fransen
schilderachtig ‘la fièvre des pieds’ noemen: de vurige muziek jaagt als het ware het
gebeuren voor zich uit. Het is een politiek stuk, dat op picareske, lenige wijze het
Madrid van 100 jaar vroeger beschrijft, met een van de talrijke samenzweringen rond
Carlos III - ook hier moeten de volksvreemde Italianen verjaagd worden - zoals in
de muziek. Toen de barbier Lamparillo uitriep: ‘cuatro españoles, cuatro opiniones
politicas distintas’, moet er wel een golf van begrip door de toehoorders gegaan zijn.
Het uiteindelijke slachtoffer van deze samenzweringen is, zoals gewoonlijk, het
kleine volk:
‘Yo ni escribi ni conspiré
Que hago yo aqui,
Cuando me iré?’25.
Vanaf El Barberillo staat het genre vast en als eerste regel geldt het aanslui-

25

No. 6 in de partituur: ‘Ik schreef niet en zwoer niet samen, wat doe ik hier, en wanneer mag
ik weg?’.
Andere werken van Barbieri zijn Jugar con fuego (1851) en Pan y toros (1864). Men notere
de steeds vrijer wordende libretti van 1851 tot 1874, terwijl de muziek progressief
gehispaniseerd wordt.
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ten bij de folklore en de aanpassing van de muziek aan de plaats van het gebeuren,
waarbij men niet uit het oog dient te verliezen dat Spanje niet enkel land is van de
flamenco of zelfs niet alleen van de Andalusische muziek, maar een ongelooflijke
hoeveelheid grote lokale verscheidenheid aan muziekfolklore kent. Geen sprake dus
van een willekeurig dooreenslaan van allerhande Spaanse ritmes. In de zarzuela
moesten integendeel plaats, ritme en onderwerp nauwkeurig bij elkaar aangepast
worden. Het kader zelf is zeer soepel. Het hangt immers van de stof af of de zarzuela
één of méér bedrijven telt, of zoveel muziek bevat dat er tenslotte geen gesproken
woord meer overblijft, of ook, nu eens intens dramatisch dan weer losgelaten vrolijk
klinkt. De tekst dicteert de rest; maar wat een pleïade uitstekende toneelmensen en
echte dichters hebben de libretti's gemaakt: vooral Miguel Ramos Carrión, maar ook
de literator Guillermo Fernández Shaw, Ricardo de la Vega, Javier de Burgos,
Echegaray en zovele anderen.
Arrieta en de onverwoestbare Barbieri met zijn verdere zarzuela's, maar ook met
zijn belangrijke studies van musicologie scheppen de technische krachten voor de
school die nu tijdens ongeveer 25 jaar zal bloeien: muzikaal put de zarzuela haar
inspiratie in de nu eens mysterieuze, dan weer dramatisch-wanhopige melismen en
ritmes van de muziek van eigen bodem. Het sociaal-economisch substraat is het
kleine volk van Spanje: de boer op het achterlijk gebleven platteland, waar
schilderachtige folklore, diepe religieuze zin, warmbloedigheid en dikwijls
onbeschrijfelijke armoede, maar ook onbedwingbare trots in bonte kleuren door
elkaar lopen; de stadsmensen uit de verschillende delen van het land, elk met hun
karakter en gewoonten, maar nog het meest de bewoners van de ‘barrios’ van Madrid,
de schilderachtige voorsteden, waar het wemelde van volkstypen.
Vanaf de 2e Bourbon-restauratie (1875) tot enige tijd voor het instellen van de
dictatuur van Primo de Rivera (1923) genoot Spanje een betrekkelijke, maar precaire
rust na de bloedige jaren die begonnen waren met de tijd van de Buonaparte's. Zeker,
de sociale toestand was ongezond, maar de burgeroorlog was voorbij en men
herademde. Waarmee kon men anders zijn tijd doorbrengen dan zich met narcissistisch
welgevallen in een spiegel te bekijken - inclusief de gebreken; hierop zou de zarzuela
- ‘chica’ en ‘grande’ - voortteren. Wat het libretto aan bijzonder tijdgebonden dingen
bood, zou de muziek bestendigen, door de diepe, eigen-Spaanse snaren te betokkelen.
Overal en door iedereen werden zarzuelas gemaakt: duizenden zagen het licht, maar
vijf meesters verdelen de grootste roem - en wij zullen ons, noodgedwongen, tot hen
moeten beperken.
Tomás Bretón (1850-1923), een zeer geleerde musicus, probeerde vruchteloos
tegen de wereldse excessen van het Italiaanse verisme een nationale
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opera op te bouwen; alleen in de zarzuela verdiende hij blijvende roem. Naast La
Dolores (1895) met de onvergetelijke ‘jota’26 is zijn grootste succes La Verbena de
la Palóma (1894)27. Het werk werd meteen het symbool van het genre en is het
gebleven28. Om haar vrijer te pesten gaat Susana naar het feest met haar vriendin en
de oude ‘boticario’ Hilarion, echter begeleid door de oude tante Antonia. De
personages lijken zomaar uit de straten van Madrid gehaald: de oudjes, die over de
voordelen van laxeermiddelen debateren; de ongelukkige, jonge werkman met zijn
jaloersheid: ‘tambien la gente de pueblo tiene su corazoncito’29; het straatjesgekrakeel
over de winnaar van een spel; de vrolijke menigte met haar dansen en liederen, de
seguidillas, afwisselend met een soledad waarvan de droevige mezzostem met
melancholieke pianobegeleiding uit een drankgelegenheid in de avondlucht
ontsnappen; de oude genieter Hilarion, die er met twee meisjes vandoor gaat, opdat
ze hem beiden vertroetelen, in afwachting dat hij besluit: ‘cual de las dos me gusta
más’30. Met het vallen van de avond en het voorbijgaan van de sereno hoort men in
een café een mazurka, waar een mechanische piano en het orkest elkaar afwisselen,
om te besluiten met de uiteindelijke jaloersheidsscène in de beroemde habañera.
De minder geïnhibeerde veelschrijver Ruperto Chapi (1851-1909) was een
onvermoeibare leverancier van 163 zarzuelas en 3 operas - veel kaf, maar ook
uitstekend koren -. Naast o.m.31 een Rey que rabió (1891), dat qua muziek en tekst
naar Frans voorbeeld was gecomponeerd, een poëtische, romantische Bruja (1887),
produceerde Chapi in 1897 La Revoltosa (het energieke meisje), een tweede hymne
aan het buurtleven van Madrid. Van haar zou Arbos zeggen, dat ze de ‘sinfonia de
Madrid’ was32. Het temperamentvolle meisje, onafhankelijk en eerlijk, dat zich weet
te verdedigen tegen de ondernemingen van schijnheilige echtgenoten (en de nog
schijnheiliger politieagent Candelas!) van haar woonkazerne en tenslotte in de armen
van de ware Jozef valt.
Nummer drie in de rij was Frederico Chueca (1846- 1908), die minder poëtisch,
volkser, maar des te satirischer, met een bijzondere technische vaardigheid Madrid
beschreef: de waterverkoper, de kinderjuffrouw, de barquilleros, de meedogenloze
huiseigenaar, de jonge man met de oneer-

26

27
28
29
30
31
32

1e bedrijf, 5e scene (p. 80). Hierin, meer dan elders, komt de tweespalt van de Spaanse ziel
tot uiting: hartverscheurende ‘Sehnsucht’ naar de geliefde; triomfantelijk, nerveus refrein,
‘grandioso’.
Feest van de patrones van Madrid.
Het stuk hield het te Buenos Aires maanden uit, in 5 schouwburgen tegelijk.
No. 1 in de partituur: ‘ook het kleine volk heeft een hartje.
No. 2 in de partituur: ‘wie van beiden mij het best bevalt’.
En Las Bravías, El Barquillero, enz..
En niet La Verbena zoals R. Mindlin in Die Zarzuela, Zürich, 1965, p. 45, meent.
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lijke bedoelingen tegenover het romantische meisje en de gluiperige tussenpersoon
(Agua, azucarillos y aguardiente (1897), zijn meesterwerk; de jonge, arme pianist,
die het grote lot gewonnen heeft, maar zijn kleren, met het biljet, zijn bij de
wasvrouwen: het springende en dansende Chaleco blanco (1890) met zijn
onevenaarbare groep wasvrouwen; de straten van Madrid zelf, ten tonele gebracht
met uitvoerige, liberaal getinte satire op de madrileense politiek en stadsadministratie
in La Gran Via (1886) met een jota ‘de los ratos’33; de murciaanse Alegria de la
huerta (1900) met een beroemde jota en een kostelijk koor van oude kwezels; enz.
enz..
Een heel andere figuur is Manuel Fernández Caballero (1835-1896), technisch
misschien minder onderlegd, maar begaafd met een onuitputtelijke gave34 voor
elegante, Frans gesneden, onweerstaanbare geritmeerde muziek. Van hem blijft
vooral Gigantes y cabezudos (1898). De titel ‘Reuzen en dikhoofden’ wijst tegelijk
op karikatuur-eigenschappen van de Aragonezen en op de reuzenstoet die jaarlijks
in Zaragoza, zoals in België, op het feest van de naamheilige, plaatsvindt. De muziek
alterneert volksromantiek rond de figuur van de ongeletterde Pilar, die op nieuws
wacht van haar soldaat, en sappige, in-vrolijke muziek, weer eens met een fameuze
vurige jota. Enkele andere titels zijn: El duo de la Africana (1893), een schildering
van ‘coulisses’, La Viejecita (1897) met zijn meeslepende muziek en de patriotische
uitroep: ‘Fuego es el vino del suelo español, Fuego es el aire y fuego es el sol’35, de
langere Sobrinos del Capitan Grant (1877) met een Frans geïnspireerd onderwerp
en een samba - in 1877!
De laatste van de vijf, de jongste, Gerónimo Giménez (1854-1923) is op enkele
Franse slippertjes na, zijn Andalusië steeds trouw gebleven. Zijn bijzonder elegante
muziek siert onder meer de denderende Baile de Luis Alonso (1896) en Boda de Luis
Alonso (1897), alsmede de dramatische Tempranica (1900), waarvan het onderwerp
vijf jaar later door de Falla zou overgenomen worden in la Vida breve. Over heel
Giménez' oeuvre hangt trouwens meer dan elders die waas van melancholie die ook
in de vrolijkste Spaanse muziek op de achtergrond aanwezig is.
Ondertussen was de eeuwwende gekomen. Spanje verloor zijn laatste
niet-Afrikaanse kolonies. De vernietiging van de Spaanse vloot der Filippijnen in de
baai van Cavite, aangekondigd in de dagbladen van zondag 1 mei 1898, beletten de
Madrilenen echter niet, 's namiddags in dichte drommen langs de calle de Alcalà
naar de ‘plaza de toros’ te gaan. Macías Picavea en Joaquin Costa uitten
apocalyptische beschuldigingen en stelden heroïsche middelen voor om het Spaanse
volk te redden: het land bleef geprostreerd.

33
34
35

Nietsche zei, dat het een terzet van drie plechtige en gigantische ‘canailles’ was.
Ongeveer 200 zarzuelas.
No. 1b in de partituur: ‘vuur zijn spaanse wijn, lucht en zon’.
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Was er dan werkelijk een ‘finis Hispaniae’? Helaas, veel ergers stond het nog te
wachten!
Op vroegere grootheid teren, in de droomwereld van het toneel de dag vergeten,
was voortaan het motto van de dag, maar de tijd van de vrolijke, uitgelaten zelfironie
was voorbij. De tijd van de dramatische, droevige zarzuela brak aan, de tijd van de
‘nueva ola’ (nieuwe baar)39 waarin vooral José Serrano (1873-1941), Pablo Luna
(1880-1942) en Amadeo Vives (1871-1932) zouden uitblinken.
De geest van het ‘genero chico’ werd echter nog enkele jaren doorgedragen, maar
met de tragische noot die nu niet meer in het onderbewuste maar in het volle licht
lag; een typische titel is La Dolorosa (1930).
Vives was de gevierde auteur van Maruxa (1914) en doña Francisquita (1923),
maar ook van veel maakwerk. Francisquita betekende een krachtige poging om zich
los te rukken van buitenlandse (Italo - Weense) invloeden en was aanleiding voor
een nieuwe bloei met o.m. Penella, Guridi, Guerrero en Alonso (1887-1948).
Deze late bloei van het genre valt ongeveer samen met de regeerperiode van dictator
Primo de Rivera (1923-1929), een tijd van materiële verbetering, patriotische
tevredenheid met zichzelf en binnenlandse rust. Dit alles was echter broos en leidde
tot het drama dat we kennen. De burgeroorlog van 1936-'39 belette de volledige
doorbraak van de vierde generatie, die van Sorózabal (1897- ) en Torroba (1891- );
vooral de tweede heeft het onmogelijke gedaan om het genre in het leven te houden,
door oudere werken op te voeren en het met een paar nieuwe titels te verrijken, tot
na de vijftiger jaren37.

In Bel Canto-land
Dikwijls hoort men het: de Italianen maken geen operettes38: zij zijn daarvoor te
dramatisch, te ernstig, te intens. Bovendien, hebben zij wel gevoel voor humor? Het
antwoord is, dat Italianen als Rossini of Donizetti èn operette èn opera-buffa
geschreven hebben.
Geen politieke satire: kon dat, in het verdrukte Italië van de XIXe eeuw? Hiervoor
zouden de Verdiaanse drama's als uitlaatklep dienen. Maar wel sociaal-psychologische
bij Rossini (1792-1868), de sceptische dilettant, de luie overbegaafde musicus, en
Donizetti (1797-1848), de onevenwichtige superproducent: de eerste een ironicus,
de tweede een sarcast.

39
37
38

De overgangsfiguur Valverde (1875-1918) schreef 250 zarzuela's.
Cuba heeft een aparte school met Lecuona (1896-1963). Buiten de Spaans-sprekende wereld
heeft de zarzuela helaas niet kunnen aarden.
De specifieke operettes zijn geen meesterwerken.
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Il Barbiere di Siviglia (1816) blijft het eeuwig jonge model van de Italiaanse
opera-buffa. Zoals zijn beste biograaf, L. Rognoni39 het uitdrukt, zal Rossini Mozarts
belichting van Beaumarchais’ personages in le Nozze di Figaro (1786) toepassen op
de nieuwe sociale werkelijkheid van de mens, die gesproten is uit de Franse Revolutie.
De geest van de bourgeoisie die de oude aristocratische wereld aflost, wordt levendig
afgeschilderd in de Rossiniaanse Barbiere. De personages van Beaumarchais
verwerven aldus een nieuw ritme, een realistische psychologie: zij zijn de spiegel
van het alledaagse. Er bestaat een subtiel, maar duidelijk onderscheid tussen
Beaumarchais die een ondergaande maatschappij aanklaagt, en Rossini die reële
mensen uit de volgende eeuw doet leven door de geniale hantering van muzikale
middelen: de mezzo van Rosina40 duidt op een volbloed zuiders meisje; de lichte
tenor van Almaviva op de ondernemende waaghals; de sprankelende baritonale
levensvreugde bij Figaro, de diepe bas van de gluiperige Basilio, enz.. Men zal ooit
nog wel beschrijven wat achter de ‘commedia dell’ arte'-figuren van andere
Rossini-werken steekt: de donkere Cenerentola (1817), de dubbelzinnige page-figuur
uit le Comte Ory (1826), de opgeblazen Turk uit l'Italiana in Algeri (1813) en zijn
pendant uit Il Turco in Italia (1814), de Max-Weber kapitalist uit la Cambiale di
Matrimonio (1810) en zovele anderen.
Ook Donizetti houdt van het grotesk maken van de types uit het XIXe-eeuws Italië.
Zijn repertoire, eveneens herontdekt sedert 1945, omvat zoveel werken dat men er
in verdwalen kan. Wij zullen zijn meesterwerk, don Pasquale (1843), triomf van de
nieuwe opportunistische moraal boven de traditionele gevestigde overheid,
onbesproken laten, omdat het nog te zeer aanleunt, in de typering van de personages,
bij de vele jaren oudere ‘Barbiere’, waarvan het een soort omgekeerd beeld is. Als
een onder vele verkiezen wij het korte Il Campanello (1836), geschiedenis van de
gestoorde bruidsnacht van de oudere apotheker Pistacchio met de jeugdige Serafina,
die hem nam omdat zij zich door haar neef Enrico verlaten achtte. Macaroni smullende
en zwaar dansende gasten; pseudo-preutsheid van Serafina's moeder; cynisme van
de vrouwenlopende neef; schilderachtige gaanderij van personages die de nachtbel
van de apotheker komen luiden - zoveel vermommingen van Enrico die besloten
heeft dat het huwelijk niet zal voltrokken worden; spiegel van de Napolitaanse
kleinburgerij met haar kleinzieligheid, dit alles overgoten met Donizetti's zonnige,
onuitputtelijke melodische invallen.
En al zwijgt de Italiaanse lichte muze van 1842 tot 1893, welk een triomf met
Verdi's zwanezang, de enorme Falstaff - enorm in alle betekenissen

39
40

Rognoni, Rossini, Parma, 1956, p. 60.
En niet de coloratura zoals de rol nu helaas te vaak gedistribueerd wordt.
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van het woord - een totale vernieuwing tot stand gebracht door een oude man met
éénenvijftig jaar toneelervaring, die gewacht heeft op het volledige meesterschap
der techniek om helemaal zichzelf te zijn en eindelijk aan humor - zoveel moeilijker
dan tragiek! - te doen. Wonderbare partituur tot en met het finale ‘Tutto nel mondo
è burla’ - alles ter wereld is scherts - o ironie, in fugavorm gezongen. Men vindt een
verre weerklank van Falstaff in Puccini's (1858-1924) Gianni Schicchi (1918)41 bv.,
maar de schrijver die het genre het best vertegenwoordigt in de XXe eeuw is de
begaafde Italo-Duitser Wolf Ferrari (1876-1948) met een belangrijke produktie die
het Verdiaanse ‘torniamo all'antico, sarà un progresso’ (keren wij terug naar het
oudere het zal een vooruitgang zijn) practiseert en teruggrijpt b.v. naar Goldoni, een
grote naam van het gesproken toneel. Een goede schildering van de ‘belle époque’
is il segreto di susanna (1909).
Menotti (1911- ) is wel Amerikaan, maar toch zo typisch Italiaans dat men mij zal
toelaten the Telephone (1947), satire op de sociale overheersing van dit apparaat, en
het koddige Amalia al ballo (1937) te citeren.
Al met al gaat de voorkeur van de Italiaanse ziel in eerste instantie naar het zich
belachelijk of potsierlijk maken, naar het verdraaien van de kleingeestige, miezerige
alledaagsheid in het boeffoneske.

Transatlantische Produkten
De plaats ontbreekt - en ook wellicht de lust - om de Amerikaanse produktie aan
hetzelfde onderzoek te onderwerpen als haar Europese zusters. Na lange tijd Europese
operettes te hebben ingevoerd gingen de Verenigde Staten ertoe over operettes te
produceren van Amerikaanse componisten die Europese operettes schreven42. Voor
onze opzet kunnen die werken slechts moeilijk dienstbaar zijn, daar ze alle op Weens
of Londens' materiaal stoelen - inclusief het pseudo-Indianisme van Rose-Marie
(1923). Hoe aantrekkelijk en goed geschreven ook de muziek ervan geweest mag
zijn, het was niet ‘the genuine stuff’.
In het begin van de 20ste eeuw was echter de Amerikaanse ‘musical comedy’
ontstaan; haar vader43 was G.C. Cohan (1878-1942) - componistlibrettist: alles ‘native’
met ‘spirit of brashness, cocksureness, energy and chauvinism’44, weinig ‘plot’, maar
zang, dans en komiek, b.v. de uitbundige, ‘breezy’ Little Johnny Jones (1904). Iets
dat de Amerikaanse burgers van

41
42
43
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Wij laten Leoncavallo buiten beschouwing.
Sousa (1854-1932); de Koven (1859-1920); Herbert (1859-1924); Kerker (1857-1923); Friml
(1879-?); Romberg (1887-1951); Youmans (1895-1939).
Voor anderen was de eerste musical comedy The black crook (1866) een ‘burlesque’.
D. Ewen, in M. Lubboch's Complete book of light opera, London, 1962, p. 754.
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toen precies paste in zijn directheid en soms onbehouwen onbevangenheid. In de
twintiger jaren werden verschillende pogingen aangewend tot distanciëring van de
geijkte formules. Het kwam tot de revolutie met Show-Boat (1927) van Kern
(1885-1945). Deze wist het ‘musical play’ als tegengesteld tot ‘musical comedy’
naar voren te brengen en zang, humor en ‘numbers’ tot één artistieke eenheid samen
te smelten, op de rijke achtergrond van de Amerikaanse negermuziek en -ritme. Een
bijtende politieke satire was Of thee I sing (1931) van Gershwin (1898-1937), en
Rodgers (1904-?) boekte triomfen o.m. met Oklahoma! (1943).
De muzikale komedie was niet dood: ten getuige, naast Kiss me Kate (1948) en
Can-Can (1953) van Porter, het beste werk van wat het hedendaagse Amerikaans
toneel geboden heeft: My fair Lady (1956) van Loewe (1902-). Het zal
ontegensprekelijk blijven leven, dit werk van een Ierse toneelschrijver en een Weense
componist!45.

De Sovjet-school
Er bestonden praktisch geen operettes uit eigen bodem in het tsaren-Rusland46; vóór
de oktober-revolutie was Wenen het grote importcentrum. Nu dient onderstreept dat
opera steeds een politieke tribune was in Rusland: de moeilijkheden van Glinka met
de censuur; de politiek getinte werken van Moessorgski en de manifestaties die
menige opvoering van opera's van Rimski-Korsakov begeleidden, zijn er zoveel
bewijzen van. Het nieuwe regime heeft dan ook zeer veel aandacht besteed aan deze
kunstvorm in het algemeen en ze ten zeerste ondersteund. De operette werd hierbij
niet vergeten en men probeerde op basis van volksliederen tot een eigen Sovjetstijl
te geraken, die bewust ten dienste van de opbouw van een socialistische maatschappij
werd gesteld.
Tussen 1920 en 1935 blijft het een zoeken, maar de geschiedenis van de
Sovjet-operette begon met het zeer goede Svadba v Malinovkje (huwelijk te
Malinovka, 1937) van B. Aleksandrov (1905-). Zij behandelt het leven in
Zuid-Oekraïne bij het einde van het Wrangeloffensief en de held, Nazar Doema, is
hoofd van een afdeling van revolutie-soldaten. De muziek is verrassend vrij van
Weense invloeden en steunt resoluut op typisch Russische of beter Oekraïnische
melismen, melancholisch-weids bij de vrouwenrollen of die van de herder, vol brio
in de ‘tsjastoesjki’ van de oude boer Netsjipor en zijn vrouw, opgevrolijkt door
daverende dansmuziek. Systematisch werd

45
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Men is steeds onrechtvaardig: ben ik het geweest door b.v. ‘Annie get your gun’ en ‘Call
me Madam’ Berlin (1888-) niet te vermelden, of ‘Guys and Dolls’ Loesser (1910-), of ‘West
Side Story’ Bernstein (1918-)?
Wel enkele goede komische opera's.
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de klemtoon gelegd op het sociaal-politieke, wat aanleiding geeft tot een zekere
incoherentie van een al te didactische bedoeling.
Onder de operettemuziek van Doenajevski (1900-1955) - de minst goede van de
twee - moeten vermeld worden Zolotaja dolina (1937 en 1954, de gouden vallei),
Volny vjétèr (1947, de vrije wind), Syn klo-oena (1950, de zoon van de klown) en
Bjelaja akatsija (1955, de witte acacia), die klassiek geworden zijn. In ‘de gouden
vallei’ weerklinken zoete volksliederen uit Georgië en Rusland, maar op de vleugels
van ‘de vrije wind’ verwijdert de componist zich van de ‘burgerlijke droomoperettes’
om de strijd te beschrijven tussen de goede ex-partizanenleider en de slechte
ex-colaborateur; de muziek klinkt toch erg Weens, al zit er iets in de marsen en de
ensembles: geen wonder, want in dit werk is de massa echt het personage nummer
één. In Miljoetins (1903-) produktie vallen drie werken op: Devitsji perepolokh
(1945, de bruidsschouwing), Trembita (1949, de grote herderstrompet) en Potseloei
Tsjanity (1956, de kus van Juanita).
De bruidsschouwing is een oude Russische gewoonte; hoe Xenia aan de werver
van de tsaar ontsnapt en toch met Joeri trouwt, wordt ons verteld in een melodisch
sterk nationaal gekleurde muziek; wij staan hier voor een componist die in
tegenstelling tot Doenajevski echt Russische muziek schrijft, en het beter kan dan
Aleksandrov.
De herderstrompet schalt in een dorpje van Verkhovinië (West-Oekraïne, vroeger,
tussen 1918 en 1945 Tsjechoslovaaks grondgebied), waar de jeugd zegeviert over
bijgeloof, en de pogingen van een knecht van de pas verdreven grondbezitter om een
schat uit te graven, die blijkt te bestaan uit voortaan waardeloze effecten. Miljoetin
maakt ruim en handig gebruik van de zo rijke volksmuziek uit dit hoekje van Europa.
Juanita's kus is een ongelooflijke affaire van vier Zuidamerikaanse studenten aan
wie de mogelijkheid ontzegd wordt naar een progressistisch festival in Europa te
trekken; doch de wil van het volk blijkt sterker. Miljoetin heeft een werk gemaakt
dat, waar het niet aanleunt bij nogal gemakkelijke Zuidamerikanisen, helaas naar
een Weens afkooksel smaakt.
Onmogelijk alle Sovjet-composities te vermelden. Schrijver dezes bekent een
zwak voor Sjostakovitsj’ (1906-) Moskva-Tsjeriomoesjki47 (1958) met zijn vele
vrolijke walsen en zijn lustige karikatuur van de kleine mens uit deze grote stad48.

47
48

Een stadsbuurt te Moskou.
Maar men moet ook Kabalevski (1904-), o.m. met de jeugdige sprankelende Vjesna pojot
(1957, de lente zingt); en de ‘veelvuldige’ Khrennikov (1913-) citeren.
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Bij wijze van conclusie
In deze lange uiteenzetting werden zoveel mogelijk opsommingen vermeden, maar
het kon soms moeilijk anders. Anderzijds werden bondigheidshalve dikwijls
belangrijke details weggelaten.
Hoezeer de operette aan tijd en omstandigheden gebonden is, blijkt wellicht reeds
uit haar relatieve verzuiling in tijd en ruimte. Wij hebben er meermaals op gewezen
dat sommige takken ervan nooit aardden in een andere bodem en dat het passen van
een nieuw libretto op een oude mislukte of vergeten operette maar zelden slaagde
en dan nog in zeer speciale gevallen. Wij erkennen wel dat sommige werken een
internationale faam hebben behaald, maar dan wellicht omdat zij voor hun sociale
voedingsbodem niet aangewezen waren op één land, maar op een werkelijkheid die
de grenzen oversteeg.
Wij hopen te hebben doen inzien, hoe intiem de Offenbachiade met het tweede
keizerrijk verweven was, Lecocq met de atmosfeer van het verslagen Frankrijk,
Strauss met Wenen en de ‘k. k. monarchie’, Sullivan met het Victorianisme, de
zarzuela met het Spanje van het einde van de 19e eeuw, om het bij deze enkele
voorbeelden te laten.
Van het feit dat hiermee het verschijnsel operette niet helemaal verklaard is, zijn
wij ons ten volle bewust. In dit zo vruchtbare en ondanks alles nog zo levend genre
bleef de vraag onbeantwoord, waaraan het ligt dat sommige werken wel en andere
niet vatbaar zijn voor een herneming. Naast de constatering dat de operette meer dan
andere kunstuitingen varieert volgens de tijdsomstandigheden, complementair of
supplementair, in Freudiaanse compensatie of in loutere weerspiegeling, moet er
toch wel in sommige werken een transcendente waarde zitten. Maar dit onderzoeken,
zou Kipling gezegd hebben, is ‘another story’.
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‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog’
Grenzen van de geschiedschrijving
Marcel Chappin
Tijdens de laatste dagen van Hitler moet Goebbels tegen enkele medewerkers gezegd
hebben: ‘Mijne Heren, over honderd jaar zal men een prachtige kleurenfilm maken
van de verschrikkelijke dagen die wij op het ogenblik doormaken. Wilt u in die film
niet een rol spelen?... Houd dan nu voet bij stuk, opdat de toeschouwers over honderd
jaar niet joelen en fluiten als u op het doek verschijnt’1. Het heeft veel minder dan
honderd jaar geduurd eer die ‘prachtige kleurenfilm’ er gekomen is; de aartsleugenaar
is gelogenstraft. Ieder van ons heeft Sir Alec Guiness kunnen zien in zijn onnavolgbare
vertolking van Adolf Hitler.
Over ‘De laatste tien dagen van Hitler’ is veel te doen en valt heel wat te zeggen.
Eén zaak is echter duidelijk: de makers hebben meer willen geven dan een
reconstructie van feiten en sfeer. Door de inlas van originele opnamen van de
verwoesting van Berlijn en van de gruwelen in de concentratiekampen juist op
momenten waarin men Hitler heeft laten praten over de grootse toekomst die hij aan
Duitsland zou willen geven, spreken zij - zonder woorden - over de Führer een oordeel
uit. Een moreel oordeel. De makers, die we in hun hoedanigheid van vervaardigers
van deze film daadwerkelijk geschied-‘schrijvers’ kunnen noemen, voldoen door
deze aanpak aan wat K. van het Reve, in een geestig kranteartikel, een traditionele
eis van het publiek heeft genoemd. Het publiek vraagt aan historici een zedelijk
oordeel. ‘Was de inlijving van Monte Pubello bij Ruritanië historisch, economisch,
politiek gerechtvaardigd? Waren de argumenten waarmee Jozef de Langzaamlopende
zijn aanspraken op Kennemerland kracht bijzette, steekhoudend? Was Frits van
Egters, toen hij Ruritanië verliet om in krijgsdienst te treden bij Hans de Miserabele,
een landverrader? Of moeten we dat meer zien in het kader van die tijd, waarin
bijvoorbeeld Sebastiaan Campari - over wiens onkreukbaarheid toch echt geen twijfel
bestaat! - er geen been in zag de koning van Engeland van tijd tot tijd

1

Hans Bernd Gisevius. Adolf Hitler, De Fontein, De Bilt, 1973, p. 502.
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uitvoerig de nieuwste militaire plannen van de Ruritaanse generale staf mee te
delen?’2.
Die behoefte aan een zedelijk oordeel is het uitvloeisel of zo men wil de toespitsing
van een wat algemenere behoefte: kennis te nemen van doen en laten van de mensen
van vlees en bloed die een rol gespeeld hebben in de geschiedenis. En deze behoefte
is op haar beurt wellicht niet méér dan een uitbreiding in de diepte van onze
nieuwsgierigheid naar handel en wandel van de mensen om ons heen. Er zijn in ieder
geval overeenkomsten te vinden in onze belangstelling voor tijdgenoten en in die
voor hen die alles volbracht hebben. Een zoeken naar inspiratie en identificatie treffen
we aan. We juichen graag anderen toe en bedoelen dan onszelf, zoals Thomas Mann
het heeft uitgedrukt3. En zo zijn het onder de levenden de koninginnen van het witte
doek, de keizers van de groene grasmat en de prinsjes van het Oranjehuis die aandacht
krijgen; in het verleden zijn het veelal de mensen van vlees en blauw bloed. (Voor
dit laatste is er ook nog een heel praktische reden; alleen van hen zijn voldoende
gegevens bewaard, in geschreven bronnen en geschilderde portretten).
Het zal moeilijk zijn een andere reden te vinden waarom onze belangstelling, zo
die al naar het verleden gaat, vooral naar de handelende personen uitgaat.
Nuttigheidsredenen zijn er in ieder geval voor de meesten van ons nauwelijks. Tenzij
in een enkel specifiek geval, vooral van juridische aard, valt er met het verleden nu
eenmaal niet veel te bewijzen, kan men het niet legitiem gebruiken om anderen de
les te lezen of om de oren te slaan (wat niet wegneemt dat dit een veel voorkomende
praktijk is)4.
Al alle eeuwen door trachten historici, dramaturgen, romanschrijvers en regisseurs
aan die belangstelling tegemoet te komen. Men ga maar na hoe vaak een historische
persoon stof voor een stuk heeft geboden. Men telle de 200.000 (tweehonderdduizend)
boeken die er gewijd zijn aan Napoleon Bonaparte. Men roepe zich in herinnering
de televisiestukken van de B.B.C. over Hendrik VII, Hendrik VIII en Elisabeth I.
Maar wie zich met personen bezig houdt en verder gaat dan een beschrijving van het
uiterlijk,

2

3
4

K. van het Reve, Wat de mensen graag horen. In: NRC Handelsblad, 10-8-1973. De andere
traditionele vraag is die naar het oorzakelijk verband. ‘De ineenstorting van het Ruritaanse
rijk is niet alleen, of niet zozeer, of helemaal niet, het gevolg van de zwakzinnigheid van
Karel de Ongelooflijke en de intriges van zijn staatssecretaris, Bernard Zweers, maar moet
veeleer gezien worden tegen de achtergrond van de teruglopende Ruritaanse handel met
Frankrijk, welke terugloop weer veroorzaakt werd door het feit dat de Franse schepen met
hun steeds grotere diepgang niet meer in staat waren de haven van Klotenburg aan te doen,
of zoiets’.
Thomas Mann, Königliche Hoheit. Roman. Volgens een bij deze schrijver gebruikelijk
procédé komen we deze karakterisering meerdere malen tegen.
Over de beperkte nuttigheidswaarde van de geschiedenis, cf. mijn artikel Over geschiedenis
in Streven, mei 1971, pp. 852-858.
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ontkomt niet aan het geven van een oordeel. Zelfs degene die niet zozeer biografisch
te werk gaat en bv. een algemene politieke geschiedenis schrijft, zal in het voorbijgaan
iets zeggen over goed en kwaad. Nemen we een schrijver van de geschiedenis van
het Romeinse Rijk die niet alleen chronograaf, maar ook historiograaf wil zijn, dat
wil zeggen die niet alleen gebeurtenissen wil opsommen, maar ook verbanden wil
leggen. Aangekomen bij de overgangstijd van republiek naar principaat zal hij iets
moeten zeggen over karakter en capaciteiten van Augustus. Zeker, het zou ook een
andere generaal geweest kunnen zijn die uiteindelijk de macht had gekregen(volgens
sommigen heeft het voor Marcus Antonius maar een neuslengte gescheeld - die van
Cleopatra). Maar het is Augustus geweest die geslaagd is waar anderen, onder wie
zijn oom Julius Caesar, mislukt zijn. Geslaagd in het vestigen van een blijvende
macht en daarbij als een door velen geacht en geëerd ‘Eerste Burger’ in zijn bed
gestorven. Als vanzelf komt er dan een zin als deze: ‘A ruthless revolutionary in his
early career, he nevertheless developed into a statesman of the highest order. What
he established was de stable regime that, in fact, was a disguised kind of monarchy
cleverly hidden behind a constitutional, republican façade. What followed him - a
new era of peace and consolidation of Roman civilization - was the greatest
justification of his work, to which both Rome and Western civilization are deeply
indebted’5. Het oordeel - in dit geval een morele veroordeling - komt terloops, in het
ene woord ‘meedogenloos’; alle politieke rechtvaardigingen die erbij gevoegd worden
onderlijnen slechts de veroordeling.
Niet alle oordelen die de historicus neerschrijft, gaan expliciet over goed en kwaad;
kundigheid, inzicht, capaciteiten kunnen ook het criterium vormen. Zo zullen we
allen zeggen dat Otto von Bismarck een uiterst bekwaam politicus is geweest, maar
als oordeel vellen dat zijn ‘Kulturkampf’ - deze vorm van verlichte kerkvervolging
in de zeventiger jaren van de negentiende eeuw - een minder handige politiek was.
Hij heeft dat zelf ook toegegeven, naar ik meen. Hier heb ik een handeling afgemeten
aan een in zich niet-morele maatstaf: politieke bekwaamheid6.
In de praktijk van het geschiedschrijven vloeien de verschillende niveaus waarop
geoordeeld wordt, vaak in elkaar over. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het werk dat het
uitgangspunt vormt voor deze reflectie op enkele proble-

5

Arthur E.R. Boak en William G. Sinnigen, A history of Rome to A.D. 565, New York/London,

6

19675, pp. 296-297.
In mijn karakterisering van de ‘Kulturkampf’ als kerkvervolging spreek ik terloops wel een
moreel oordeel uit.
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men van de geschiedschrijving, L. de Jong's Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog7.
In het vierde deel, waarnaar hier in het bijzonder onze aandacht uitgaat, komt hij
te spreken over hen die, na het vertrek van Koningin en regering naar Londen en na
de wegvoering van generaal Winkelman, het hoogste gezag van Nederlandse zijde
in het bezette gebied vormden: de secretarissen-generaal van de departementen van
algemeen bestuur.
Over de voorzitter van het college van secretarissen-generaal, Snouck Hurgronje,
staat geschreven: ‘... hij bleef dus jaar in, jaar uit dezelfde post bezetten. Dat kwam
zijn veerkracht niet ten goede; eerder bevorderde het een lichte gemakzucht. In het
ambtelijk bedrijf wist Snouck Hurgronje die gemakzucht te maskeren achter een
charmante vlotheid die in de loop der jaren op een verbazingwekkende routine was
gaan steunen. Hij kon een ingewikkeld gesprek voeren en tegelijk een stapel
documenten doorwerken om daar met onfeilbare intuïtie de stukken uit te halen die
voor zijn minister van belang waren. Met die gemakzucht ging een vleugje cynisme
gepaard dat men wel vaker bij diplomaten aantreft: wie veel achter de schermen
gekeken heeft, weet dat de zaken vaak heel anders in elkaar zitten dan de goegemeente
meent en kan zich dan ook licht boven die goegemeente verheven achten, zich
verbazend over de opwinding en de verontwaardiging waaraan zij zich bij tijd en
wijle overgeeft’... ‘Hij was een hartelijk man, hij was bekwaam en ervaren, hij had
de roep van “onkreukbare eerlijkheid” en hij had veel meer contact met buitenlanders,
ook met Duitsers, gehad dan de meeste van zijn ambtgenoten’... ‘Het leiden der
vergaderingen kostte hem niet veel moeite. Een grote meerderheid waartoe hij zelf
ook behoorde, was het althans in de zomer van '40 over de hoofdzaken eens: Duitsland
kon niet meer verslagen worden, Nederland moest zich aanpassen, de traditionele
politieke partijen hadden afgedaan, verzet was uit den boze - dergelijke klanken
waren het die men toen in de kringen waarin Snouck verkeerde, allerwege hoorde,
trouwens ook in de vooraanstaande zakenmilieus waarmee hij veel contact had, en
ook wel daarbuiten’... ‘Snouck was voor de Duitsers overigens niet bang. “Hij durfde
goed zijn mening te zeggen, al was zijn Duits niet zo best”, aldus Hirschfeld, “en ik
ben er enkele keren bij geweest dat hij flink optrad”. De kern van de zaak was evenwel
dat Snouck in '40 maar weinig behoefte had om tegen de Duitsers flink op te treden
- en ook dat optreden zal nog wel binnen zekere perken gebleven zijn’... ‘Helaas voor de rol van kapitein-op-de-brug tijdens de zware storm was Snouck Hurgronje
totaal ongeschikt. Hij zág die

7

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4. Mei
'40-Maart '41, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1972. 2 dln. (Volksuitgave). Verder in de
tekst geciteerd als De Jong IV, p.... (de delen zijn doorgenummerd).
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storm niet eens. Hij was een diplomaat, en met zekere starheid bleef hij diplomaat
in een wereld waarin met diplomatie niets wezenlijks meer te bereiken viel’ (De Jong
IV, pp. 131-133).
En zó schrijft De Jong onmiddellijk aansluitend over Ringeling van defensie.
‘Verzet is geen kwestie van leeftijd geweest maar van karakter’... ‘Ringeling was
een eenvoudig man: geen hoogvlieger; eerder een uiterst zorgvuldig administrateur
die het in zijn gehele carrière als zijn taak had leren zien om, terecht, op de dubbeltjes
en de centen te passen. Er waren er velen zo in het zuinige Nederlandse
overheidsapparaat en daar waren er ook onder bij wie het wereldbeeld door de
dubbeltjes en centen beheerst werd. Zo was Ringeling niet. Als man van liberale
beginselen had hij al spoedig een hartgrondige afkeer gekregen van het Derde Rijk.
Hij was, hoewel burgerambtenaar, in zijn hart militair gebleven; de nederlaag in de
meidagen ervoer hij als een persoonlijke krenking. Maar voor hem was die oorlog
nog niet afgelopen! Hij dacht als Winkelman: er waren normen waarvoor hij pal
wilde staan. Toen hem bleek dat de Duitsers de Artillerie-Inrichtingen, zijn
Artillerie-Inrichtingen, bij hun wapenproduktie wilden inschakelen, zette hij zich
schrap, legde alle argumenten die, ook in eigen kring, tegen hem aangevoerd werden,
naast zich neer, weigerde medewerking, liet zich door Seyss-Inquart ontslaan - en
had geen ogenblik het gevoel dat hij, door een principiële houding aan te nemen, iets
belangrijks gedaan had’ (De Jong, IV, p. 133-134).
Over Frederiks van Binnenlandse Zaken: ‘Zijn noodlot was dat hij alle capaciteiten
voor het werkelijke staatsmanschap miste: hij was een imitator die, in wezen onzeker
en zeer afhankelijk van adviseurs, begerig ook naar erkenning en applaus, zijn kracht
zocht in uiterlijke vormen en formules. Hij was ijdel’ (De Jong IV, p. 143)
Over het college als geheel: ‘De politieke positie van de secretarissen-generaal
was dus niet zwak - zij was eerder sterk: Seyss-Inquart had hen in hoge mate nodig.
Uit niets blijkt dat de secretarissen-generaal zich daar voldoende van bewust zijn
geweest. Essentieel stonden zij op politieke posten tegenover een geduchte en geslepen
politieke tegenstander, maar zij waren (op dat punt had Bosch van Rosenthal8
volkomen gelijk) geen politieke strijders. Verscheidenen hunner misten daar alle
capaciteiten voor en waren al qua karakter eerder meegaand dan strijdvaardig.
Bovendien overheerste althans in '40 in het college de overtuiging dat verzet nutteloos
en zinloos was en dat men diende te streven naar onverkort behoud van “rust en
orde” in de maatschappij’ (De Jong IV, p. 128).
Het aantal voorbeelden kan natuurlijk onbegrensd uitgebreid worden.

8

Jhr. mr. L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal, commissaris der Koningin in de provincie
Utrecht; in februari 1941 door de Duitsers ontslagen.
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Daarbij zou te denken zijn aan wat hij schrijft over de vooraanstaanden in de
Nederlandse Unie. Betreffende passages hebben waarschijnlijk de felste discussie
tot nu toe doen ontstaan. (Dat juist passages over personen en niet die over de
inrichting van het Duitse bezettingsapparaat of de economische binding van Nederland
aan het Duitse Rijk hartstochten oproepen, wijst nog eens op het feit dat de historische
belangstelling vooral gericht is op mensen van vlees en bloed). Het tot nu toe
geciteerde laat echter voldoende zien dat, met veel nuances maar toch onomwonden,
duidelijk oordelen geveld worden, karaktertekeningen gegeven, daden en houdingen
bekritiseerd.
Omdat dit werk zo'n ruime belangstelling geniet - oplage van ver boven de
honderdduizend voor ieder deel - wordt een eigenlijk al oud probleem opnieuw
actueel in wellicht een bredere kring dan tot nu toe. De Jong doet wat de mensen
graag willen, hij oordeelt zoals andere geschiedschrijvers het tot nu toe gedaan
hebben. Maar de vraag is of dat eigenlijk wel kan. Is een geschiedschrijver, of wie
dan ook, bevoegd en ertoe in staat iets te zeggen over het doen en laten van mensen
die dood zijn?
Denkbaar is een bezwaar als dit: onze kennis van een ander is altijd maar
fragmentair; voor iemand die we niet persoonlijk meemaken, geldt dat in het bijzonder
en zeker wanneer die iemand niet eens een tijdgenoot is. Het is duidelijk dat men
zonder gegevens geen oordeel kan uitspreken; dat geldt niet alleen voor historische
figuren, maar ook voor onze buren. Maar zoals we over anderen om ons heen op
grond van een kennis die altijd fragmentarisch is oordelen en dat legitiem achten, zo
kunnen we het ook over medemensen uit het verleden. Het gaat er in beide gevallen
om de discretie van ons oordeel aan te passen aan de hoeveelheid gegevens. En zijn
er maar weinige, dan vermeldt men zijn twijfels en aarzelingen. Omtrent de bekering
tot het christendom van koning Chlodovech I der Franken (481-511) bestaat niet
alleen onzekerheid wat betreft het jaar, maar ook wat betreft de motieven. Men komt
niet verder dan het uitspreken van de waarschijnlijkheid dat politieke redenen in
ieder geval een rol gespeeld hebben9. Gelukkig is onze taal rijk genoeg om nuances
aan te brengen. Overigens verwacht niemand een definitief oordeel; het laatste oordeel
over levenden en doden komt een Ander toe.
Een bijzondere moeilijkheid betreft de morele factor die in veel historische oordelen
vervat zit. Maakt het tijdsverschil een beoordeling over goed en kwaad niet
onmogelijk? Ethische opvattingen veranderen immers, zoals politieke en
maatschappelijke structuren. Voorts zijn voor iedere mens de

9

Chlodovech I, beter bekend onder de verfranste naam ‘Clovis’, werd waarschijnlijk gedoopt
25 december 489 of 499. De meest recente wetenschappelijke verhandeling geeft G. Tessier,
Le baptême de Clovis, 25 décembre...; Paris, 1964.
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omstandigheden altijd anders. We zijn echter niet zó ankerloos op dit punt als het
lijkt; er is althans een principieel houvast, zij het dat het veel inspanning kost alle
onderdelen van het menselijk handelen eraan vast te koppelen. Het houvast is dat
het voor ons ondenkbaar is dat uitspraken als deze: ‘Het is goed zes miljoen joden
te vermoorden’ of ‘het is goed brood te weigeren aan armen’ of ‘het is goed andermans
huwelijk te ontwrichten’ ooit waarheid zullen bevatten en dus zullen gelden. Goed
en kwaad: het is herkenbaar alle eeuwen door.
Gelden principiële bezwaren niet, dan zouden er wat betreft De Jong specifieke
problemen kunnen zijn. Eén ervan is de vraag naar de afstand. Het beschrevene ligt
nog maar kort achter ons, velen van ons hebben het nog meegemaakt, ook De Jong
zelf. Vraagt een ‘objectieve’ geschiedschrijving niet dat een flinke tijd verstreken
is? Een heel praktische reden schijnt aanwezig: het is al vaker gebeurd dat er
betreffende een gebeurtenis of een persoon waarvan de geschiedschrijving een
vaststaand beeld heeft gegeven, opeens, in een oud klooster, een obscure bibliotheek
of doodgewone vuilnisemmer, onthullend nieuwe gegevens worden gevonden10. Door
de oprichting onmiddellijk na de oorlog van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie en de systematische zorg besteed aan het verzamelen van
gegevens zullen we wel niet meer voor veel verrassingen komen te staan. De nu
aanwezige hoeveelheid materiaal - een heel grachtenhuis vol - schept ‘slechts’ een
probleem dat gemeenschappelijk is voor allen die zich met moderne geschiedenis
bezig houden. Hoe die hoeveelheid materiaal te verwerken? Dank zij vorming, flair
en feeling is het mogelijk een uitweg te vinden.
Is afstand echter niet gewenst om een andere reden: bij een onderwerp uit een ver
verleden, de Hoekse en Kabeljauwse twisten, spelen onze emoties geen vertroebelende
rol meer; daar staan we ‘objectief’ tegenover. Hoe anders is dat met een onderwerp
uit een recent verleden. De emoties kunnen daar soms heel sterk zijn. Presser heeft
gezegd over zijn boek De Ondergang: ‘Ze mogen het een rotboek vinden van een
rotjood, maar het is met bloed geschreven’. Het is niet duidelijk dat afwezigheid van
emoties betere geschiedschrijving oplevert, noch dat afstand perse meer ‘objectiviteit’
brengt. Emoties moet men natuurlijk wel willen confronteren met serieuze studie;
in evenwicht ligt het gezag. Mij is niet gebleken dat bij De Jong dit evenwicht
ontbreekt.
Afstand doet evenwel het perspectief veranderen. Iemand die in 1824 over

10

De samenhang tussen beschikbaar bronnenmateriaal en historische voorstelling is eens
uitgewerkt voor concrete gevallen als de planning van de Bartholomeusnacht (1572) en de
Zevenjarige Oorlog (1756-1763). Herbert Butterfield, Man on his past. The study of the
history of historical scholarship, London, 1969. Bespreking in Streven, maart 1970, p. 646.
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de Franse Revolutie schrijft, ziet daarin misschien niet meer dan een ongelukkige
uitbarsting van onredelijkheid, die dankzij een nieuw politiek systeem in Europa
(Congres van Wenen) voortaan onmogelijk zal zijn. Wie vandaag terugziet weet dat
het één van de vele omwentelingen is die Europa, ‘moeder van de revoluties’
(Friedrich Heer), heeft voortgebracht. Hij ziet hoe de Franse Revolutie nooit meer
afgesloten is, maar doorgegaan in 1830, 1848, 1870, 1917, 1918 en zo verder. Zal
zo ook ons zicht op de Tweede Wereldoorlog niet erg veranderen op de duur? Dat
is vrijwel zeker. Maar dat zegt niet dat het zicht op de onderdelen, de geschiedenis
van de vele ontwikkelingen op allerlei niveaus, ook al verandert. Ook al zal men
over tweehonderd jaar als belangrijkste feit uit die verschrikkelijke jaren 1939-1945
in de geschiedenisboeken vermelden de ontwikkeling van de atoombom of de
uitvinding van de D.D.T., dat hoeft geen verandering te brengen in het feit dat men
het beleid van aartsbisschop De Jong in de zomer van 1940 ‘een mengsel van fermheid
en voorzichtigheid’ (De Jong IV, p. 723) noemt - en bewondert.
Er is overigens nog een voordeel aan te wijzen in het tijdstip waarop De Jong
begonnen is zijn werk te schrijven. Hij kan mensen die het meegemaakt hebben, naar
hun herinneringen vragen. (Herinneringen op zich vormen overigens ook geen garantie
voor meer ‘objectiviteit’. A.J.P. Taylor over de memoires van Clement Attlee, A
prime minister remembers, ‘which shows how much a prime minister can forget’11).
En anderen kunnen ongevraagd belevenissen meedelen en aanvullingen geven12.
Er is nog een heel speciale moeilijkheid tegen L. de Jong gemaakt, vooral van de
zijde van leden van de Nederlandse Unie. De Jong stelt vast dat het Driemanschap
een beweging in het leven had willen roepen ‘die de grondslag moest vormen voor
Nederlandse aanpassing aan het Derde Rijk’ (De Jong IV, p. 511), maar dat de
aanhang er juist een anti-nationaalsocialistische beweging in heeft gezien. Hij
signaleert meerdere pro-Duitse stappen en concessies in het gevoerde beleid. Dat is
natuurlijk geen aangename constatering. Vandaar dat er wel gezegd is dat De Jong
er eigenlijk niet over kan oordelen, omdat hij veilig en wel in Londen was en niet
aan den lijve ondervond de druk waaronder men leefde. Er valt evenwel niet in te
zien dat aan historicus De Jong de eis gesteld moet worden die niemand aan andere
geschiedschrijvers stelt: erbij geweest te moeten zijn om te oordelen. Dat wordt niet
verwacht van iemand die de Honderdjarige, Tachtigjarige, Dertigjarige, Negenjarige
of Zevenjarige Oorlog voor ons beschrijft. Het

11
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A.J.P. Taylor, English History 1914-1945, Harmondsworth, 1970. Bibliografie. Bespreking
in Streven, april 1971, p. 781.
Voorbeeld van aanvulling: P.J. Bouman, De sfinx die ‘historische waarheid’ heet. In: Wending
38 (1973), pp. 22-37.
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enige dat we mogen vragen is dat zoveel mogelijk gegevens serieus bestudeerd
worden.
In de loop van de jaren zijn betreffende het werk van L. de Jong ook nog vele
andere kritische vragen gesteld. Het is al weer een paar jaar geleden (4 mei 1971)
dat de VPRO een te Leiden gehouden debat met de schrijver op de T.V. uitzond. De
kritiek die toen vooral ‘academisch’ was, ook al ging het er niet altijd even
‘academisch’ aan toe, richtte zich bijvoorbeeld op het feit dat niet alle bronnen
toegankelijk waren voor iedereen, dat er te weinig ‘nieuws’ in het eerste deel zou
staan, dat andere vakgebieden er meer bij betrokken zouden moeten worden. Kortom,
het ging om de ‘blinde vlekken in het zicht van historicus L. de Jong’13. De schrijver
heeft in een radiointerview voor de K.R.O., twee jaar later (4 mei 1973), toegegeven
dat het eerste deel inderdaad niet zo sterk was. De vraag is ook gesteld of een
teamwork niet beter geweest ware. Een team kan meer zijden diepergaand bestuderen,
maar daartegenover staat dat de eenheid van het geschiedverhaal eronder zou lijden
en bovendien de stijl.
Door te doen wat wij ook van andere geschiedschrijvers verwachten, namelijk een
oordeel te geven, heeft De Jong zich niet onttrokken aan wat uiteindelijk het
moeilijkste, het meest riskante, maar tevens het meest eigene van de traditionele
geschiedschrijving is.
Hoe moeilijk hij het zelf vindt, klinkt door in wat hij verklaard heeft ten aanzien
van Winkelman: ‘De moeilijkheid met Winkelman was dat hij als mens nauwelijks
te achterhalen viel; er is niet zo heel veel bekend over zijn persoon. Ik heb indertijd
uitvoerig over hem gesproken met de inmiddels ook al overleden chef-staf van hem,
generaal-majoor H.F.M. baron van Voorst tot Voorst, die een voortreffelijk militair
was, maar die zich in zijn samenwerking met Winkelman zozeer op het zakelijke
had toegespitst dat hij mij op allerlei vragen over de mens Winkelman eigenlijk geen
antwoord kon geven’14.
Hoe riskant het is, wordt duidelijk uit onze ervaringen van alledag: hoe licht vergist
men zich niet in zijn oordeel of vergissen anderen zich over ons. Bij het uitspreken
van een oordeel bereikt de geschiedschrijver zeer zeker de grens van zijn wetenschap:
één stap te ver of hij is bezig een roman te schrijven (op zich zinvol), een
partijprogram (al minder zinvol) of gewoonweg onzin.
Maar hoezeer ook is de grens, tevens het hart van de geschiedschrijving bereikt.
Door in te gaan op wat handelende personen hebben gedaan, ontmoeten wij het meest
menselijke en het meest eigene van de historische

13
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Interview van Jan Bank met polemoloog Drs. H. Tromp. Volkskrant 29-4-1970.
A.G. Kloppers, Fanmail vult geschiedenis aan, in NRC Handelsblad, 9-12-1972.
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werkelijkheid, die immers ónze werkelijkheid is. Cyrus de Grote, Aristoteles,
Pompeius, Jesus van Nazareth, Hadrianus, Ambrosius, Pippijn de Korte, Abelardus,
Floris V, Erasmus, Louvois, Darwin, Leo XIII, Mussert, Anne Frank, Kennedy: ze
zijn van ons geslacht.
De Jong handelt en schrijft zoals we traditioneel van een geschiedschrijver mogen
verwachten; de handelende personen komen bij hem ook aan bod. En er is geen reden
om aan te nemen dat hij om speciale redenen niet zou kunnen doen wat voor iedere
historicus legitiem geacht kan worden.
Maar de hele traditionele geschiedschrijving kan tot probleem gemaakt worden,
juist op het punt van het zich bezig houden met de handelende personen. Dat is een
problematiek die het werk van L. de Jong en deze reflectie erop overstijgt.
Gesignaleerd moet zij wel worden. Niet alleen omdat het voor de geschiedschrijver
van invloed is, maar ook voor de hele maatschappij. De ontwikkelingen in de
wetenschapsreflectie, de implicaties van het structuralisme voor onze
kennisopvattingen, de nieuwe methoden voor modelvorming, de kritiek op de
traditionele hermeneutiek (dit laatste zeer van belang voor het aanvoelen van de
situatie van een persoon), het zijn evenzovele aanslagen op het vertrouwde historische
handwerk. Zelfs een groot voorstander van deze ‘verwetenschappelijking’ ziet de
sombere zijden ervan. ‘Het lijkt niet ondenkbaar dat de alom bespeurbare
verwetenschappelijking in de toekomst ertoe zal leiden dat de rekonstruktie der
‘historische expérience vécue’ als te onwetenschappelijk terzijde zal worden
geschoven. De prijs die de samenleving echter daarvoor moet betalen, valt reeds in
onze eigen maatschappij van massakultuur en massakonsumptie af te lezen. De
verwoede behoefte aan vie romancée, aan filmiese of op televisiemaat gesneden
surrogaatgeschiedenis waarbij, in tegenstelling tot de wetenschap, wél identifikatie
troefkaart is, zal dan haar eigen ‘levenswarme’ geschiedenissen creëren; met
princessen en edele minnaars of een burgerlijke kopie ervan, met grote vorsten en
lage schurken, met Robin Hoods, heiligen en helden van de geest, een verhalenalbum
met elk wat wils, veel avontuur en een snuifje kultuur. De maatschappelijke
werkelijkheid, bij al die verwetenschappelijking nog hongeriger naar escape en
ideologie, legt de historicus een ongezochte maatschappelijke verantwoordelijkheid
op’15. Het lijkt me zaak dat bij alle verwetenschappelijking toch

15

Kees Bertels, Geschiedenis tussen struktuur en evenement, Amsterdam, 1973, p. 21-22. Dit
boek roept vele problemen op die een kritische bespreking verlangen; op deze plaats kan dat
niet gebeuren. Bertels zet iedere historicus aan het denken; over zijn eigen werk, maar ook
over Bertels' boek. Want niet alleen de ‘historiografie zit barstens vol wijsgerige opvattingen:
over de mens, sociale stratifikatie en samenleving...’ (C.P. Bertels, Skepsis tegenover de
‘geschiedenis van de mentaliteit’, in: Tijdschrift voor geschiedenis 86 (1973), p. 157), maar
ook wat Bertels neerschrijft.
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gezocht zal moeten blijven worden om zo goed mogelijk een antwoord te geven op
de behoefte aan ‘levenswarme’ geschiedenis; eenzijdige identificatie kan doorbroken
worden door de belangstelling mede te richten op ‘de armen in het land’. De aan de
historicus opgelegde verantwoordelijkheid kan er moeilijk in bestaan de
surrogaatgeschiedenis onweersproken te laten. Voorts zal de geschiedschrijving, hoe
wetenschappeijlk ook, moeten trachten verder te komen dan in de heilige hallen van
het hogere weten alleen. Allen hebben er recht op hun verleden te kennen, zoals ze
de plicht hebben voor de toekomst te zorgen. En dat verleden wordt pas ten volle
gekend in ontmoeting met de ‘dramatis personae’, tenzij men van mening is dat
vooral onpersoonlijke factoren als graanprijzen, voortschrijdende mechanisatie en
kapitaalsbewegingen de loop van de geschiedenis bepalen. Maar hier valt te bedenken
dat de kraan van iedere olieleiding alleen maar door een menselijke hand bewogen
kan worden.
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Marquez: Wanhoop en geweld in Columbia
L. Geerts
Gabriel Garcia Marquez
Naast de geleerde Argentijnse bibliothecaris, Jorge Luis Borges, die blinde ‘Homeros’
die zijn geraffineerd spel speelt met elementen uit allerlei eeuwenoude en nieuwe
tradities, naast de politiek scherp omlijnde Julio Cortazar, is de Columbiaanse auteur
Gabriel Garcia Marquez1 een ietwat bleker figuur; het is minder makkelijk hem een
etiket op te plakken. De verzamelnaam Latijnsamerikaans is altijd misleidend: in
Borges, Cortazar en Marquez bijvoorbeeld ontmoeten we drie nationaliteiten, drie
specifieke literaire werelden. Het eerste dat over Marquez te zeggen valt, is zijn land
van herkomst: Columbia, het land van de priester-guerrillero Camilo Torres, een
man die in het katholieke Latijns-Amerika een groter weerklank heeft dan die van
de Argentijnse arts en revolutionair Chè Guevarra. De overal in het werk van Marquez
opduikende dorpspastoor, pater Angel, is echter het tegenbeeld van Torres...
Niet alleen pater Angel speelt mee in zowel Het Kwade Uur als Honderd Jaar
Eenzaamheid en De Kolonel Krijgt Nooit Post. Hij is één van de vele constanten in
het decor, het fictieve dorp Macondo. Al ware het verkeerd het episch fresco dat
Marquez schildert, zonder meer gelijk te stellen met de Columbiaanse realiteit, toch
vallen de talloze verwijzingen naar die realiteit op. Veel coherentie van dit werk is
te danken aan het feit dat het zo nauw verbonden is met de Columbiaanse
werkelijkheid. De verbeeldingskracht van Marquez is ondenkbaar zonder de
Columbiaanse voedingsbodem.
Dit wordt in de Westeuropese waardering vaak vergeten, zodat het werk van
Marquez als een schepping verschijnt die in het luchtledige zweeft. Na de uitgave
door Feltrinelli van een Italiaanse vertaling van Honderd

1

Gabriel Garcia Marquez, Het Kwade Uur, Literair Paspoort, Meulenhoff en De Bezige Bij,
1967. - Honderd Jaar Eenzaamheid, Meulenhoff, 1972. - De Kolonel Krijgt Nooit Post,
Meulenhoff, 1973. - Dorre Bladeren (in voorbereiding bij Meulenhoff).
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Jaar Eenzaamheid begon een Europese successtory voor Marquez, vooral in de
Engelse en Franse taalgebieden. Marquez zelf verklaart dit succes gedeeltelijk door
de moeheid die optrad na de Franse ‘nouveau roman’: ‘Je moet je afvragen of de
Fransen niet stilzwijgend aan onze literatuur iets gunnen wat ze de hunne misgunnen:
het recht op de verbeelding’ (Quinzaine Literaire Nr. 61).
Dit tweede kenmerk, een overdadige verbeeldingskracht, maakt van Marquez meer
dan alleen maar een beschrijver van de Columbiaanse werkelijkheid: een visionair.
Marquez zelf: ‘Ik ben geen intellectueel. Ik heb geen aanleg voor ideeën. Ik ben
schrijver zoals ik timmerman of smid zou kunnen zijn. Ik schrijf met mijn
levenskrachten, met mijn instincten en met mijn hartstochten en ik denk dat je op
het literaire terrein evengoed als op alle andere terreinen erop los moet gaan als een
stier in de arena en aanvallen’ (ibidem). Marquez gaat zelfs zover te beweren dat het
hemzelf ontgaan was, hoe allerlei figuren, gebeurtenissen, het dorp Macondo in alle
verhalen onverwachts opnieuw opduiken. Hij beweert zo bezeten te zijn door zijn
stof, dat hij zich die coherentie tussen zijn verschillende boeken pas bewust werd,
toen de critici erop wezen... Feit is, dat hij weinig intellectualistische uitspraken doet;
zo herleidt hij zijn epos Honderd Jaar Eenzaamheid zelf tot ‘het verhaal van een
familie die gedoemd was op een mooie dag een kind met een varkensstaart voort te
brengen’ (ibidem).
Aangezien men moeilijk kan aannemen dat Marquez niet zelf zou geweten hebben
dat zijn Macondo één grote verbeeldingswereld is, waarvan elke roman één fragment
is, dient men deze uitlatingen toe te schrijven aan een soort speculeren op zijn succes,
op een door hem bewust nagestreefd image. In tegenstelling tot de hyper-bewuste
Borges ziet Marquez de plotse bloei van de Latijnsamerikaanse literatuur als een
nieuw ontwaken: ‘Het gaat hier niet om een wedergeboorte, maar om een eerste
geboorte. Tot nog toe vond men in Latijns-Amerika alleen zondagsschrijvers, die
om den brode werkten en die gebonden waren aan de traditie en het academisme van
Spanje. Voor de eerste keer in onze geschiedenis hebben we in onszelf durven
geloven; we hebben het gewaagd alle ketens af te schudden; in één woord: we durven
leven van onze rechten als auteur (zinspeling ook op: van onze aueursrechten, d.i.
als alleen maar schrijvers). Wat was er dan gebeurd? Alleen maar dat eindelijk eens
onze eigen werkelijkheid ons de ogen begon uit te steken. We hebben onszelf bekeken
met onze eigen ogen. Wat stond ons te doen? Verhalen vertellen, onze verhalen
vertellen’ (ibidem).
Deze nauwe binding tussen de persoonlijke verbeelding en de Columbiaanse
werkelijkheid belet niet, dat Marquez al geruime tijd in Spanje woont. ‘Als hij er
één moment in slaagt de politionele onderdrukking, de muur van

Streven. Jaargang 27

491
stilte rond de pers, het gewicht van dertig jaar onderdrukking, vernederingen en
frustraties die op dit ongelukkige land wegen, te vergeten, dan voelt iedere
Latijnsamerikaanse schrijver zich hier als god in Frankrijk’ (ibidem). De binding
tussen Marquez en Columbia is er dus wel, maar ze heeft hem niet tot één of andere
vorm van engagement gebracht, eerder tot een soort vrijwillige ballingschap, tot een
ongeneeslijk lijkende eenzaamheid.

Columbia
Wie de tekens in het werk van Marquez wil interpreteren, dient dus iets te weten
over zijn land. De geografische situatie is weinig belangrijk: Columbia ligt geprangd
tussen de Andesketen en de Caraïbische zee; vanuit de bergen daalt - net als de regen
- een fatalistische berusting, een eindeloos geduld neer en vanuit het Caraïbisch
gebied waait een soort Franse vrolijkheid binnen. Het Macondo van Marquez, dat
slechts een literaire versie is van zijn geboortedorp Aracataca, kon voor de rest
evengoed in Brazilië liggen: er zijn bergen en moerassen in de buurt; ergens moet
een weg naar de zee voeren, maar hij blijft onvindbaar; een grote straat leidt naar de
verre hoofdstad, naar de onbekende buitenwereld; de regens zijn er soms even
overdadig als de tropische droogte; het dagelijks leven speelt zich af in een onmogelijk
mengelmoes van middeleeuwse, negentiende-eeuwse en hedendaagse fenomenen:
zigeunerkermissen vol mirakelen en vliegende tapijten, een kerk in de meest
bekrompen devotionele stijl, maar ook een bioscoop, een bananenplantage, een
spoorweg en sociale revoluties. Iets van de gewelddadige doorbraak naar de twintigste
eeuw, die o.m. in Paz del Rio (staal) en de Magdalenavallei (petroleum) aan de gang
is, zindert mee in het visioen van Marquez.
De titel Het Kwade Uur verwijst naar het losbarsten van het geweld op het einde
van het boek. Eén der personages zegt op de laatste bladzijde: ‘De gevangenis zit
vol, maar ze zeggen dat de mannen de bergen in getrokken zijn en dat er overal
guerilla's zijn’. Is dit een verwijzing naar de guerilla waarin Camilo Torres gesneuveld
is? Of slechts naar één van de vele bandolero-opstanden uit het Columbiaanse
verleden? Waarschijnlijk allebei, want ook voor Torres was de overgang van de
sociaal-politieke actie naar de guerilla een wanhoopsdaad. Slechts nadat het ‘Frente
Unido’, waarin alle progressieve krachten zouden gebundeld worden, ten onder was
gegaan aan de gebrekkige organisatie, de wederzijdse naijver onder de betrokken
partijen en de tegenwerking vanwege de autoriteiten, gooide Torres zich in de stroom
van bloed die door de Columbiaanse geschiedenis vloeit.
Men vergete niet, dat de Hitlerbewonderaar Laureano Gomez nog tussen 1949 en
1952, na de moord op de liberale president Gaitàn, zowat twee-
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honderd duizend mensenlevens opofferde aan zijn ruk naar rechts. Zijn burgeroorlog
was geen afrekening tussen wat wij ‘links’ en ‘rechts’ zouden noemen: Gomez maakte
geen onderscheid tussen liberalen, protestanten, rooms-katholieken en communisten;
hij wilde zelfs een eigen katholieke kerk, een schisma. Aan de bitterheid van die
uiterst verwarde burgeroorlog werd een eind gemaakt door de man die de geschiedenis
inging als ‘de generaal met de droevige glimlach’, Rojas Pinilla. Hij kreeg de
bandoleros ertoe hun wapens in te leveren en wist zowel de liberalen als de
conservatieven een korte tijd kalm te houden. Het zou me niet verwonderen, indien
de ‘generaal met de droevige glimlach’ model had gestaan voor kolonel Aureliano
Buendia in Honderd Jaar Eenzaamheid: ook hij redt het land van een aanslepende,
verwarde, bloedige tweespalt en staat zowat tussen liberalen en conservatieven in.
Van de politieke tegenstelling tussen liberalen en conservatieven moet men zich
ook niet teveel voorstellen. Er is een populair gezegde dat lapidair vaststelt, dat ‘de
liberalen naar de mis van tien uur gaan en de conservatieven naar die van negen’.
Van enige georganiseerde wil om het land uit de impasse te helpen is geen sprake.
Geen wonder dat beide partijen in 1958 een wapenstilstand sloten die moet duren
tot 1974.

‘De kolonel krijgt nooit post’ (1969)
De kolonel over wie het in deze laatst gepubliceerde vertaling gaat, is een man die
al twintig jaar op zijn pensioen wacht. Hij heeft nog de burgeroorlog van kolonel
Aureliano Buendia (in Honderd Jaar Eenzaamheid) meegemaakt; hij leeft met zijn
astmatische vrouw in grote armoe, wachtend op de brief die nooit komt, die hem zijn
rechtmatig pensioen zal brengen. Hun zoon sneuvelde in de laatste rebellie en er zijn
nog ondergrondse verzetslieden die hem af en toe helpen. Maar de strijd tegen
ouderdom en armoede is meedogenloos. Slechts aan één ding ontleent de kolonel
nog eigenwaarde: zijn vechthaan. Hij spaart zich het eten uit de mond, verkoopt
allerlei dierbare voorwerpen om toch maar de haan in goede vorm te krijgen tegen
de gevechtstijd.
Hoewel nog slechts een stuk wrakhout uit de laatste burgeroorlog, een late
overlevende uit een bijna vergeten tijd bewaart de kolonel zijn waardigheid. Er is
geen kans dat er nieuwe verkiezingen komen, dat hij aan de normale waardering,
zijn pensioen, toekomt, maar hij gaat niet door de knieën. Wanneer zijn vrouw op
het einde vraagt: ‘Zeg op, wat eten we in de tussentijd’, bereikt Marquez één van de
ontroerende toppunten in het mengsel van humor en verdriet dat hem eigen is: ‘De
kolonel had vijfenzeventig jaar - alle vijfenzeventig jaar van zijn leven, minuut voor
minuut - nodig gehad
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om op dit punt te belanden. Hij voelde zich zuiver, ondubbelzinnig, onverwinnelijk
toen hij zijn antwoord gaf: “Stront”.’
Alleen de woeste humor die losbreekt in dit laatste woord van het boek, ‘stront’,
is bestand tegen het fatalisme: de kolonel zal liever stront vreten dan opgeven, ook
al komt er dan geen brief, geen verandering.

‘Het Kwade Uur’
Is De Kolonel Krijgt Nooit Post een schets van de impasse waarin een eerlijke vechter
belandt na de burgeroorlog, Het Kwade Uur tekent de smeulende vulkaan vlak vóór
de uitbarsting, het klimaat van bedrieglijke rust waaruit opeens de passies gaan
losbarsten tot een orgie van bloed.
In De Kolonel Krijgt Nooit Post zijn de onbenullige pater Angel, symbool van het
katholieke obscurantisme van de lagere clerus, en de burgemeester met zijn eeuwige
kiespijn, symbool van het politiek opportunisme, alleen als achtergrond aanwezig.
In Het Kwade Uur treden ze actiever op: ze zijn daar de obscure bijgelovige krachten,
de opportunistische bedriegerijen die onder het oppervlak smeulen totdat de bom
barst op ‘het kwade uur’. Ze bereiden de catastrofe voor.
Pater Angel's voornaamste bezigheid is het controleren van de films die in de
open-lucht-bioscoop gedraaid worden; met twaalf klokslagen kondigt hij aan dat de
film ‘te mijden’ is, waarna hij gaat loeren welke zondaars toch gaan kijken, zodat
hij ze 's zondags na de preek voor de hele parochie kan uitschelden. In dit klimaat
van seksuele repressie gedijen naijver, overspel en weerwraak.
De burgemeester aarzelt lang voor hij zijn zieke kies laat trekken, omdat de tandarts
een ‘anarchist’ is, iemand die met een geheimzinnige ‘ondergrondse’ de ‘revolutie’
voorbereidt. Als deze man uiteindelijk de rottende kies zonder verdoving moet
verwijderen, gebeurt dit onder de bedreiging van revolvers; de burgemeester
beschouwt de pijnlijke operatie als een weliswaar legale, maar toch kwaadaardig
bedoelde subversieve actie.
Wanneer het trekken van een tand al zulke passionele politieke contouren krijgt,
dan wordt een overstroming helemaal ernstig. De burgemeester, de enige die resoluut
kan optreden in het verhaal, snelt de armsten der armen ter hulp, draagt mee hun
krotten en huisraad naar een stuk grond dat hem toebehoort en dat hij hun spontaan
aanbiedt. Pas achteraf blijkt dat hij op deze manier het waardeloze stuk voor een
goede prijs aan de gemeente kan overdragen, zodat hij tegelijk profijt haalt uit de
overstromingsellende en zichzelf een image van weldoener bezorgt. Zijn
tegenstanders: de raadselachtige rechter, de anarchistische tandarts, de achterlijke
pater Angel, de onvatbare ‘ondergrondsen’, blijken evenwel geen haar beter te zijn.
Wel
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maakt hun partijdige haat hen helderziend, maar nergens openen ze een menselijker
perspectief op de toekomst. Wat hen drijft is de ongemotiveerde politieke haat tegen
de regeringspartij, tegen mensen eerder dan beginselen. Indien het begrip
‘onderontwikkeling’ iets betekent voor Marquez, dan is het de politieke
onderontwikkeling: het gebrek aan een bruikbare maatschappijvisie, het overheersen
van verstarde vooroordelen en partijpolitieke rivaliteiten.
De irrationele keuze voor of tegen de regering (die in elk geval op de kap van de
kleine man regeert, of ze nu liberaal of democratisch is) zit verknoopt in een moeras
van bijgeloof, seksuele frustraties en sociale rivaliteiten. Het feit dat tot ‘het kwade
uur’ leidt, is typerend: een onbekende hangt 's nachts schotschriften uit en ontketent
seksuele argwaan en naijver. De relatief rijke, trotse en koppige César Montero, klaar
om op jacht te gaan, ontdekt het schotschrift dat zijn vrouw van overspel beschuldigt.
Een psychisch mechanisme schiet in gang: Montero pakt zijn jachtgeweer, rijdt naar
de liedjeszanger Pastor, die hij verdenkt, en schiet hem met een groot-wild-patroon
dood. Meteen komt ook het sociaal-politieke mechanisme op gang: de burgemeester
ziet kansen in de ondergang van Montero, die hij uithongert en foltert; de haat van
de rechter en de tandarts groeit; vrouwen beloeren elkaar. En meteen is ‘het kwade
uur’ aangebroken, het uur waarop de ‘politieke onderontwikkeling’, de opgekropte
frustraties en passies losbreken in het geweld, de burgeroorlog, het spel met leven
en dood dat gedoemd is om de bestaande seksuele, sociale en politieke frustraties
nog te verergeren.

‘Honderd jaar eenzaamheid’
Doordat in Honderd Jaar Eenzaamheid de geschiedenis van de clan der Buendia's
het onderwerp is, dringt het verhaal dieper door in de ellende van de politieke
onderontwikkeling. De Buendia's brengen enkele grootse figuren voort die allen twee
tegenstrijdige kenmerken hebben: efficiënt leiderschap en onbedwingbare fantasterij.
De stamvader José Arcadio Buendia sticht Macondo, vestigt er een voorbeeldige
sociale orde, maar valt af en toe ten prooi aan de wonderbaarlijke dingen die de
kermiszigeuner Melquiades elk jaar meebrengt. Met de instrumenten die Melquiades
hem versjachert, ontdekt hij - na een periode dat iedereen hem gek waande in zijn
vreemdsoortig laboratorium - dat de aarde rond is! Hij eindigt zijn leven vastgebonden
aan een boom, als een gek die onverklaarbare woorden mompelt: slechts pater Angel
ontdekt na lange tijd dat het Latijn is. Zijn tragedie is duidelijk: zijn op zichzelf
gezonde kennis geeft hem niet de verwachte greep op de realiteit, omdat de kennis
die hij opdoet, op zijn moment niet
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ter zake is. Zijn fantasterijen zijn geen afwijkingen: het zijn luciede momenten die
op het verkeerde tijdstip optreden. In die zin is zijn leiderschap niet verschillend van
zijn waanzin.
Het hele geslacht bereikt een culminatiepunt in de figuur van kolonel Aureliano
Buendia, die een geweldige burgeroorlog ontketent, een kortstondige politieke vrede
kan opleggen en zoveel achterhoedegevechten levert dat hij een levende legende
wordt: een soort Robin Hood die terug zal komen om wraak te nemen op de corrupte
politici. Hoewel hij streeft naar sociale rechtvaardigheid en tegen het katholieke
obscurantisme vecht, wordt hij het slachtoffer van de eigen passies: hij laat niet alleen
talloze bastaarden na, hij ontsnapt slechts ten koste van een capitulatie aan de
eenzaamheid en de hardheid van de macht; hij eindigt als een onbegrijpelijke
alchemist, die gouden munten omsmelt in gouden visjes, die hij verkoopt voor gouden
munten, een nooit eindigend proces. De kolonel gaat ten onder aan de vreemde
tegenspraak van zijn ras.
Het basisgegeven van het boek - dat de hele evolutie van de samenleving vanaf
het koloniaal tijdperk tot de industrialisering schetst - lijkt mij de tegenstelling te
zijn tussen de eigenaardigheden van de Buendia's aan de ene en de eisen van de
objectieve geschiedenis aan de andere kant. Zo beseft kolonel Aureliano Buendia
zeer goed wat het volk nodig heeft; hij slaagt er evenwel niet in zijn buitengewone
kwaliteiten ten dienste te stellen van de objectieve werkelijkheid: zijn revolutie gaat
kapot aan de eigen passies en aan het gekonkel van de beroepspolitici. Hij moet dus
eindigen als een vreemdsoortige gek, als iemand die zijn privé-frustraties, zijn
persoonlijke ervaringen en talenten niet kan uitbouwen in de historische evolutie.
De geweldige levensdrift, zoals die zich vooral uit in de seksualiteit en de politieke
actie van de Buendia's, of in hun formidabele werkkracht, lijkt symptomatisch voor
de levensdrift van de Latijnsamerikaanse volkeren. Schematisch kan men dit zo
voorstellen: de Latijnsamerikaanse werkelijkheid kan alleen veranderd worden door
de subjectieve inzet van de Latijnsamerikaanse mensen; zolang die subjectieve inzet
telkens weer misbruikt wordt door corrupte politici en een obscurantistische kerk,
kan er geen verandering komen.
De eenzaamheid waarover Marquez het heeft, is dan ook de onverzoenbaarheid
van de persoonlijke kwaliteiten met het algemeen goed: de aan zijn boom
vastgebonden, Latijn brabbelende stamvader is daarvan het meest treffende symbool.
In die zin zijn alle Marquez-figuren niet alleen eenzaam, maar ook ‘bizar’, d.i. anders
dan verwacht: ze tekenen de machteloosheid van de subjectieve ervaring tegenover
de objectieve eisen van de geschiedenis.
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In de figuur van de kolonel komt daar nog een dimensie bij: hoewel hij in dienst
stond van de sociale ontvoogding, kan hij niet beletten dat ook onder zijn bewind,
in zijn naam, gemoord wordt omwille van de gefrustreerde heksenketel die we reeds
zagen overkoken in Het Kwade Uur. Daarom wordt hij gedwongen meer tucht te
eisen, meer gehoorzaamheid; zo wordt hij harder en harder, totdat hij zelfs bereid is
zijn enige vriend en eerlijkste strijdmakker te laten fusilleren. Ook de macht, al wil
ze dan de ontvoogding, maakt eenzaam. En dus onmachtig om de geschiedenis te
beïnvloeden in haar fatale evolutie.
Men kan stellen dat kolonel Aureliano Buendia verwant is met Camilo Torres:
ook deze intellectueel, die door zijn eigen klasse werd uitgestoten, meende zijn
privé-bewogenheid te kunnen verbinden met de historisch-objectieve nood aan een
‘frente unido’. Alleen gaat het fatalisme van Marquez verder dan de wanhoop die
Torres terugdreef naar de tijd van de ‘bandoleros’, naar het gewapend verzet. Het
hele verhaal der Buendia's, met al zijn wisselvalligheden en grillen, stond reeds bij
voorbaat vast in het boek van de oude zigeuner Melquiades: de laatste nazaat van de
Buendia's ontcijfert eindelijk het onbekende schrift en leest dat het dorp op dat
eigenste ogenblik door de wind wordt weggeblazen, uitgeveegd. Hiermee geeft
Marquez te kennen, dat de eenzaamheid van de mens onvermijdelijk is: niet door
een toevallige onverzoenbaarheid van subjectieve kwaliteit en objectieve noodzaak
zijn alle Buendia's als eenzame gekken geëindigd, maar doordat de geschiedenis
altijd aan de greep van de mens ontsnapt. Wat ook het verhaal van de Buendia's ware
geweest, in het boek van Melquiades stond allang te lezen, hoe de wind heel die
wereld van hartstocht, liefde, haat en dood zou wegblazen. En Melquiades had zijn
boek juist zo ingewikkeld gemaakt, opdat slechts op de allerlaatste dag - wanneer
het geen nut meer kon hebben - iemand het einde van Macondo zou kunnen
ontcijferen.
Uiteraard is dit een interpretatie, want het slot blijft cryptisch, alsof de auteur wil
zeggen dat elk menselijk leven een mysterie blijft. In een andere passage schuilt een
‘hint’, die in dezelfde richting wijst. Tijdens een arbeidersopstand in Macondo ziet
José Aureliano Segundo hoe enkele duizenden mensen door het leger worden
neergemaaid; hij komt zelf slechts tot bewustzijn, wanneer hij tussen de lijken op
een stille, nachtelijke trein ligt. Het is een bijzonder reële trein van tweehonderd
wagens, met één locomotief vooraan, één achteraan en één in het midden. Maar als
hij terugkomt in Macondo ontkent iedereen dat de moordpartij heeft plaatsgehad.
Een vrouw zegt hem zelfs, dat er sinds de tijd van zijn oom, de kolonel, geen doden
meer gevallen zijn in het dorp. Marquez levert de verklaring voor dat vreemde feit
erbij: de regering heeft zoveel duizenden malen laten om-
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roepen dat de arbeiders rustig naar huis zijn gegaan, er zijn zoveel verhaaltjes over
verspreid, dat het in de subjectieve ervaring van de mensen een feit geworden is: de
afslachting heeft nooit plaats gevonden. Alleen José Aureliano Segundo blijft ervan
getuigen; wanneer soldaten hem opzoeken, want ook deze laatste getuige moet
verdwijnen, doet zich een vreemd verschijnsel voor: hij is voor hen onzichtbaar
geworden en overleeft op die miraculeuze wijze.
Indien men dus het fatalisme van Marquez dóórdenkt, stoot men eens te meer op
de onverzoenbaarheid van subjectieve ervaring en objectieve werkelijkheid. Het feit
dat de soldaat erin slaagt de man Aureliano Segundo (die er immers niet meer mag
zijn) niet te zien, hoewel hij voor hem staat, het samenvallen dus van subjectieve
ervaring en objectieve werkelijkheid, wordt een onverklaarbaar wonder. De strijd
van de mens om meester te worden van zijn eigen lot - de pogingen om het boek van
Melquiades te ontcijferen, d.i. de toekomst te voorspellen, d.i. zelf de geschiedenis
te bepalen - eindigt altijd in eenzaamheid. Alleen wordt dit gerelativeerd door de
slotzin: ‘want rassen die gedoemd waren tot honderd jaar eenzaamheid, kregen geen
tweede kans op aarde’. Mogelijk hoopt Marquez nog op een ras dat niet tot
eenzaamheid gedoemd is. Vast staat alleen, dat deze schrijver de vrijwillige
ballingschap in Spanje verkiest boven zijn eigen land, alsof hij bewust zijn
eenzaamheid d.i. zijn onmacht om voor dit verscheurde land iets te doen - wil duidelijk
maken.
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Politiek overzicht de maand december
Onze medewerker voor het politiek overzicht werd tijdens een verblijf in Amerika,
waarvan hij bijtijds voor het afwerken van zijn overzicht hoopte terug te keren, door
ziekte overvallen en aldus gedwongen zijn verblijf zodanig te verlengen, dat hij eerst
vlak voor het afsluiten van dit nummer héél in het kort de voornaamste punten van
zijn overzicht op papier kon zetten. Wat in dit beknopte overzicht ontbreekt zal de
volgende maand worden aangevuld.

● Internationale samenwerking
Het Midden-Oosten
De vredesconferentie tussen Israel en de Arabieren is in Genève geopend - en dat is
voorlopig alles, wat ervan te zeggen valt. Het is eigenlijk al verwonderlijk, dat het
zo ver is gekomen.
Twee omstandigheden zaten nog tegen. Ten eerste het feit, dat Syrie niet aan de
conferentie wenst deel te nemen. Israel is ervan overtuigd, dat Syrie niet durft voor
de dag te komen met het feit, dat het alle Israelische krijgsgevangenen heeft vermoord,
maar vooralsnog is dat nog niet meer dan een gerucht. Tweede omstandigheid is, dat
aan het einde van de maand verkiezingen in Israël plaats moeten vinden en dus nog
niemand met zekerheid kan zeggen hoe sterk nadien nog de positie van Mevrouw
Meir zal zijn. Komen in haar plaats de vertegenwoordigers van de partij die tot het
einde wil doorvechten aan het bewind, dan heeft het geen zin om in Genève tot
afspraken te komen.
Aan het einde van de maand hebben inderdaad de verkiezingen in Israël plaats
gevonden. Mevrouw Meir heeft echter geen zware nederlaag geleden. Zij heeft iets
aan sterkte ingeboet maar heeft nog steeds de grootste partij achter zich. Een
meerderheid kan zij weliswaar niet vormen zonder een coalitie aan te gaan met de
sterk religieus getinte middenpartij, maar zij kan tenminste aan het bewind blijven.
Haar coalitie echter kan wel moeilijkheden opleveren aan de conferentietafel omdat
de religieus georiënteerde groep, waarmee mevrouw Meir moet samengaan, best het
grootste deel van de terreinwinst wil prijsgeven die Israel heeft geboekt in twee
oorlogen, maar alleen van geen wijken wil weten waar het betreft de heilige plaatsen
- met name uiteraard Jerusalem.
Met Mevrouw Meir weer veilig aan de leiding hebben de besprekingen een
zakelijke wending genomen. Zij draaiden aan het einde van de maand om de vraag
of de legers van Israël en Egypte van elkaar konden worden losgemaakt; hetgeen
betekent, dat het Israëlische leger de omsingeling van een deel van het Egyptische
leger aan de overkant van het Suezkanaal moet opgeven. Kissinger is weer druk in
de weer om deze moeilijke beslissing tot stand te brengen door overleg aan alle
kanten.

● Nationale politiek
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Nederland
- Het Kabinet. - De strijd om het kabinet Den Uyl heeft zich in de loop van de maand
december toegespitst om de zogenaamde ‘machtigingswet’, die het kabinet en met
name de minister van Sociale Zaken uitgebreide bevoegdheden moest verlenen om
allerlei maatregelen
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tot stand te brengen in verband met de crisis waarin de oliesituatie Nederland heeft
gestort. Aan dat machtigingsbeleid werd in tweeërlei opzicht gedokterd. In de eerste
plaats werd de beslissingsbevoegdheid, die zij de regering verleende, minder
uitsluitend in de handen gelegd van de minister van Sociale Zaken en moest deze
genoegen nemen met een meer nevengeschikte positie naast zijn collega van
Economische Zaken. In de tweede plaats werden de controlemogelijkheden van het
Parlement op de uitvoering van de machtigingswet aanzienlijk vergroot. Het Parlement
zag zeer wel in, dat het doel van de wet - het scheppen van mogelijkheden tot
slagvaardig reageren op crisisomstandigheden - voorbij zou worden geschoten als
die controle vooraf zou moeten plaatsvinden en de regering dus voor ieder gebruik
van de haar verleende bevoegdheden eerst nog ééns de toestemming van het Parlement
zou moeten vragen; het ging dus om controle achteraf, maar de Tweede Kamer nam
daar toch genoegen mee. Zij kan voldoende efficiënt zijn.
Pogingen van de oppositie om met name de confessionele kabinetspartners achter
zich te krijgen door het kabinet ervan te beschuldigen de machtigingswet te willen
gebruiken om socialistische stokpaardjes te gaan berijden en stiekum allerlei
socialistische desiderata - egalisatie van de inkomens o.a. - door te drukken, mislukten
totaal. Het zag er veeleer naar uit, dat zij tot een averechts resultaat leidden in zoverre,
dat de leiders der confessionele kabinetspartners het kabinetsbeleid ten dezen krachtig
tegen met name de VVD in bescherming namen. Zij kónden moeilijk anders. Zowel
de minister van Sociale Zaken als zijn collega van Economische Zaken immers
behoren tot de confessionele partijen en een verdachtmaking als zou de wet, die hun
alle macht verschaft, bedoeld zijn als een dekmantel voor verkapt socialistische
maatregelen, zou in feite op het hoofd van de confessionelen neerkomen; meer dan
op dat van Den Uyl. Wiegel bleek zich met zijn aanval op de machtigingswet lelijk
te hebben misrekend en kreeg de kous op de kop. De machtigingswet werd
aangenomen.
- De energie-crisis. - Ook de maand december stond in het teken van de autoloze
zondagen. De voorgenomen distributie van benzine kon nog niet van de grond komen.
Bon-kaarten werden wel uitgereikt maar de eigenlijke distributie zou pas in januari
ingaan.
Intussen staat nog niet helemaal vast in hoeverre nu eigenlijk van een energiecrisis
sprake is. De regering komt met sombere cijfers voor de dag maar ieder ogenblik
lekken berichten door, dat het uiteindelijk wel meevalt, dat er nog enorme voorraden
aanwezig zijn, dat er ondanks het Arabische embargo, dat onverminderd voor
Nederland bleef gelden, toch nog gedurig schepen met Arabische olie in Rotterdam
binnenlopen, dat de oliemaatschappijen op dit punt méér de dienst uitmaken dan de
Arabische sheiks en zo meer. Niemand weet eigenlijk precies waar hij aan toe is met
het gevolg, dat het gerucht welig tiert en tot hamsterwoede leidt. Een uiterst grillige
hamsterwoede overigens. Ieder willekeurig bericht in de krant, dat er aan een of
ander produkt enige tijdelijke schaarste dreigt of de huisvrouwen bestormen de
winkels om dat éne produkt. Zo is er deze maand bijvoorbeeld een belachelijke
schaarste aan plastic vuilniszakken ontstaan.
Het openbaar vervoer is zich intussen aan het voorbereiden op een sterk
vermeerdere belangstelling zodra de benzine-distributie gaat werken. Voor de twintig
liter per week, die voorlopig op de bonnen is toegezegd. komt niemand ver.
Serieuze plannen voor een distributie van elektriciteit zijn nog niet bekend gemaakt.
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Tegen het eind van de maand begon het erop te lijken, dat deArabische landen
ietwat beginnen terug te komen op hun aanvankelijke harde boycot. De Europese
landen kregen al enige verlichting toegezegd; alleen Nederland en Amerika nog niet,
maar de mogelijkheid van een dergelijke verlichting ook voor Nederland leek niet
uitgesloten.
Blijft alleen de kwestie van de prijzen. De Arabische landen hebben duidelijk te
kennen gegeven, dat zij voornemens blijven de olieprijzen drastisch te verhogen.
- De generaals. - Weer zijn er een paar generaals van het toneel verdwenen. Ditmaal
generaal Meynderts en zijn rechterhand, generaal Clumpkens. Deze laatste nadat hij
de secretaris-generaal van het departement van Defensie, Peynenburg, van corruptie
had beschuldigd en naderhand deze beschuldiging weer had ingetrokken. Het is een
en al ruzieling onder Vredeling.
- Het buitenlands beleid. - Het beleid
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van Van der Stoel is weer in opspraak gekomen, ditmaal door een verklaring van
zijn eigen woordvoerder op het Departement van Buitenlandse Zaken. In een
vertrouwelijke bespreking met een aantal journalisten gaf deze woordvoerder - een
algemeen gerespecteerd diplomaat - te kennen dat de Nederlandse Regering in Brussel
het standpunt had ingenomen, dat Israël alle gebieden die het in twee oorlogen heeft
bezet, zal moeten prijsgeven en zich dus aan de Franse tekst van de VN-resolutie
had gehouden. Van der Stoel, wiens beleid inderdaad deze indruk had gemaakt, moest
zich onder deze interpretatie uit proberen te wurmen omdat zij bij zijn bloedeigen
Partij van de Arbeid verkeerd viel. Daar houdt men blijkbaar niet van duidelijkheid,
alle verkiezingsverzekeringen van het tegendeel ten spijt. Van der Stoel bleef zich
in onduidelijkheden hullen maar stuurde zijn woordvoerder wel de laan uit.

Verenigde Staten van Amerika
Nog steeds staat de vraag wat er met President Nixon moet gebeuren in het centrum
van de belangstelling in Amerika. Nixon is nu in de aanval gegaan met wat hij noemt
de ‘Operation Candor’ - de operatie openhartigheid. In het kader van die operatie
heeft hij allereerst zijn huishoudboekje opengelegd om duidelijk te maken, dat hij
zijn belastingaangiften eerlijk en zonder gebruik te maken van allerlei slimme trucjes
had ingevuld. Een succes bleek deze openbaring allerminst. Uit de overgelegde cijfers
bleek juist het omgekeerde van wat Nixon wilde bewijzen, namelijk, dat hij wél
gebruik had gemaakt van dezelfde trucjes die hij had veroordeeld; in de tweede plaats,
dat hij waarschijnlijk ten onrechte bedragen van zijn inkomen aftrok, die hij niet had
mogen aftrekken, en ten derde, dat hij een voor een Amerikaan beschamend gering
deel van zijn inkomen aan liefdadigheid besteedde.
De start van de Operation Candor was bepaald geen succes. Of de President er
nog lang mee zal doorgaan is te bezien. Duidelijk blijkt wel, dat hij na een korte
periode van mededeelzaamheid jegens leden van het Congres en van de Senaat en
van overleg met zijn medewerkers, langzaam maar zeker weer is teruggekeerd naar
zijn eenzaamheid. Hij wil niet meer gestoord worden en heeft nieuwe wachters aan
de deur van zijn ovale werkkamer gezet, die de taak van Haldeman en Ehrlichman
overnemen en niemand meer bij de President toelaten. die hem niet welgevallig is dat wil zeggen. die het niet met hem eens is.

Spanje
Enkele dagen voor Kerstmis werd in Madrid een goed-voorbereide aanslag gepleegd
op de Minister-President, admiraal Carrero Blanco. Blanco werd gedood. Het is aan
het eind van de maand nog niet duidelijk wie voor deze moord verantwoordelijk is.
Blanco is voorlopig opgevolgd door Prof. Torcuato Fernandez Miranda.

Engeland
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De oliecrisis en de stakingen hebben Engeland danig in moeilijkheden gebracht.
Heath heeft zich gedwongen gezien de driedaagse werkweek af te kondigen. Schaarste
doet zich overal gelden. Het verkeer en de elektriciteitsvoorziening lopen vast.

België
Een maat om niets?
Het is reeds een jaar geleden dat politici vonden dat België hoognodig een
driepartijenregering moest krijgen om nu over de nodige meerderheid te beschikken
om eens en voor goed een aantal belangrijke gordiaanse knopen door te hakken. En
om te tonen dat het menens was heeft de regering zich een aantal vervaldata opgelegd.
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Een dergelijke vervaldatum betrof de rationalisatie van de onderwijsnetten: op 15
december zou er een plan op tafel liggen. Dit plan was de tegenprestatie die werd
opgelegd als voorafgaande voorwaarde vooraleer de regering de kredieten mag
aanroeren die zij zich voor de scholenbouw kwistig heeft toegemeten tijdens de
regeringsonderhandeling. De verruimde schoolpactcommissie heeft dit plan nog niet
klaar gekregen, de meningen blijven te sterk verdeeld. Zij krijgt nog drie maand extra
de tijd om verder te zwoegen. Geen haan die over dit uitstel kraaide: de
petroleumcrisis nam alle kranten in beslag.
Deze petroleumcrisis leek inderdaad een welkome blikvanger waarachter de regering
is ondergedoken. Of de plots dreigende schaarste aan energiemiddelen fictief is of
niet, de zaak werd op zijn Belgisch aangepakt. Hoog van de toren blazen en dan
zachtjes achteruit krabbelen ten voordele van roepers zoals bijv. de horecasector. Nu
België ondertussen ‘bevriende natie’ van de petroleumlanden werd (in ruil voor
wapenleveranties?) wisselen wij om de zondag: een keer rijden, een keer wagen thuis
laten. Zei Wim Kan in de nieuwjaarsavondshow niet dat Manneke Pis voortaan beter
Manneke Sjeik kan heten?
Het lagere benzineverbruik voelt de regering wel in de staatskas. De zorgen om
de begroting 1974 hangen opnieuw in de lucht. Hoe erg de PVV ook geroepen heeft
dat de stijgende overheidsconsumptie financiële rampen met zich zou brengen, nu
ze zelf aan de spaarpot zit bleef de regering even royaal als voorheen bij het opstellen
van de begroting: 472,7 miljard op de gewone begroting, 117 miljard op de
buitengewone en 29,8 miljard voor het Europees budget. De financiële zorgen konden
in 1973 nog geklaard worden met wat besparingen en taxaties zonder
belastingverhoging. Zal 1974 deze belastingverhoging met zich brengen? Wie zal
de regering meer belasten? De financieel zwaksten kregen reeds het meest te verduren
met de stijgende levensduurte. Het eerste punt op de agenda wordt nu het verzorgen
van de tewerkstelling.
Ondertussen worden onze groten steeds maar groter: de Bank van Brussel en de
Bank Lambert zullen gaan samenwerken, en er is de fusie van de grootwarenhuizen
Grand Bazar - Innovation - Bon Marché - Priba.
Wat een werkelijk positief punt mag heten is volgens ons het welvaartvast maken
van de sociale vergoedingen van pensioenen, werklozensteun, invaliditeit en
arbeidsongevallen. Dit is een belangrijk nieuw principe dat zijn intrede doet in onze
sociale politiek. Niet alleen de stijging van de levensduurte moet worden bijgebeend,
ook de stijging van de welvaart vraagt aanpassing van de sociale uitkering.
Op een bepaald ogenblik leek het of de regering zou struikelen over de
abortus-standpunten. De hevige meningsverschillen tussen de partijen werden niet
onder stoelen of banken gestopt, maar ten toon gespreid in talrijke debatten,
perscommuniqué's, T.V.-uitzendingen, vrije tribunes en zelfs onder vorm van
wetsvoorstellen ingediend. Nu de kramp wat over is lijkt de zaak wat uit de hand
gelopen. Het is verontrustend dat de meest verwoede tegenstand tegen een
wetswijziging in ons land gevoerd wordt door een groepering die een aardig fascistisch
reukje heeft: het V.M.O. (Vlaamse Militanten Orde) dat kwistig
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affiches met ‘Abortus is Moord’ plakte, terwijl de Geneesherenvereniging voor de
verdediging van het leven zich samen met de Verontruste Oudervereniging rond
spekpater Werenfried Van Straaten schaarde, om het herhalen van ‘de kindermoord
van Bethlehem’ te prediken. Aan kerkelijke zijde staat Monseigneur Van Petegem
vrijwel alleen met zijn absolute banbliksems: zelfs de voorbehoedmiddelen zijn ‘des
duivels’.
Als preventie voor abortus had de regering 25 miljoen kredieten uitgetrokken voor
een campagne inzake contraceptiva. Na het vertrek van Mevr. Verlackt, voorheen
staatssecretaris van het gezin, werd de zaak overgemaakt aan het ministerie van
Volksgezondheid. Het werd een sisser. In de plaats van een volksvoorlichting op
grote schaal krijgen de dokters begin '74 een mooie voorlichtingsbrochure van het
ministerie toegezonden. Wat papier meer tussen de vele kilo's reclamepost die een
dokter jaarlijks van de farmaceutische firma's in zijn bus vindt.
Ondertussen spant de Orde der Geneesheren zich in om te beletten dat de alternatieve
dokters van Hoboken en Merelbeke de armsten onder hun patiënten behandelen tegen
terugbetalingstarieven zonder het remgeld daar nog aan toe te voegen. Dit vindt de
Orde oncollegiaal. Ze heeft daarenboven ook nog nooit publiekelijk geprotesteerd
tegen te hoge tarieven aangerekend door andere dokters aan diezelfde arme patiënten.
De progressistische dokters zijn in België nog steeds ‘buiten de orde’.
Nu zitten we uit te kijken naar 15 januari wanneer de gegevens van de
tegenexpertise moeten bekend zijn inzake het Ibramcoproject, de Belgisch-Iraanse
olieraffinaderij waar zoveel weerstand tegen gemobiliseerd is. Dezelfde vervaldatum
geldt ook voor het nieuwe plan op de gewestvorming.
We hebben vroeger reeds een oordeel uitgesproken over de staatshervorming die
deze en de vorige regering doorvoerde en nog verder plant, en we deden dit tenslotte
in enigszins eenvoudige woorden: het trekt nergens op. Er is nu weer eens een nieuw
plan, door de zgn. werkgroep Tindemans ineengestoken, dat de regering tegen half
januari belooft te gieten in een voorontwerp van wet en waarvan men nu reeds
betwijfelt of de vervaldatum zal behouden blijven. Dit plan is even slecht als alle
vorige en loont niet de moeite van een bespreking. Er blijkt trouwens nog weinig
belangstelling voor te bestaan, zelfs niet in de regeringspartijen.
De CVP wil eigenlijk deze staatshervorming niet. Ze heeft een ander voorstel in
de bureauschuiven liggen voor betere tijden. Hopelijk blijft alles slecht genoeg gaan
om een onbenullig compromis te voorkomen. Men zit zo wat te wachten tot de
ouderlingen uit de top van de BSP verdwijnen, wat voor de volgende verkiezingen
verwacht wordt. Naar verluidt zouden de meer jonge BSP-tenoren er oog voor hebben
dat langs de gewestvorming ook wat gedaan kan worden aan de democratisering van
de economische structuren.
Voor de BSP blijft echter het probleem dat ze in een autonoom Vlaanderen in de
minderheid is. Wellicht kan er een ruilactie gebeuren: voor de CVP de
staatshervorming, en voor de vrijzinnigen 50% van de beheersmandaten in alle
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organen van sociaal en cultured werk. Voor het katholieke blok is dat op lange termijn
geen slechte zaak. De voortdurende afval van haar kliënteel, tenminste inzake ideeën
en levensopvatting, moet vroeg of laat toch zijn weerslag vinden in
verkiezingsuitslagen. Zich vastzetten op 50% van de macht zou voor de toekomst
geen slechte investering zijn, en voor de vrijzinnigen evenmin. Alleen zij die zich
willen losmaken van de machtsblokken zouden op die manier worden uitgeschakeld.
Dat is dan ook de bedoeling.
De liberalen van hun kant zijn er op uit van hun regeringsdeelname te profiteren
om zich in de nieuwe structuren definitief te installeren. De nieuwe voorzitter van
de Waalse PLP, Damseaux, heeft het nogal onomwonden gezegd. In de Waalse GOM
(Gewestelijke Ontwikkelings Maatschappij) heeft het prototype van dit scenario zich
trouwens al afgespeeld: een gedeelte van de uitvoerende macht moet naar de liberalen.
Evenredige vertegenwoordiging dus. Geen meerderheidscolleges. De vraag is of het
land nog bestuurbaar gaat zijn wanneer op de verschillende niveaus van uitvoerende
macht telkens andere formules van machtsvorming worden toegepast, zodat een
politieke meerderheid op het ene niveau een andere politieke coalitie gaat tegenkomen
op een ander niveau... Momenteel is die vraag wel van geen belang. Er wordt toch
geen politieke keuze gemaakt. Welke politieke meerderheid of coalitie er is doet er
niet toe. Je merkt toch geen verschil.
In feite zitten we in een knettergekke situatie. We verwijten de regering dat ze
niets doet, maar eigenlijk wensen we niet dat ze iets doe. We weten dat de huidige
politici politiek impotent zijn. Staatshervorming? Blijf er af want je kunt er toch niets
van maken. Abortus? Laat het maar zoals het is, liever dan de boel helemaal te
verknoeien. Economische structuurhervormingen? Jullie? Kom nou.
Het meest bedroevende van heel de situatie is dat de volkomen verrotting van het
politieke leven in België in het voordeel speelt van de traditionele partijen. Wie neemt
het parlement nu nog ernstig? Wie gelooft er nog in een partij? Het leidt tot lethargie
bij de massa, en versnipperde actie bij de hevigen. Erg rooskleurig ziet het er niet
uit voor de onmiddellijke toekomst.
7 januari 1974
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Opstellen over theater
De uitgeverij Moussault volhardt in haar pogingen om een systematische reeks
geschriften over het Nederlandse theater op de markt te brengen. We zijn nog niet
zover dat publikaties over het theater zondermeer tot het vanzelfsprekende aanbod
behoren, maar we zijn wel aardig op weg. In elk geval bevat ook het jongste exemplaar
voldoende stof om vele mensen bezig te houden. Gedurende jaren heeft Ben Stroman
als theatercriticus van het Algemeen Handelsblad de theaterpraktijk van Nederland
van zeer nabij gevolgd en als voorzitter van het Nederlandse Centrum van het
International Theatre Institute is hij (grijs en) eminent gebleven. Vanuit de rustige
zetel thuis heeft hij nu zijn gedachten laten gaan over het moeizame samenspel van
de Nederlandse toneelschrijfkunst en het Nederlands theater en het resultaat is een
indrukwekkende brok lectuur1.
Dat Stroman uit de kritische praktijk van het pragmatische theater komt, is voor
de teneur van het boek en zijn stellingen fundamenteel. Te vaak (bij het al zo lage
publikatieritme) wordt de toneelschrijfkunst enkel vanuit de
dramatischliterairhistorische hoek benaderd; zonder meteen daardoor de resultaten
onbelangrijk te kunnen achten, is de werkelijkheid toch meestal zo dat de verwijzingen
vanuit de tekst naar de planken verwaarloosd blijven of amper geevalueerd. Het
theatrale standpunt staat nu precies in Stromans boek centraal; dat is een eerste
verdienste. Een tweede aspect is dat hij niet zomaar met kamer-geleerderige
zelfverzekerdheid het aartsmoeilijke probleem van de relaties tussen tekst en
voorstelling aanpakt, maar zijn argumenten uit een historiserende ontwikkeling te
voorschijn haalt. Dat brengt weliswaar ook met zich mee dat Stroman te vaak wat
graag in historische theaterdetaillering verzeilt waarvan niet onmiddellijk het nodige
reliëf blijkt; anderzijds komt hij telkens netjes op de bekende pootjes terecht en is
achteraf zijn lange uitweiding wel degelijk noodzakelijk geweest om zijn standpunt
en zijn consequenties overtuigend te kunnen presenteren.
Een derde opvallend feit in dit boek is dat ondanks de incidentele wijdlopigheid,
er toch te weinig armslag is gegund aan een uiteenzetting van die aspecten waaruit
een sluitende diagnose van een toestand kan worden opgesteld. Stroman werkt te
opvallend een program af dat voorbeeldig in een aantal stellingen is neergelegd, maar
dat vooral bij het slot toch te weinig verdichting krijgt om zowel onweerlegbaar als
naar een toekomst verwijzend uit te vallen. Dat wil eigenlijk zeggen: Stroman weet
de historische toestanden uiterst goed open te leggen om er de breuk tussen
schrijvende creativiteit en acterende realiteit uit te verklaren, maar - en voor een
belangrijk deel lijkt me daarin zijn eerste ontwerp

1

B. Stroman, De Nederlandse toneelschrijfkunst. Poging tot verklaring van een gemis.
Moussault, Amsterdam / Standaard, Antwerpen, 1973, 240 pp., f 19,50.
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tot het schrijven van dit opstel terug te vinden te zijn - hij voelt zich uiteindelijk toch
ook maar matig in staat tot het formuleren van een therapie die een einde zou weten
te maken aan de zowat iedereen teleurstellende situatie. Het komt me voor dat Stroman
wat moeilijk afscheid kan nemen van het soort dramatiek waaraan hij zich in zijn
prille jeugd heeft gelaafd, waarin hij zowel de bestemming van het theater als zijn
eigen levensoriëntering heeft gevonden en wat hij nu geleidelijk door nieuwe
theaterpraktijken veronachtzaamd en zelfs doctrinair afgewezen weet. Stroman zal
nooit tot stellige daden komen, als hij niet eerst deze remmende beklemming zelf
van zich af gooit en zich bereid toont het verlegde mentale klimaat grotendeels in te
volgen. Dan kan zich manifesteren dat, omdat immers het theater vandaag niet meer
beantwoordt aan de wat idealistische neigingen van weleer, ook de relaties tot de
creatieve tekstontwerpers anders moeten worden opgevat. Stroman geeft de indruk
wát graag uit te epische en andere rangen die talenten naar het theater te loodsen die
een autonome creativiteit bewijzen te bezitten. Of dit de geschikte methode is? De
solistische tekstschrijver is in het toekomstige bestel nauwelijks nog in te denken,
als hij niet meteen bereid is zich in te schakelen in het collectieve proces waarmee
theater wordt geproduceerd. Dat geldt niet alleen voor de ijverige clubjes nieuwlichters
die proberen de tijd voorop te lopen; dat geldt eveneens voor de meer conventioneel
arbeidende gezelschappen die wellicht mentaal nog steeds aansluiten bij de
institutionele traditie, maar ondertussen toch ook een wijziging in hun
werkvoorwaarden hebben aangebracht. En deze wijziging houdt in toenemende mate
ook in dat de tekstauteur intens in het produktieapparaat wordt geïntegreerd.
Verwijzingen naar de collectiviteitsrage van de middeleeuwers of naar de
nationaal-Nederlandse etikettering van het realisme kunnen dan vertederend en
correct blijven als je de zaken historisch-beminnelijk overschouwt, maar ze snijden
toch wel geen hout meer als het om de komende tijden gaat.
Dit eigen tekort in Stromans perspectieven kan best de grote waarde van zijn
geschrift uitmaken. In Stroman neemt een woordvoerder van een voorbije generatie
afscheid van zijn idool, tegelijk zo constructief blijvend dat hij probeert nog een
testament mee te geven dat de jongeren tot zelfstandig leven wil aanzetten. Ik zie
het boni van de onmiddellijke donatie niet in, maar ik waardeer hogelijk het gebaar
en de intentie. Een zinnige discussie, in het openbaar of in de theaterfoyers, moet
intuïtief of anders met Stromans suggesties gaan werken. Een tweede
Moussault-publikatie is een Festschrift, een verzamelbundel aangeboden aan Prof.
Dr. Benjamin Hunningher door vrienden en discipelen2. Hunningher heeft, in research,
publikatie en organisatie, in Nederland het wetenschappelijke werk over het theater
op gang gebracht en bovendien gedurende jaren aan de Gemeentelijke Universiteit
te Amsterdam zelf een generatie vorsers gevormd. Nu hij de plaats ruimt voor de
nieuwere tijd, danken deze vorsers hem in de vertrouwde vorm van een
wetenschappelijk opstel. De buitenlandse vrienden (M. Dietrich, G. Kernodle, H.
Kindermann, A. Nagler, H. Reeser, E. Törnqvist, M. Valency en G. Wickham) zijn
stuk voor stuk bekende namen in dit toch wat enge veld; hun bijdragen blijven
geconcentreerd op hun eigen onderzoeksdomein en zijn veeleer een laudatio voor
de discipline dan voor de vertegenwoordiger ervan. Zij werken op zo diverse velden
als Georg Fuchs en het Japanse theater, Huizinga's Homo Ludens, het klassieke drama
2

Essays on Drama and Theatre. Liber Amicorum Benjamin Hunningher. Moussault,
Amsterdam - Baarn / Standaard, Antwerpen, 1973, 184 pp., f 30,-.
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in de ontwikkeling van het Weense Burgtheater, publieksreacties in de Elizabethaanse
periode zoals die uit de tekst kunnen worden opgemaakt, gebaar en beweging in
Wagners muziek, het begrip monodrama, gedachten over kunst en betekenis in het
hedendaagse drama, en historische ensceneringsproblemen in Macbeth. De
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Nederlandse discipelen (B. Albach, P. Binnerts, R. Erenstein, W. Hummelen en W.
Pos) leveren eveneens documenten af die het brede gamma van interesse en kennis
bewijzen. Zij handelen over reizende acteurs in Vondels tijd, de relatie tussen politiek
en theater, een biografische schets van een 17e-eeuwse Italiaanse actrice,
theatericonologische documenten van de hand van Crispijn de Passe, en een
detaillering van de eenaktertechniek bij A. Schnitzler. Ieder van deze bijdragen is
behalve lezenswaard ook nog boeiend en belangrijk binnen het telkens nogal
benauwde specialiseringsveld. Veel wetenschapstheoretische of systematische
opstellen zijn er niet bij; het zijn meestal stevig-historiserende, al dan niet
reconstruerende detailleringsbehoeften die fundamenteel wel, maar principieel niet
bijdragen tot het inzicht in de ontwikkeling van het theater. De hele theorie van het
theater (als fenomeen of als discipline) komt er wat bekaaid af. Zwaar wil ik daar nu
ook weer niet aan tillen, want met indrukwekkende programmaverklaringen zijn we
uiteraard ook niet sterk gebaat. Maar het zou een symptoom kunnen zijn van een
soort inteelt. Mijn persoonlijke ervaring verbiedt me deze conclusie door te trekken.
Maar deze publikatie ontkomt niet voldoende aan de bedreiging toch wel erg
marginaal bezig te zijn. Laten we het geheel dus als een signaal van een activiteit
opvatten en hopen dat uit het paragrafenwerk ondertussen ook basisresultaten in
opbouw zijn.
C. Tindemans

Strijd om de macht in het Kremlin*
Leonid Brezjnev volgde in 1960 maarschalk Vorosjilov op als voorzitter van de
Opperste Sovjet. Toen Brezjnev meende dat N.S. Chroesjtsjovs politiek van extreme
bedrijvigheid het communistische partijapparaat dreigde te ontwrichten, nam hij
samen met Kosygin, Podgorny en Soeslov deel aan het complot van de
Kremlin-haviken tegen de toenmalige partij- en regeringsleider. Het bezoek van
premier Tsjoe En-lai in november 1964 aan Moskou en de hervatting nog in hetzelfde
jaar van de onderhandelingen met Peking bewezen dat ook de Chinees-Russische
controversen van grote betekenis waren in de politieke crisis die tot de val van
Chroesjtsjov leidde.
Medio oktober 1964 volgde Brezjnev Chroesjtsjov op als eerste secretaris van de
CPSU. Langzaam maar zeker plaatste hij persoonlijke volgelingen op sleutelposten
in alle belangrijke partij- en staatsorganen. Leonid Brezjnev steunde daarbij op de
legerleiding en de zogenaamde Oekraïnse clan binnen het partij- en regeringsapparaat.
Door deze mutaties slaagde Brezjnev er in de jaren 1965 en 1966 in het principe van
het collectieve leiderschap in zekere zin te versterken. Het Centraal Comité van de
CPSU kwam vaak bijeen, de samenstelling van het secretariaat van het Centraal
Comité en van het leidende driemanschap (Brezjnev, Kosygin en Podgorny) werd
afgestemd op evenwicht van personen en stromingen.
Doch lang bleef dat evenwicht niet bestaan. Brezjnev slaagde er na enkele jaren
in zijn invloed te vergroten ten koste van die van premier Kosygin en president
Podgorny zonder in staat te zijn de onaantastbare positie die Chroesjtsjov schijnbaar,
*

Enkele opmerkingen naar aanleiding van Michael Morozows biografie, Leonid Breschnew,
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 288 pp., DM. 25,-.
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althans gedurende een aantal jaren, had gehad, te bereiken. De consolidate van
Brezjnevs positie als primus inter pares ging echter niet zonder tegenstand. In juli
1966 trachtte de Pravda Brezjnev tot de orde te roepen door hem op het
collegialiteitsbeginsel te wijzen. Vermoedelijk mocht hij aanblijven en tevens de
versterking van zijn positie toeschrijven aan de angst van anderen dat de jongere en
krachtigere Alexander Sjelepin als sterke man naar voren zou komen.

Amerikaanse druk
Tijdens de zesdaagse oorlog, in juni
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1967, dreigden de Russen tegen Israël op te treden, maar Moskou deinsde terug toen
president Johnson de Zesde Vloot naar het gebied van de vijandelijkheden liet
opstomen. In het Kremlin vond toen een dramatische zitting plaats van het Centraal
Comité van de CPSU. Brezjnev werd door de haviken op de korrel genomen, maar
hij haalde de overhand en zijn tegenstanders werden gedegradeerd. Onder hen bevond
zich ook Sjelepin, die in november 1973 ook openlijk kritiek uitbracht op Brezjnevs
beleid tijdens de oktoberoorlog tussen Israël en zijn Arabische buurlanden.
Er waren nog andere gevallen waarin Brezjnev moest wijken voor het kordaat
optreden van de Verenigde Staten: de Syrisch-Jordaanse crisis van 1970 bijvoorbeeld.
In 1972 werd Nixon hartelijk onthaald in het Kremlin, al Met hij tegelijkertijd
Noord-Vietnam hevig bombarderen. Ook dit kostte Brezjnev heel wat oppositie van
de kant van de haviken. Pjotr Sjelest, die hem scherp aanviel in het Politburo, werd
toen aan de dijk gezet.

Tsjechoslowaakse crisis
Brezjnevs geringere greep op de ontwikkelingen is mede een verklaring geweest
voor de zigzag-koers van de Sovjet-Unie in de Tsjechoslowaakse kwestie. Deze
zigzag-koers was vooral een uitdrukking van de strijd der stromingen in de Russische
leiding, een uitdrukking tevens van een zeker machtsvacuum. In dat machtsvacuum
groeide de invloed van de militairen en hun invloed werd ook aangevoerd als een
van de mogelijke oorzaken van de onverklaarde koerswijziging tussen 4 en 15
augustus 1968. Een samenspel van haviken van het politburo en de militairen
doorkruiste toen het bereikte compromis zonder dat de Tsjechoslowaakse leiders
extra aanleiding tot een invasie hadden gegeven.
In april 1969 gingen geruchten dat ministerpresident Kosygin zou aftreden. Maar
Brezjnev wist een open breuk binnen het politburo van de CPSU tussen de
voorstanders van een radicale oplossing van de ‘kwestie-Tsjechoslowakije’ en
Kosygin, die de voorkeur gaf aan een langzaam proces van politieke gelijkschakeling,
te voorkomen.
In hetzelfde jaar slaagde Brezjnev erin de Sovjet-Unie uit haar isolement als gevolg
van de Russische interventie in Tsjechoslowakije te bevrijden, alsmede haar positie
als wereldmogendheid te herstellen. De dictatuur van het proletariaat als instrument
van het streven naar wereldrevolutie moest in Brezjnevs ogen wijken voor de
wereldmogendheidsambities en de daarmee gepaard gaande wereldwijde
verantwoordelijkheid voor de handhaving van de vrede. Dienovereenkomstig gaf
Brezjnev de Messiaanse opdracht va nhet Russische communisme prijs voor een
pragmatische aanpassing aan tijd en omstandigheden. Deze politieke heroriëntatie
van de Sovjet-Unie tijdens het bewind-Brezjnev had onder andere tot gevolg enerzijds
de aanvaarding van de mondiale militaire en politieke uitdaging van de Verenigde
Staten en anderzijds de splitsing in de communistische wereldbeweging.
In juni 1970 werden weer geruchten verspreid dat Kosygin als ministerpresident
zou aftreden. De intussen ten gunste van Leonid Brezjnev veranderde
machtsverhoudingen in het Kremlin kwamen ook daarin tot uitdrukking dat Kosygin
in juli van hetzelfde jaar toch als premier werd herkozen.
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De voorbereidingen van het XXIVe partijcongres wezen echter erop dat in de
Sovjet-Unie niet alles volgens plan verliep. De redevoeringen der partijleiders van
de veertien Sovjet-republieken vielen in twee duidelijk te onderscheiden groepen
uiteen: toespraken die Brezjnev alle eer gaven en die dat niet deden. Sjelest, die in
augustus 1968 Brezjnev er toe bracht de legers van het Warschaupact
Tsjechoslowakije te laten binnenvallen, was de exponent van de laatste groep. Sjelest
sprak op alarmerende en agressieve toon over de wereldsituatie, alsof hij wilde zeggen
dat de Sovjet-Unie zich niet fel genoeg teweer stelde tegen de westelijke aanslagen
op haar veiligheid. Als enige van de partijleiders der 14 Sovjet-republieken lanceerde
hij een aanval op de revisionisten, zonder deze te neutraliseren door de gebruikelijke
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veroordeling van de behoudende dogmatisten. De invloedrijke positie van Sjelest
alsmede het karakter van zijn redevoering deden toen al vermoeden dat hij een
conservatief dogmatische anti-Brezjnev-groep binnen de partij achter zich had.
Op het terrein van de binnenlandse politiek wees Sjelest met trots op de speciale
aandacht die de Oekraïnse partijleiding aan de zware industrie wijdde. Nu was de
verzwakking van het accent op de zware industrie het meest opmerkelijke aspect van
het door Brezjnev ontworpen nieuwe vijfjarenplan. Sjelests conservatieve opstelling
in deze kwestie paste bij zijn evidente afkeer van de meer gematigde facetten van
de Russische buitenlandse politiek en in het bijzonder die van de Duitsland- en
West-Europapolitiek sinds 1969.

Interne problemen
Het zag er naar uit dat een van de belangrijkste interne problemen van de Sovjet-Unie,
te weten de versnelling van de horizontale economisch-technologische ontwikkeling,
als gevolg van Sjelests kritiek niet door middel van samenwerking met het Westen
op korte termijn kon worden gerealiseerd. Daaruit volgde dat Brezjnev de horizontale
economisch-technologische ontwikkeling ten koste van grote offers met binnenlandse
hulp moest stimuleren, hetgeen betekende dat hij een permanente ideologische strijd
moest voeren, zowel tegen behoudende partijfunctionarissen die een ‘geforceerde’
ontwikkeling van de consumptiesector op grond van machtspolitieke overwegingen
van de hand wezen, alsook tegen de liberate oppositie, omdat zij, eveneens in het
landsbelang, een modernisering van het politieke systeem eisten. In 1970 hield men
in het Westen rekening met de mogelijkheid van een rehabilitatie van Stalin. Brezjnev,
die op het XXIVste congres van de CPSU als de onbetwiste overwinnaar verscheen,
stelde echter iedereen gerust met de verzekering dat er geen sprake was van
hernieuwing van de persoonlijkheidscultus en de daarmee samenhangende politieke
deformaties. Thans is Brezjnev, die in laatste instantie de binnen- en buitenlandse
politieke beslissingen neemt, overigens meer de manager van een mammoetconcern
dan de dictator. Sinds 1971 is gebleken dat Brezjnev een staatsman van groot formaat
geworden is, die gezien zijn enorme verantwoordelijkheid als leider van de op één
na machtigste staat ter wereld, op het terrein van de binnenen buitenlandse politiek
compromissen zoekt, voorzichtig manoeuvreert en uitersten vermijdt. Zowel op
cultureel als op economisch terrein tracht deze man van het midden een zeker
evenwicht tussen de conservatieven en de progressieven in het politieke leven van
de Sovjet-Unie te handhaven.
Naarmate de Chinese politieke en ideologische campagne tegen het Russische
communisme werd aangewakkerd, koos Brezjnev krachtiger voor ontspanning met
het Westen. Het ingeboren wantrouwen dat de Russen voor de Chinezen koesteren,
vergemakkelijkte de door Brezjnev nagestreefde opening naar het Westen. Het eerste
resultaat was de ontmoeting Kosygin - Johnson in 1967. Sindsdien deden de
Kremlinleiders alle moeite om tot politieke oplossingen voor de belangrijkste
internationale problemen te komen.
Een kans om de spanning met betrekking tot de Bondsrepubliek te verminderen een probleem tussen Oost en West in Europa bij uitstek - deed zich voor in 1969,
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toen Willy Brandt bondskanselier werd. In 1973 leidde deze politiek tot een regeling
van de Duitse kwestie.

Brezjnevs bezoek aan Washington
In juni 1973 bracht Brezjnev een bezoek aan de Verenigde Staten. De politieke
plannen die hij op zak droeg, vielen hoegenaamd niet in de smaak van de militaire
leiders. Deze namen geen blad voor de mond en schreven kritische artikelen in de
legerkrant Rode Ster. Zij kregen ook een aanzienlijke steun in het politburo. Maar
Brezjnev slaagde ook deze keer erin de hevigste tegenstanders van zijn
ontspanningspolitiek met het Westen te elimineren. Sjelest werd kort na de
Amerikaans-Russische topontmoe-
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ting in Washington en San Clemente de laan uitgestuurd, evenals nog een ander
behoudend lid van het politburo, Gennadi Voronov. Zij werden evenwel onder meer
vervangen door mannen die uit de aard van hun functie ook als haviken mogen
worden beschouwd: maarschalk Gretsjko, minister van defensie, en Joeri Andropov,
chef van de geheime politie. Voor Brezjnev waren zijn bezoeken tijdens het afgelopen
jaar aan Parijs, Bonn en Washington tussenstations op weg naar de Europese
veiilgheidsconferentie en naar wederzijdse troepenreductie in Centraal Europa. De
in 1973 gesloten overeenkomsten met Frankrijk, de Bondsrepubliek en de Verenigde
Staten moesten ook een basis leggen voor het vertrouwen in de oprechtheid van de
Sovjet-Unie en in het bijzonder in de geloofwaardigheid van Leonid Brezjnev.

Midden-Oosten-crisis
Aan geloofwaardigheid van Brezjnev ontbrak het niet alleen bij de Amerikanen,
maar, naar aanleiding van het jongste Midden-Oosten-conflict, vermoedelijk ook in
het Kremlin. Brezjnev kreeg namelijk van de politburoleden heel wat kritiek te
verduren om de manier waarop hij gezwicht was voor minister Kissinger's bedreiging
toen de Amerikaanse strijdkrachten tijdens de oktoberoorlog in staat van paraatheid
werden gebracht. Op 24 oktober liet Brezjnev via ambassadeur Dobrinin het Witte
Husi weten dat hij luchtlandingstroepen naar het Suez-kanaal ging sturen, hetzij
gezamenlijk met de Verenigde Staten hetzij alleen, voor geval de Amerikanen mochten
weigeren. Toen Kissinger in de nacht van 24 op 25 oktober het algemeen alarm van
de Amerikaanse strijdkrachten bekend maakte, kwam Brezjnev op zijn beslissing
terug. In oktober 1973 moest Brezjnev, net als Chroesjtsjov tijdens de Cuba-crisis,
de militairen en de haviken in het Kremlin beteugelen.
In oktober 1962 was Chroesjtsjov door de overige Kremlinleiders en door de
legerleiding heftig aangevallen wegens het ‘capituleren voor het Amerikaanse
imperialisme’. Chroesjtsjov verdedigde zich toen met de bewering dat hij door de
terugtrekking van de offensieve Russische wapens uit Cuba een wereldoorlog had
vermeden. De toenmalige partij- en regeringsleider had echter nog een sterker
argument: de Chinese leiders zouden namelijk de crisis in de hand hebben gewerkt
om een oorlog uit te lokken tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Volgens
Chroesjtsjov hitste Peking de twee partijen tegen elkaar op met de zekerheid dat de
Chinezen bij een derde wereldoorlog niets te verliezen maar veel te winnen hadden.
Toen Brezjnev in november en december van het vorige jaar door middel van een
aantal publikaties van de Sovjetpers liet verstaan dat het belangrijkste oogmerk van
de Chinezen in het Midden Oosten een direct wapengeweld was tussen de Russen
en Amerikanen, dan insinueerde hij hiermee tevens dat de tegenstanders van zijn
ontspanningspolitiek Peking in de kaart speelden. Indien men bedenkt hoezeer de
vrees voor China de Russen gedurende de afgelopen jaren tot een obsessie was
geworden, beseft men dat Brezjnev geen beter argument had kunnen vinden om zijn
tegenstanders in het Kremlin schaakmat te zetten. Desalniettemin kunnen de lessen
die de oktoberoorlog in het Midden-Oosten zal opleveren, wanneer zij hun volle
betekenis hebben gekregen, Leonid Brezjnev fataal worden.
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Reeds eind vorig jaar werden geruchten over diepgaande meningsverschillen in
het Kremlin, die de positie van Leonid Brezjnev in het hoogste machtscentrum van
de Sovjet-Unie aantastten, door Russische diplomaten in persoonlijke gesprekken
bevestigd. Zij lieten doorschemeren dat de secretaris-generaal van de CPSU belaagd
werd door de conservatieven, tegenstanders van ontspanning, en daarom snel
buitenlandse economische hulp nodig had om er op te kunnen wijzen dat zijn
ontspanningspolitiek met het Westen succes had. Indien dit succes uit zal blijven,
dan mag worden verwacht dat 1974 het jaar van grote persoonlijke veranderingen
in het Kremlin zal worden.
L.L.S. Bartalits
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Batselier, Steven de - Impasse. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen /
Utrecht, 1973, 160 pp..
Blankertz, Herwig - Didactiek (theorieën en modellen). - (Aula) Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1973, 198 pp., f 6,50, BF. 106.
Deeken, Alfons - Alt sein ist lernbar. - Butzon & Bercker, Kevelaer, 1973, 132
pp., DM. 9,80.
Géminard, Lucien - L'enseignement éclaté. - Casterman, Tournai, 1973, 288
pp., BF. 300.
Gourévitch, Jean-Paul - Défi à l'éducation. - Casterman, Tournai, 1973, 204
pp., BF. 180.
Jaccard, Roland - L'homme aux loups. - Edit. Universitaires, Paris, 1973, 118
pp., FF. 12,-.
Ott, Ernst, et Hans Leizinger - Cent jeux créatifs pour votre enfant. - Casterman,
Tournai, 1973, 120 pp., BF. 200.
Torris, Georges - Essai sur l'hominisation. - Edit. Universitaires, Paris, 1973,
144 pp., FF. 12,-.

Clark Moustakas
Speltherapie voor het gefrustreerde kind, het gestoorde kind, de gehandicapte
Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout, 1973, 348 pp., BF. 330.
‘De levende relatie tussen de therapeut en het kind is de essentiële dimensie,
misschien zelfs de enige belangrijke werkelijkheid, van het therapeutische proces en
van iedere vormende intermenselijke betrekking’ (p. 9). Dit citaat doet veronderstellen
dat men de zoveelste thesis zal lezen over wat dan wel de genezende factor is in een
therapie. Maar het boek is op de eerste plaats het relaas van ervaringen waardoor
Moustakas tot de persoonlijke houding is gekomen die in bovenstaande zin is
neergeschreven. De lezer krijgt bedenkingen en vooral voorbeelden toegespeeld
waaruit hij voor zichzelf tot een idee kan komen over de contacttherapie. Hij ziet als
het ware het proces van de therapie verlopen en neemt tegelijk kennis van de houding
van de therapeut. Het boek bevat namelijk zeer uitgebreide transcriptes van therapieen,
telkens ingeleid door meer theoretische beschouwingen en gevolgd door besprekingen
van wat in de therapie gebeurt. Voor wie ‘Dibs’ van Virginia Axline gelezen heeft:
Moustakas geeft zijn verklaring waarom een speltherapie als bij Dibs resultaten
oplevert. Ongewild - waarschijnlijk - bewerkt zijn boek een ontmythologisering van
de psychotherapie. De professionele, in de spreekkamer beoefende therapie, is niet
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de enige mogelijkheid om een persoon te bevrijden van zijn remmingen. Een klimaat
scheppen waarin de ‘patiënt’ zich vrij kan uiten en het vertrouwen van iemand ervaart
dat hij in staat is zichzelf te bevrijden en tot ontplooing te brengen, dat is reeds
therapie. Waaruit volgt dat om het even wie die respectvol de ‘patiënt’ toestaat zich
vrij te uiten en die uiting wil begrijpen, therapeutisch werk verricht. Logischerwijze
loopt het boek dan ook uit op een beschrijving hoe ouders hun kinderen over
psychische gestoordheid heen helpen.
‘Het... ontwikkelingsproces van de therapie hoeven we in principe niet anders te
zien... dan enige andere situatie in het dagelijkse leven, waarin twee mensen op een
reële en fundamentele manier met elkaar bezig zijn’ (p. 12). Het proces is wel
bewuster en gestructureerd, maar de houding van de therapeut tegenover zijn ‘patiënt’
is in wezen niet anders dan de ideale houding van ieder persoon tegenover een ander.
Men kan Moustakas aanwrijven dat hij eenvoudig het begrip therapie zo heeft
uitgebreid dat iedere vertrouwensrelatie er on-
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der valt. Maar men moet ook omgekeerd zien dat hij de therapeutische dimensie
aanwijst in iedere respectvolle relatie en op die manier de lezer op weg zet meer
methodisch zijn relatie te evalueren en te verbeteren.
De typisch Amerikaanse klemtoon op de individuele vrijheid speelt in Moustakas'
benadering een grote rol en zijn geloof in de kracht van het gestoorde kind om zelf
zijn gevoelens en motieven te leren kennen en verwerken grenst aan het naieve.
Althans in theorie. Uit de transcripties blijkt dat in de praktijk meer directieven
gegeven worden dan men verwachten zou na lezing van de inleiding.
Een zeer ruim publiek kan uit dit werk inzicht en methode putten tot verheldering
en verrijking van zijn relaties.
G. Boeve

Ewout Th. Cassee
Naar de dokter. Enkele achtergronden van ziektegedrag en gezondheidszorg
Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1973, 190 pp., f 16,-, BF. 245.
Dit exploratieve sociologische onderzoek werd van overheidswege gefinancierd,
o.a. door T.N.O.. De interviews werden gehouden in Utrecht. Gezondheid wordt een
latente waarde genoemd, waarbij de schrijver onderscheid maakt tussen een
traditioneel-magisch en een meer modern-wetenschappelijke ziekteopvatting (hfdst.
2). De huisarts kan op verschillende wijzen optreden: Informatief, communicatief,
afwerend, instrumenteel of diffuus. Deze z.g. Dimensiebegrippen rollen uit de door
de schrijver toegepaste cluster- en factoranalyse. Ze worden gecorreleerd met de
sociaal-economische status van de patiënt (hfdstk. 3). Bij de analyse van de factoren
die de medische consumptie bepalen, wordt veel waarde gehecht aan de ‘Vragenlijst
Over Ervaren Gezondheid’ (de VOEG), die een indicator zou kunnen geven voor de
z.g. probleempatiënten (hfdst. 4). In hfdst. 5 gaat het over uitstel van doktersbezoek.
Hfdst. 6 behandelt de z.g. onbevoegde genezers. Daarna volgt de samenvatting en
conclusie.
Het boek bevat naast technische analyse met veel tabellen ook boeiende
beschouwingen aan de hand van relevante literatuur; een literatuurlijst, de gebruikte
vragenlijsten en een summary. Belangrijk voor leek en gezondheidswerkers; al gaat
het meer over ziektegedrag dan over gezondheidszorg.
J.H. van Meurs

Sociale wetenschappen
Braam, G.P.A. - Invloed van bedrijven op de overheid. - Boom, Meppel, 1973,
341 pp., f 24,50.
Fauconnier, G. - Massamedia en samenleving. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen/Utrecht, 1973, 202 pp., BF. 275.
Gilhuis, Drs. T.M. - Nieuw ABC van de Protestants-Christelijke
onderwijsorganisaties 1973. - Kok, Kampen, 1973, 212 pp., f 12,50.
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Glaser, Hermann - Der Gartenzwerg in der Boutique. - Fischer, Frankfurt, 1973,
198 pp., DM. 18,-.
Hoekveld, G.A. e.a. - Geografie van stad en platteland in de Westerse landen.
- Romen, Roermond, 1973, 223 pp., f 14,50.
Houtte, J. van, e.a. - Aanvaarding van de rechtsnorm. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen/Utrecht, 1973, 143 pp., BF. 175.
Kernvraag 39 - Vakbeweging en democratie. - Geest. Verzorging Krijgsmacht,
Den Haag, Nov. 1973, 100 pp..
Minkowski, Herman - Sociologie als verzet. - Van Gennep, Amsterdam, 1973,
196 pp., f 12,90.
Rieter, A.W.W. - Kabouterjaren gaan voorbij 1. - Rieter, Berkel-Enschot, 1973,
197 pp., 2 delen, f 15,-.
Woerden, W.M. van, e.a.. Red. - Onderwijs in de maak. - (Aula) Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1973, 341 pp., f 9,50, BF. 155.

A.M.J.M. Herman van de Spijker
Homotropie Die gleichgeschlechtliche Zuneigung
Manz Verlag, München, 1972, 104 pp., DM. 12,80.
De schrijver, geboren Nederlander, is capucijn en diaconale priester. Hij studeerde
meer dan theologie alleen. Zijn beschouwingen zijn echter vooral moraaltheologisch.
Hij gebruikt ‘homotropisme’ als generische term voor homoseksualiteit, -filie en
-erotiek. Hij is vol begrip voor deze verschijnselen vanuit een milde attitude. De
genese wordt niet uitvoerig behandeld. Men krijgt de indruk dat de schrijver respect
heeft voor een homotrope grondhouding, als existentiële keuze of als noodlot. Zijn
pastorale ervaring zal van veel nut kunnen zijn voor priesters die bij huwelijks- en
andere problemen op de homoproblematiek stuiten.
J.H. van Meurs
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Donald W. Treadgold
The West in Russia and China Religious and Secular Thought in Modern
Times vol 1. Russia 1472-1917 324 pp.. vol. 2. China 1582-1949 251 pp..
Cambridge University Press, London, 1973, per deel £ 1,90.
Sinds vijf eeuwen is er sprake van een beinvloeding vanuit ‘het Westen’ op
verschillende gebieden, met name t.a.v. systematische theologie, mathematisch
gefundeerde wetenschap, gebaseerd op experimenten in de empirie en gecodificeerde
wetgeving. En vanaf de 15e eeuw hebben samenlevingen buiten ‘het Westen’
geworsteld met de vraag of en in hoeverre deze culturele invloeden geaccepteerd of
verworpen dienen te worden.
De socioloog Max Weber meende dat de culturele verworvenheden van het Westen
een universele betekenis hebben, van waaruit hij de mondiale verspreiding verklaarde.
Treadgold sluit zich aan bij Webers uitgangspunt, hoewel hij de kanttekening maakt,
dat van volledige overname geen sprake kan zijn en dat de werkelijke verbeteringen
slechts ontstaan wanneer er sprake is van acculturatie in de zin van inpassing van de
verworvenheden van de Europese cultuur binnen de bestaande autochtone cultuur.
Bij zijn analyse van de culturele ontwikkelingen gaat hij bovendien uit van de
gedachte, dat maatschappelijke veranderingen niet in de eerste plaats verklaarbaar
zijn vanuit sociaal-economische ontwikkelingen binnen een samenleving, maar dat
kleine eliten vaak ‘de geschiedenis maken’. Letterlijk schrijft hij: ‘Het is de gewoonte
geworden - in de USSR en soms ook daarbuiten - om historische werken over de
‘Geistesgeschichte’ in te leiden met opmerkingen over graanprijzen, de groei van de
steden of het spoorwegnet, en in het algemeen over de economische situatie over
welke periode het werk dan ook handelt. Maar economische veranderingen hebben
weinig te maken met veranderingen in het denken’ (Vol. 1, p. 251). Door deze
benadering schept Treadgold een bepaald eenzijdig beeld van het acculturatieproces,
verklaart hij de historische ontwikkelingen met termen zoals ‘staat’ en ‘autocraat’,
zonder deze te binden met inzichten ten aanzien van de samenlevingen waarbinnen
dergelijke termen en institutes gestalte kregen en functioneerden. Zo merkt Treadgold
op dat de staat binnen de Russische cultuur als arbiter functioneerde en dat daarom
de ‘Geistesgeschichte’ geschreven moet worden in nauwe samenhang met de
geschiedenis van het centrale gezag. Misschien is deze opmerking juist, maar
Treadgold geeft geen enkele informatie over de samenleving waarbinnen dat centrale
gezag functioneerde en verklaart zo onvoldoende de plaats en dus de functie van dat
centrale gezag binnen de Russische samenleving. Nog duidelijker wordt Treadgold
wanneer hij opmerkt dat filosofische ideeën in Rusland nauw samenhangen met
politieke en religieuze ideeën. Maar deze filosofische ideeën konden in feite nooit
exclusief Russisch zijn, want het Russische volk had geen politieke ervaring. De
Russische burger participeerde niet zelfstandig in een politieke institutie, dit was
alleen voorbehouden aan de centrale figuren binnen de tzaristische bureaucratie.
Deze structuur maakte het dan mogelijk dat de ‘Marxistische ramp’ over het tzarenrijk
kon voltrekken. De structuur belef bestaan, de stuurlieden wisselden en de Russische
burgers pasten zich aan.
Een vergelijkbare ontwikkeling schetst Treadgold voor China, hoewel hij ten
aanzien van de zelfstandige culturele kracht van de Chinese traditie een voorbehoud
maakt. De secularisatie in het Westen importeerde in Rusland en China een nieuwe
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reeks politieke credo's zoals liberalisme, socialisme en communisme, die via
acculturatie-mechanismen, sinds vijf eeuwen ontwikkeld ten aanzien van de invloeden
uit het Westen, vertaald werden binnen China en Rusland.
Ondanks de genoemde bezwaren geeft het werk van Treadgold belangrijke en
interessante gegevens over de culturele invloed van het Westen, zoals zijn hoofdstuk
over het werk van de Jezuietenorde in China, waarbij hij speciaal veel aandacht
besteed aan de pogingen om het confucianisme in overeenstemming te brengen met
vitale dogmata van het Rooms Katholicisme.
F. Nieuwenhof
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Politiek
Bischoff, Detlef - Franz Joseph Strauss, die CSU und die Aussenpolitik. - Verlag
Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1973, 347 pp..
Bultman, J. - Fluoridering is een politieke beslissing. - Katernen 2000, Wolters
- Noordhoff, Groningen, 1973, 23 pp..
Hartl, Hans - Nationalitätenprobleme im heutigen Südosteuropa. - R.
Oldenbourg, Verlag, München, 1973, 158 pp., DM. 20,-.
Kaiser, Karl - Die europäische Herausforderung und die USA. - Piper, München,
1973, 219 pp., DM. 22,-.
Krise der atlantischen Partnerschaft. - Europa Union Verlag, Bonn, 1973, 119
pp., DM. 8,50.
Oltmans, Willem L. - Den Vaderland getrouwe. - Bruna, Utrecht/Antwerpen,
1973, 680 pp., f 29,50, BF. 472.
Revolución. Latijns-Amerika Bulletin. - Lynx, Amsterdam, 1973, 37 pp., f 2,75.
Steenbergen, B. van - Milieuvoorstellen en wereldmodellen. - Katernen 2000,
Wolters - Noordhoff, Groningen, 1973, 23 pp..
Ridder, Hugo de - Zes maanden met dossier Demaegt. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen/Utrecht, 1973, 135 pp., BF. 175.

Agenor
Links laat Europa rechts liggen Hoe lang nog? I/II
Katernen 2000, Wolters - Noordhoff, Groningen, 23 en 23 pp., 1973, nr. 6 en 7, f 3,per deeltje.
Links heeft volgens deze publikatie de politieke boodschap van socialistische
internationale solidariteit in de kast gezet, op het plankje met langzaam vergelende
socialistica. Door de omarming van het nationalisme en fixatie op locale problematiek
kunnen multi-nationale ondernemingen hun slag slaan. Het is opvallend dat in dit
vertaalde discussiestuk uit Socialism and Europe in the Seventies, een in België
verschijnende periodiek, niet van proletarische solidariteit wordt gesproken. Maar
niet alleen door het taalgebruik valt het revisionisme op, ook de geformuleerde
doelstellingen zijn weinig precies ten aanzien van de te voeren tactiek en de te
verwachten politieke strijd. Ook spreken de schrijvers zich niet uit over het wel en
wee van de burgerlijke democratie in de verschillende Europese landen. Zeker, de
Italiaanse communisten zijn aangepast en de Franse CP staat pal wanneer studenten
en arbeiders het heersende systeem bedreigen, maar daaruit valt nog geen nieuwe
politieke lijn te destilleren en zeker niet de conclusie te trekken dat het nu maar op
Europees niveau verder moet. En Breda dan? In Breda werden de acties tegen de
directie van de Enkafabrieken mede door internationale vakbondssolidariteit een
succes; het machtige AKZO-concern werd hierdoor een poot dwars gezet. Dit betekent
alleen niet dat via dergelijke acties ook zoiets als een Socialistisch Verenigd Europa
zal ontstaan. Zoiets vereist een hecht gesloten politieke partij met een duidelijke visie
op tactiek, strategie en doelstellingen. Acties aan de basis via de bonden zonder
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centrale coördinate leveren weinig op, geven hoogstens de broodnodige informatie
binnen het kapitalistische stelsel om bij te sturen.
F. Nieuwenhof

Robert van Waesberge
Zuidelijk Afrika op weg naar de bevrijding
Angola-Comité, Amsterdam, 1973, 40 pp..
De steeds dreigender ontwikkeling binnen Zuidelijk Afrika versterkt de kans op
felle volksbevrijdingsoorlogen en de kans op interventie vanuit het Westen. Van
Waesberge tracht in zijn brochure een beeld te geven van de motieven en gevoelens
achter deze beginnende strijd via een reeks portretten van vrijheidsstrijders. Het
belang van deze publikatie ligt in zijn benadering; helaas wordt te vaak alleen feitelijke
informatie verstrekt, waardoor het publiek onvoldoende op de hoogte is van de
gevoelens die ten grondslag liggen aan de bereidheid tot het gebruik van geweld.
F. Nieuwenhof

Anthony Rhodes
The Vatican in the Age of the Dictators, 1922-1945
Hodder and Stoughton, London, etc., 1973, 383 pp., ill., £ 4,25.
Rhodes probeert bij te dragen tot de verheldering van een grote problematiek:
welke houding moet de paus, als hoofd van de katholieke kerk, innemen ten opzichte
van het wereldgebeuren? Een problematiek die een ‘dramatische’ toespitsing vindt
in de vraag naar de houding van Pius XII ten opzichte van de jodenvervolging tijdens
de
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Tweede Wereldoorlog. Op grond van archiefgegevens probeert hij de doelstellingen
van de ‘pauselijke politiek’ in de periode 1922-1945 te omlijnen.
Wat voorop staat in de relaties met de diverse staten, welke politieke kleur ze ook
mogen hebben, is het verzekeren en bevorderen van de vrijheid van het kerkelijke
werk. Uiteraard zielzorg in de engere zin (vrijheid om kerken te openen, kloosters
te vestigen, godsdienstonderwijs te geven), maar ook het apostolaat in een breder
verband (jeugdorganisaties, Katholieke Actie). Begrijpelijk is dat men een
voorkeurspositie prefereert (in traditioneel katholieke landen), maar tot compromissen
is men eveneens bereid. Er is misschien een overschatting van eigen machtspositie
in concordaatsonderhandelingen waar te nemen, maar dat is wel begrijpelijk wanneer
verschillende keren bevestigd wordt dat de tijd ten gunste van Rome werkt. Aan een
monarchie wordt niet de voorkeur gegeven boven een republiek (de Spaanse
Republiek van 1931 wordt vlot erkend; en wat men ook kan zeggen van sommige
Spaanse bisschoppen, de burgeroorlog is niét van harte begroet door het Vaticaan,
dat pas na geruime tijd Franco erkent). In concordaten ziet men het beste middel om
het katholieke leven te beschermen; niet in confessionele partijen. Ten opzichte van
de dictatoren worden dezelfde beoordelingsfouten gemaakt als Engeland en Frankrijk
het doen; men gaat ervan uit dat ieder zich zal houden aan afspraken en
overeenkomsten. Tijdens de oorlog deed zich voor het Vaticaan dezelfde dubbele
positie voor als voor de westelijke geallieerden. Het Rusland van Stalin was niet veel
beter dan het Duitsland van Hitler.
Op de vraag tenslotte waarom Pius XII niet in het openbaar geprotesteerd heeft
tegen de jodenvervolging, geeft Rhodes het antwoord: het zou niet geholpen hebben;
de jodenvervolging zou doorgegaan zijn en de positie van de katholieken alleen maar
verder bemoeilijkt. Zo heeft de paus althans de grenzen van zijn macht en onmacht
geschat; het is bekend dat er achteraf mensen gekomen zijn die het menen beter te
weten. Rhodes heeft van het bestudeerde materiaal een zeer leesbaar boek gemaakt
met - bij alle tragiek - ook amusante informatie. Er zijn wel wat evidente slordigheden
(p. 51: Victor Emmanuel II i.p.v. III; p. 83: Nederland herstelt al in 1915, niet eerst
in 1917, het gezantschap bij de Heilige Stoel; p. 150: Berchtesgarten i.p.v.
Berchtesgaden) en de jezuieten krijgen natuurlijk weer van alles de schuld (een lot
dat zij met de joden en vrijmetselaars delen). Fundamentele kritiek zal alleen mogelijk
zijn op grond van ander en nieuw archiefmateriaal.
Marcel Chappin

Jon Halliday and Gavan McCormack
Japanese Imperialism Today ‘Co-Prosperity in Greater East Asia’
(Pelican) Penguin Books, Harmondsworth, 1973, 297 pp., 50 p..
Aan het begin van hun boekje stellen de auteurs dat een vast punt in de wisselende
Amerikaanse bezettingspolitiek van Japan een bestrijding van het socialisme was.
Wanneer men dit werk leest, zou men de Amerikanen haast gelijk gaan geven: want
we zien weer eens welk een irritante boeken door het socialisme worden
voortgebracht. Als we het al niet wisten, zou hun spraak hen verraden hebben: de
auteurs belijden een marxistisch geloof. En dan spreek je over de ‘regering’ van de
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Sovjet-Unie, maar over het ‘regime’ te Tokyo; dan is er maar één vijand: het Westers
(+ Japans) Imperialisme; dan moet je in je voorwoord verklaringen afleggen als deze:
‘The southern parts of Korea and Vietnam are referred to, respectively, as “South
Korea” and “South Vietnam” - usage which is in no way meant to imply recognition
of the regimes in Seoul and Saigon’ (p. XVI). Ze achten zich ontslagen een definitie
van ‘imperialisme’ te geven en pretenderen de gedachten van de Japanse Keizer te
kennen (p. 91), terwijl wat betreft dit laatste misschien de keizerin niet eens weet
wat hij feitelijk denkt. Ik vermeld dit alles terwille van hen die onder de zo
vertrouwenwekkende blauw-witte omslag niet zoveel roods zouden verwachten.
Het is verder een uiterst nuttig boekje, omdat er een schat aan informatie in staat
over de industriële ontwikkeling van Japan na 1945, over buitenlandse investeringen
en handelsbetrekkingen, over opbouw en omvang van de Japanse strijdmacht, etc..
De macht die dit land heeft, komt duidelijk naar voren en valt af te lezen uit de vele
tabelen die opgenomen worden. Vele gegevens zijn door de auteurs ontleend bv. aan
de ‘Times’ en aan de betrouwbaarheid twijfelen we dan ook niet.
De informatie is afgesloten in oktober 1972; sindsdien is de ontwikkeling weer
beduidend voortgeschreden. Dat vermindert de waarde van dit boekje niet, omdat
vanuit het gegeven overzicht de lijnen doorgetrokken kunnen worden door de lezer
zelf.
Marcel Chappin
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Geschiedenis
Berkhof, Dr. H. en Dr. Otto J. de Jong - Geschiedenis der Kerk. - Callenbach,
Nijkerk, 19738, 346 pp., f 39,50.
Dorsinfang, A. - Precolumbiaans Amerika. - Heideland, Hasselt, 1973, 220 pp.,
BF. 795.
Lechner, Prof. Dr. J. - De Spaanse burgeroorlog en zijn gevolgen. - (Studium
Generale Voordrachten) Univ. Pers, Leiden, 1973, 143 pp., f 18,75.
Loen, Dr. A.E. - De Geschiedenis. Haar plaats, zin en kenbaarheid. - Van
Gorcum, Assen, 1973, 218 pp., f 41,-.
Reisberg, Arnold - Lenins Jugend. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1973, 256 pp.,
foto's, EVP. 7,20.
Statius van Eps, Dr. L.W., en E. Luckman-Maduro, Red. - Van Scheepschirurgijn
tot Specialist. - Van Gorcum, Assen, 1973, 196 pp., ill., f 48,-.
Zeldin, Theodore - France 1848-1945. - Volume I. - Oxford University Press,
London, 1973, 823 pp., £ 6,-.

Max Lamberty
De Vlaamse Opstanding. Deel I: tot 1914; deel II: van 1914 tot heden
Davidsfonds, Leuven, 1973, 98 pp. en 280 foto's, BF. 325; 1973, 90 pp. en 310 foto's,
BF. 375.
In fraai album-formaat heeft het Davidsfonds hospitaliteit geboden aan M.L. 's
historische schets van de ‘Vlaamse Opstanding’, een term die tenslotte meer gepast
leek dan ‘Vlaamse ontvoogding’. Als bronnen werden gebruikt de sinds 1846
verschenen ‘Statistique de la Belgique. Recensement général du 15 octobre 1846.
Population, agriculture, industrie’, de daaropvolgende tienjaarlijkse statistieken
genoemd ‘Exposé de la situation du royaume’ (1841-1900) alsmede de ‘Handelingen
van Kamer en Senaat’. Voorts ontmoet men in de al te bondige bibliografie namen
als Cordemans, Elias, Van Haegendoren, Luyckx, Robberechts, Tindemans, Van
den Daele, Van Isacker, Wills en natuurlijk Lamberty zelf. De huidige algemene
Voorzitter van de Lodewijk de Raet-Stichting laat zich op zijn pluralisme voorstaan
en beschouwt de opstanding vooral vanuit sociaal en economisch standpunt. Zijn
schetsmatig historisch verslag is tevens een bezinning op het verloop der
gebeurtenissen. Het loopt uit op een onverheelde hulde aan wat de derde regering
Eyskens, dank zij de ‘uitzonderlijke handigheid’ van de premier zelf, tot stand wist
te brengen met de in 1970 doorgevoerde grondwetsherziening: ‘voor de eerste maal
sedert honderdveertig jaar beschikt het (Vlaanderen) over een statuut dat op volledige
wijze de oude leus van de vlaamsgezinden tot waarheid heeft gemaakt: “In Vlaanderen
Vlaams”’ (II, 68). Of iedereen het met de schrijver eens kan zijn als deze zo hoog
opgeeft over het baanbrekend karakter van de gewijzigde grondwet ten aanzien van
de ideologische en filosofische minderheden, durven wij betwijfelen. Doctrine en
praxis met elk hun eigen toenemend aantal rijstroken zijn beiden afgezet met stevige
opvangrails en zachte bermen en voorzien van een bewegwijzering die nogal eens
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te wensen overlaat. Menigeen zal allicht even met de ogen knipperen als hij bij
Lamberty II, 74 leest ‘Belgicadocet... Belgie geeft het voorbeeld’. De lezer late niet
na kennis te nemen met het standpunt van de schrijver m.b.t. ‘de jeugd en vlaamse
beweging’ (1185-87). Nu er zoveel in de wereld roert, nu beschaving, continent en
christendom een ander uitzicht krijgen, is een springtij van publikaties over
Vlaanderen op gang gekomen.
Daaronder is ‘De Vlaamse Opstanding’, een enthousiast essay, een historische
monografie (helaas zonder personenregister), een eerlijk oud verhaal waarvan de
laatste lijnen - paradoxaal genoeg - nog niet geschreven zijn. Alle hulde toch aan
deze geëngageerde geleerde die ook de schrijver is geweest van een apologie waaraan
hij als titel meegaf: ‘Roeping van het Westen’.
S. De Smet

H.B. Gisevius
Adolf Hitler
((Fontein Folio), De Fontein, De Bilt, 1973, 565 pp., ill., f 12,50.
Vertaling: F.J. Kliphuis.
Dit boek is één van de acht aan Hitler gewijde werken die op het ogenblik in het
Nederlands verkrijgbaar zijn. (Fest, Maser, Irving, Paynes, Bullock, Ravenscroft en
Langer zijn de schrijvers van de andere zeven). Voor de jeugd en de jaren van Mein
Kampf moet de schrijver het hebben van studie; voor de periode van de man aan de
macht kunnen eigen observaties van de schrijver gebruikt worden.
Het gaat er in dit boek niet om een reconstructie van Hitlers leven te geven; we
worden alleen geconfronteerd met de beslissende punten in dit leven. Op een gege-
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ven moment zijn dat dan tevens beslissende punten voor Duitsland en zelfs de wereld.
Gisevius tracht alles zo natuurlijk en menselijk mogelijk te verklaren; geen
ingewikkelde psychologie indien een eenvoudiger voor de hand ligt. Hitler heeft
eigenschappen die hem in staat stellen te bereiken wat hij bereikt heeft. Zijn grootste
gave: een intuïtie, waardoor hij tegenover de massa de juiste toon weet te treffen in
redevoeringen en in de leidende personen de zwakke plekken ontdekt, zodat hij hen
kan verslaan. Als het uitkomt, wordt hij niet gehinderd door fatsoen, moraal of gevoel.
Dapperheid is hem niet vreemd, hij durft alles op één kaart te zetten (ook al voelt hij
zich daarbij onzeker - de alles vooruitziende Hitler bestaat niet), hij is ijverig indien
een zaak hem werkelijk interesseert (de luie Hitler bestaat maar gedeeltelijk - hij
heeft zich jarenlang voortdurend op de hoogte gehouden van de nieuwste
ontwikkelingen in bewapening e.d.), hij houdt vast aan zijn ideeën op een wijze dat
ook anderen erin gaan geloven, hij weet vele jaren lang een dynamiek uit te stralen
die voor velen onweerstaanbaar is. Naarmate de oorlog voortduurt, schrompelt hij
echter ineen; hij meent veldheerskwaliteiten te hebben en gaat zich op de duur
bemoeien met de kleinste onderdelen van de strijd. De politieke ontwikkelingen in
de wereld staan dan al buiten zijn aandacht. Hij houdt vast aan wat hij begonnen is,
tot eigen ondergang en die van zijn land.
Zonder de moeilijke politieke en sociale toestand van Duitsland zouden deze gaven
natuurlijk niet ontplooid kunnen zijn, zonder de zwakke houding van de
verantwoordelijke Duitsers (Gisevius hamert voortdurend op het tekortschieten van
de generaals) zou er niet zoveel mee bereikt zijn, zonder zoveel trouwe medewerkers
(‘Goering is de aartsschoft van het Derde Rijk’, p. 222) die Hitler tegen elkaar
uitspeelt, zou niet zoveel onheil zijn aangericht.
De benadering van Gisevius is vruchtbaar en helpt het verschijnsel Hitler opnieuw
en dieper te doordringen; ook al is het niet het laatste woord. Het is onmogelijk om
alle schuld van het kwaad op Hitler te schuiven; maar zonder hem is het niet te
begrijpen.
Marcel Chappin

François Crouzet Ed.
Capital Formation in the Industrial Revolution
Methuen & Co, London, 1972, 261 pp., £ 1,60.
Deze bundel opstellen werd verzorgd door de Franse historicus Crouzet. Diens
dissertatie handelde indertijd over het continentale stelsel. Hij besprak daarin de
gevolgen van de Napoleontische blokkade, zowel voor Engeland als voor de tot eigen
industrialisatie komende landen in West-Europa. De onderhavige paperback heeft
een plaats gekregen in een serie onder leiding van Peter Mathias, een van Engeland's
grootste economisch-historici, die op het idee is gekomen om tijdschriftartikelen
over bepaalde controversiële thema's samen te brengen. De serie loopt al enkele jaren
onder de titel: Debates in Economie History.
In 1935 plaatste de Engelse historicus Postan, tegen de toenmalige tijdsstroom in,
een groot vraagteken bij de theorie dat de industriële ontwikkeling gebukt was gegaan
onder een tekort aan kapitaal en dat de ondernemers om aan geld voor investeringen
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te komen, de arbeiders hadden uitgebuit. Zijn bijdrage is aan het hoofd geplaatst van
deze bundel, nu het onderzoek steeds duidelijker resultaten afwerpt in de richting
welke door Postan werd vermoed. Diens moed in 1935 was groot: in de crisisjaren
werd door velen met een manende vinger in de richting gewezen van ondernemers
en vooral van kapitaal-renteniers. Veel positiever was men geneigd te oordelen over
de werkers; de bij uitstek rechthebbenden op volwaardig leven. Het ter discussie
stellen van emotionele lievelingsthema's is een riskante zaak. Deze bundel eert Postans
wetenschappelijke durf; en legt voorts getuigenis af van wat de moderne
economisch-historici over het thema kapitaal versus arbeid hebben te zeggen. Het is
niet gering wat zij te berde hebben te brengen; het kan daarbij niet verbazen, dat geen
van beide partijen als overwinnaar tevoorschijn komt. Achter beide produktie-factoren
stonden groepen mensen met deels verschillende deels gelijke belangen. Engeland
als het land met de beste economische geschiedenis - een merkwaardig feit bij zoveel
aarzeling in de economische ontwikkeling van dat land na 1945 - liet door Peter
Mathias de Fransman Crouzet een rangschikking verzorgen. Geïnteresseerden zullen
er hun voordeel mee doen. Betere kwaliteit, tenminste op dit gebied, bestaat er niet.
Th. de Jong

Ernst-Wolfgang Böckenförde, Hrsg.
Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1918)
(Neue Wissenschaftliche Bibliothek), Kie-
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penheuer & Witsch, Köln, 1972, 502 pp., DM. 38,-, broch. DM. 28,-.
Sommige van de in deze band verzamelde bijdragen dateren van vele jaren terug;
er is zelfs een vooroorlogse bij. Maar alle hebben zij een hoog gehalte. Artikelen die
anders maar moeilijk bereikbaar zijn, vertellen ons over de vele aspecten die de
Duitse constitutionele geschiedenis in de vorige eeuw heeft. Het is een verbreding
van wat we al aangetroffen hebben in de bundel van Hans-Ulrich Wehler, Krisenherde
des Kaiserreichs 1871-1918 uit 1970. (Bespreking in Streven, januari 1972, p.
426-427).
Het woord ‘Verfassungsgeschichte’ moeten we in ruime zin verstaan; het gaat niet
alleen om de staatsinrichting, maar ook om de sociale verhoudingen die ermee
overeenkomen of in strijd zijn. Het gaat ook om de werking in praktijk van staat en
maatschappij. Sommige van de behandelde problemen zijn specifiek Duits; maar
dan nog hebben zij onze aandacht nodig, omdat we zonder een verstaan van de Duitse
geschiedenis in de moderne tijd, de Europese geschiedenis in zijn algemeenheid niet
verstaan. Want de economische en sociale structuurverandering aan het einde van
de 19e eeuw in Duitsland (K.E. Born) is mede die van Europa; en de boerenbevrijding
in Pruisen (W. Köllmann) heeft gevolgen die verder reiken dan de Pruisische grenzen.
Voorts zijn er problemen die in zich internationale elementen hebben, zoals de politiek
ten opzichte van de Polen (H.U. Wehler). Opstellen over de revolutie van 1848 (K.
Griewank), de aard van de constitutionele monarchie (E.W. Böckenförde) en het
partijwezen (Th. Nipperdey, E. Pikart) dragen begrippen en nuanceringen aan om
toe te passen op andere staten. In minstens twee bijdragen vervullen de
geschiedschrijvers één van hun belangrijke taken: het ontmaskeren van
algemeen-heersende, maar niettemin verkeerde zienswijzen. Th. Hamerow toont aan
- op grond van cijfers - dat de verkiezingen voor het Frankfurter Parlement van 1848
echt niet zó algemeen waren; E.R. Huber laat zien dat men niet kan spreken over
‘das persönliche Regiment’ (met de negatieve betekenis die dat heeft) als
karakterisering van de regeringsperiode van Wilhelm II. Waarmee ongecontroleerde
emoties het veld moeten ruimen voor controleerbare gegevens - een weldaad!
Marcel Chappin

Michael Grant
The Ancient Historians
Weidenfeld and Nicolson, London, 1970, 486 pp., 85/-.
Dat er een tijd geweest is waarin geschiedschrijving niet bestond, is voor mensen
uit de 20e eeuw een vreemde gewaarwording. De in Engeland zeer populaire historicus
Michael Grant heeft een boek gewijd aan Griekse en Latijnse schrijvers die het
schrijven van geschiedenis hebben uitgevonden en vervolmaakt. Geschiedenis, een
term die wij gebruiken voor een vak, een wetenschap, is een Griekse ‘uitvinding’,
m.n. van Herodotus en Thucydides. Schrijvers als Tacitus, Livius en Caesar hebben
hun traditie voortgezet.
Dat Grant geprobeerd heeft van 15 grote geschiedschrijvers (tot ca. 400 n. Chr.)
de relevante gegevens, theorieën en werkwijzen te verzamelen, is op zich al
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lofwaardig. Om zo'n werk bovendien nog leesbaar te houden is een grote kunst. Hij
heeft niet getracht de geschiedenis van deze personen te schrijven zoals het feitelijk
gebeurd is, aangezien dat niet mogelijk is. Geschiedenis schrijven is - tegen de
opvatting van de eminente historicus Von Ranke in - altijd nog een subjectieve zaak.
Grant weet door allerlei interessante wetenswaardigheden de lezer te boeien, zodat
deze blijft doorlezen. Zo is bijv. zijn opmerking dat Herodotus' historiën hardop
gezegd moeten worden, zeer verhelderend t.a.v. bepaalde problemen.
De Joodse schrijver Josephus (ca. 37-94 n. Chr.) is in de rij van geschiedschrijvers
een opvallend figuur. Hij beschrijft niet zoals bijna al zijn voorgangers de grootheid
van de democratie, het keizerrijk of de republiek. Hij geeft een verslag van de strijd
der Joden tegen de Romeinse bezetting, die culmineerde in de verwoesting van de
Tweede Tempel in 70 n. Chr. en de verovering van de vesting Masada in 73. Door
Hieronymus werd hij ‘de Griekse Livius’ genoemd.
Met Eusebius van Caesarea (ca 260-340) deed de kerkgeschiedenis als wetenschap
haar intrede. Voor zeer velen was Eusebius in de Oudheid de enige goede
informatiebron.
In de epiloog vertelt Grant een en ander over overgeleverde handschriften,
vertalingen en reacties op de werken van deze 15 geschiedschrijvers uit de Oudheid.
Panc Beentjes
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Biografie
Dagboek van Mozes Flinker (1942-1943). - Meulenhoff, Baarn, 1973, 146 pp.,
f 9,90.
Morozow, Michael - Leonid Breschnew. - Kholhammer, Stuttgart, 1973, 288
pp., DM. 25.-.

E. Dasberg
Rabbijn Simon Philip de Vries
De Tijdstroom, Lochem, 1973, 144 pp., f 17,50.
Het is wel eens goed dat een dergelijk werk geschreven is. De auteur is schoonzoon
van de rabbijn die op zulke onovertroffen wijze het Joodse leven naderbij bracht in
zijn uitstekende boek ‘Joodse riten en sybolen’, dat zojuist een derde druk mocht
beleven.
Oorspronkelijk was het boek over rabbijn De Vries bedoeld als geschrift voor de
kleinkinderen, maar groeide allengs uit tot een complete biografie over de rabbijn
van Haarlem die op 25 maart 1944 in het concentratiekamp Bergen-Belsen gestorven
is. Wie rabbijn De Vries kent uit zijn ‘Joodse riten en symbolen’ en hem daar als een
uiterst beminnelijk auteur heeft ontmoet, zal ook dit boek, verlucht met 20 foto's en
een verklarende woordenlijst, met plezier lezen. Helaas ontbreken aan deze lijst
enkele onbegrijpelijke termen, zoals ‘daf’ op pag. 126 evenals het sjekel (p. 73) dat
elders dan weer als shekel-afdracht wordt gespeld. Deze niet altijd konsekwente
translitteratie treft men vaker aan. Het boek wordt samen met ‘Joodse riten en
symbolen’ zeer warm aanbevolen.
Panc Beentjes

Kazan par Kazan
Entretiens avec Michel Ciment
Stock, Paris, 1973, 322 pp., FF. 30,-.
Elia Kazan (A Streetcar Named Desire, The Arrangement) is een cineast die, om
een of andere reden altijd ergens tussenin zal blijven hangen. Te erg Hollywoods
voor velen in Europa, doet zijn jarenlange bekommernis om het theater - met de
Actor's Studio en vele ensceneringen van Williams en Miller - hem nogal erg van
de doorsnee Hollywood-cinema verschillen. Intellectualistisch kun je zijn cinema
bezwaarlijk noemen, al lijkt hij - vergeleken met Ford, Hitchcock, Minelli of Cukor
wel meer rationeel en doordacht films te maken. Instinctief, naïef of spontaan al
evenmin, daarvoor is hij te veel gemaniëreerd. De beschrijvingen en appreciaties die
op het theater van Inge, Williams en Miller (hoe verschillend ook) passen, passen
uiteindelijk ook op het werk van Kazan. Ook sociaal en politiek zal Kazan voor velen
moeilijk te begrijpen vallen: ex-lid van de communistische partij heeft hij een weinig
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bewonderenswaardige (maar misschien erg begrijpelijke?) rol gespeeld in de
heksenjachten waarvan een heel stel Hollywoodmensen onder MacCarthy het
slachtoffer werden in het begin van de jaren vijftig. Dit zeer lange, altijd boeiend,
en vaak interessante gesprek met de franse filmrecensent Michel Ciment maakt heel
wat duidelijker, begrijpelijker in de ‘dubbelzinnige’ figuur die Kazan is. Zijn artistieke,
politieke en ook culturele tweespalt (hij is van Griekse afkomst, maar erg
pro-Amerikaans: voortdurend geslingerd tussen deze twee polen die weinig of niets
met elkaar te maken hebben) worden door dit boek, zoals trouwens door een eerder
gepubliceerde roman van Kazan ‘The Arrangement’ geheten, op veelzijdige en
doordringende wijze belicht. Maar het blijft een figuur op afstand, waarvoor de term
‘anti-pathie’ in zijn eerste en sterkste betekenis toepasselijk is. Een uitvoerige
chronologische biografie (die zowel de theater- als de filmactiviteiten bevat) besluit
het boek.
Eric De Kuyper

Leif Backlund
Charles De Gaulle
Interland, Aalten / Denis, Borgerhout, 1973, 168 pp., geïll., BF. 155.
L.B., een te Genève geboren Zweed, is een expert in sociaal-economische
aangelegenheden die als econoom aan een bankinstelling werkt. Dit boek dat hij in
1967 schreef in het Zweeds, werd voor de Nederlandse versie van een aanvulling
voorzien over de laatste levensjaren van de Gaulle. Koel en zakelijk heeft de schrijver
zich zo positief mogelijk opgesteld tegenover zijn onderwerp. Volgens hem heeft de
stichter van de Vijfde Franse Republiek meer gedaan dan zijn individuele ambitie
ingevolgd. In 1963 sprak hij zijn veto uit tegen het toetreden van Groot-Brittannie
tot de Euromarkt, een jaar later liet hij Frankrijk uit de Nato treden en bezocht
Moskou. Wat de Gaulle verwerpelijk achtte was dat de wereld tussen slechts twee
wereldmachten zou verdeeld blijven. De Europeanen heeft hij aangemoedigd een
eigen rol te spelen en eigen verantwoordelijkheid te dragen.
De verdienste en wellicht ook de beperking van dit boek over de Gaulle ligt hierin
dat al wat de Gaulle gedaan en gedacht heeft behoort tot één sluitende visie welke
in feite een drama was. In dit drama heeft de generaal zichzelf laten promoveren tot
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hoofdrolspeler. Hoog boven ‘rechts’ en ‘links’ uit, zich verheffend heeft hij een
nieuw staatsbestel willen ontwerpen met een continue doorstroming van de basis
naar de top. De volken wilde hij tot geciviliseerde persoonlijkheden opvoeden, die,
als zij gedwongen worden de erkenning op te eisen die anderen hen onthouden willen,
op onvergetelijke wijze hun inzichten tot een ‘force de frappe’ weten te maken. Niet
zonder reden typeert L.B. zijn personage met een vers uit Hamlet dat geciteerd staat
in het beroemde Le Fil de l'épée: ‘Groot zijn is een grote zaak verdedigen’.
S. De Smet

Albert Stol
Golda Meir
Interland, Aalten / Denis, Borgerhout, 1973. 148 pp., geïll., BF. 155.
A.S., free-lance journalist en redacteur buitenland van een Nederlandse krant,
bezocht herhaaldelijk het Midden-Oosten. Hij maakte de Zesdaagse oorlog van 1967
mee, de burgeroorlog in Jemen, de strijd van de Koerden in Irak. Met dergelijke
ervaring moest het hem gelukken een boeiend profiel na te tekenen van Golda
Meyerson, met haar verjoodste naam Meir (schitterend licht). Hoe kon het ook anders
dan dat hiermee ook een schijnwerper werd gericht op de evolutie van de jonge staat
Israël en nagenoeg twintig verschillende politieke partijen die de kop hebben
opgestoken in deze met veel bloed en tranen terug geirrigeerde zandwoestijn. Stol
stelt dat, na Ben Goerion, deze meer dan zeventigjarige vrouw de sterkste president
blijkt te zijn. Keihard is zij in het vasthouden aan haar politieke beginselen. Van het
Palestijnse volk wil ze niet horen. In Duits grondgebied weigert zij te landen. Met
Arafat wil ze niet onderhandelen: hoe kan dat met iemand die me naar het leven staat,
zegt Golda. Geen reis die haar niet nauwer met haar volk verbond, want de gedaagde,
ofschoon rusteloze en ietwat pessimistische premier blijft nog steeds de militante uit
Rusland geëmigreerde Amerikaanse die voorgoed neerstreek in Israël. Dochter van
een berooid joods timmerman kwam ze in 1973 oog in oog te staan met Paulus VI.
Voor kinderen van timmerlui heeft men niet alleen in het Vatikaan een bijzondere
achting. Een dame die interviewers over vrouwenemancipatie tussen twee politieke
crises in pruilend te woord staat, om te denken aan de echte grenzen van haar nieuwe
vaderland en te dromen over het geluk van eens rustig met haar kleinkinderen te
kunnen zijn.
S. De Smet

Wijsbegeerte
Bakker, Dr. R. - Albert Camus. - Wereldvenster, Baarn, z.j. 250 pp., f 9,50.
Bakker, Dr. R. - Het anonieme denken. Michel Foucault en het structuralisme.
- Wereldvenster, Baarn, 1973, 173 pp., f 15,90.
Broekman, J.M. - Strukturalisme. Moskou - Praag - Parijs. - Atheneum, Polak
en Van Gennep, Amsterdam, 1973, 167 pp., f 17,50.
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Fann, K.T. - Wittgenstein en zijn wereld. - Wereldvenster, Baarn, 1973, 135
pp., f 12,75.
Flam, Leopold - De Bron. - Acco, Leuven, 1973, 312 pp., BF. 290.
Garaudy, Roger - Het alternatief. - A5, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973,
168 pp., f 12,-.

P.A. van der Weij
Grote filosofen over de mens Van Plato tot Teilhard
Bijleveld, Utrecht, 156 pp., f 12,90.
Dit boek is niet precies een bloemlezing, maar een kort en bevattelijk overzicht
van het belangrijkste dat de filosofen van zowat alle eeuwen geschreven hebeben
over de mens. Het veronderstelt bij de schrijver een niet gewone vertrouwdheid met
de geschiedenis van de filosofie en is, in de mate van het mogelijke wanneer het gaat
over zo korte weergaven, zeer trouw aan de gedachte van de respectievelijke auteurs.
Wel kan iemand bij een paar aangehaalde auteurs de vraag stellen, of ze moesten
worden opgenomen in de rij van de groten, maar dit doet weinig af van de
bruikbaarheid en de waarde van het geheel.
M. De Tollenaere

G.W. Planotov und G.M. Schtraks
Grundlagen der Methodik der Philosophieausbildung
Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1973, 294 pp., EVD. 12,-.
Een uit het Russisch vertaalde uiterst nauwkeurige beschrijving van de wijze
waarop het filosofie-onderwijs moet worden gegeven. Praktisch alle conventionele
onderwijsmethoden worden er bij behandeld, moeilijkheden worden niet verdoezeld.
Een dergelijke studie is alleen mogelijk in een land waar veel aan dit vak wordt
gedaan en het vak buitendien populair is. Duidelijk spitst alles zich natuurlijk toe op
het marxismeleninisme dat bij alle opleidingen een verplicht vak is.
C.J. Boschheurne
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Theologie
Berkhof, Dr. H. - Christelijk geloof. - Callenbach, Nijkerk, 1973, 586 pp., f
67,50, paperb. f 29,50.
Hoogstraten, Dr. H.D. van - Interpretatie. - Van Gorcum, Assen, 1973, 214
pp., f 24,50.
Meslin, Michel - Pour une science des religions. - Seuil, Paris, 1973, 270 pp..
Niftrik, Dr. G.C. van - De liefde. - Callenbach, Nijkerk, 1973, 84 pp., f 14,50.
Ratzinger, Joseph - Dogma und Verkündigung. - Erich Wewel Verlag, München,
1973, 464 pp., DM. 29,50, Kart. DM. 22,-.
Scheffzyck, Leo - Die Heilszeichen in Brot und Wein. - Don Bosco Verlag,
München, 1973, 140 pp., DM. 14,80.

J. Verburg
Adam
Veenman & Zn, Wageningen, 1973, 289 pp., f 17,50.
Pas in de huidige theologie, aldus p. 132, komt het probleem van Adam naar voren.
De ontdekking van de evolutie betekende een aanval op de schepping van de wereld.
Daarna werd de evolutietheorie op de mens toegepast. Tenslotte werd de
antropogenese aan de orde gesteld, waardoor de discussie zich thans toespitst op het
al dan niet bestaan hebben van een eerste mens(enpaar). Auteur onderzoekt in dit
omgewerkte (?) proefschrift heel veel, misschien wel te veel: eerst het O.T., dan het
N.T., dan de dogmageschiedenis, dan de natuurwetenschap en tenslotte de huidige
theologie. Hij komt tot de conclusie dat ‘naar de bijbelse gegevens als zodanig het
bestaan van een eerste mens niet noodzakelijk is’ (p. 146). Voor de dogmageschiedenis
is het niet noodzakelijk gebleken dat er een eerste mens is geweest ter verklaring van
de dood (p. 157).
Alles draait om de vraag: ‘als het bestaan van Adam, resp. een eerste mens, niet
noodzakelijk is om het heil van Christus naar de klassieke omschrijving te handhaven’,
wat dan wel? Christus is het centrum van schrijvers betoog en terecht, maar ziet op
welke wijze: ‘Zonder Christus is in wezen over de mens niets meer te zeggen dan
mutatis mutandis over de rest van de fauna. De mens is niet van nature een hoger
wezen, doch hij is door Christus bijna goddelijk gemaakt’ (p. 175).
Vanuit Christus komt de auteur dan tot een nieuwe wereldbeschouwing: De mens
blijkt op Christus te zijn aangelegd, doordat Christus hem het antwoord geeft op de
cruxen van schuld en dood en zodoende de mens verheft (p. 183). Zo is niet het heil
van Christus in de evolutie opgenomen, doch is de evolutie in het heil van Christus
opgenomen. Het uitgangspunt is het heil van Christus en de kosmische betekenis
daarvan wordt uitgedrukt in het begripsmateriaal van het huidig wereldbeeld (184).
De 90 pagina's noten laten zien hoeveel materiaal er overhoop is gehaald. Mijns
inziens heeft de auteur door op deze wijze te werk te gaan naast de reeds bestaande
meningen er óók weer een ontworpen, met als thema: het gevecht tussen geloof en
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weten. Hij is er niet echt uitgekomen. Misschien had Karl Barth het in zijn K.D. III,
1 toch wel beter gezien.
Panc Beentjes

Rudolf Schnackenburg
Glaubensimpulse aus dem Neuen Testament
Patmos Verlag, Düsseldorf, 1973, 152 pp., DM. 9,80.
De bekende exegeet uit Würzburg wil met deze nieuw-testamentische impulsen
niet zozeer het hard-kritische discussiëren als wel het geestelijke gesprek onder de
gelovigen bevorderen.
Deze impulsen hebben hun verschillende ‘Sitz im Leben’: oorspronkelijk gehouden
als korte voordrachten, reflecties, meditaties en afgesloten met een persoonlijke
geloofsgetuigenis verloochenen zij geen van alle de uiteindelijke oorsprong van het
Nieuwe Testament. De schrijver maakt zich niet veel illusies over de huidige innerlijke
veerkracht van het christendom en menselijke samenleving, evenmin over de
gemakkelijke assimileerbaarheid van het evangelie. Deze twee factoren geven min
of meer een garantie voor het niveau van deze impulsen, die helder geschreven, met
gezag én eenvoud gebracht, niet bij een loutere kritische kennisname tot hun recht
komen. Als een weg naar de ruimte van het geloof in Christus geven zij getuigenis
van de hoop die in mensen leeft.
G. Wilkens

Bernard Lonegran
Introducing the Thought of Bernard Lonergan
Three papers reprinted from Collection with an introduction by Philip McShane.
Darton, Longman and Todd, London, 1973, 61 pp., 80 pence.
De Canadees Lonergan, geboren in 1904, is waarschijnlijk de meest invloedrijke
katho-
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lieke theoloog van de Verenigde Staten en Canada. Maar behalve in Engeland, heeft
zijn werk weinig weerklank gevonden in Europa. Dat hangt wel samen met zijn
overwegende nadruk op het kenprobleem zoals dat in de hedendaagse wetenschappen
en theologie functioneert en waarin hij een uiterst analytische weg volgt. Als
Europeaan staat men daarom enigszins verbaasd over het enthousiasme aan de
overzijde van de oceaan.
Dit boekje, dat na een korte inleiding drie voordrachten van Lonergan uit 1964 en
1965 afdrukt, maakt die geestdrift beter begrijpelijk. De eerste voordracht geeft onder
de titel Cognitional Structure een bijzonder levendige en heldere samenvatting van
zijn epistemologie, die de dynamische structuur van het kenproces benadrukt en dan
uitklinkt in de spanning tussen objectief kennen en authentiek menselijk leven: ‘It
is quite true that objective knowing is not yet authentic human living; but without
objective knowing there is no authentic living’ (p. 32). Onder de titel Existenz and
Aggiornamento wordt dan vooral de authenticiteit van menselijk kennen onderstreept
en de intellectuele ‘bekering’ die daartoe vereist wordt. Een juweeltje is de laatste
voordracht: Dimensions of Meaning (p. 46-61). Onder deze abstruse titel gaat een
penetrante analyse schuil van het klassieke griekse ken-ideaal, dat tot in de 18de
eeuw de hele Europese cultuur en tot in de 20e de katholieke theologie inspireerde,
en dat nu wel definitief achter ons ilgt. Helaas gaat Lonergan nauwelijks in op ‘the
gravest problems’ en ‘Herculean labors’ (p. 60), die dit cultuur-proces aan de
geloofs-verkondiging en -bezinning stelt. Kort merkt hij op, dat ‘the very possibility
of the old distinction between philosophy and theology vanishes’ (p. 32). Bijna
profetisch, in 1965, klinken de woorden: ‘There is bound to be formed a solid right
that is determined to live in a world that no longer exists. There is bound to be formed
a scattered left, captivated by now this, now that new development... But what will
count is a perhaps not numerous center, big enough to be at home in both the old and
the new, painstaking enough to work out one by one the transitions to be made, strong
enough to refuse half-measures and insist on complete solutions even though it has
to wait’ (p. 61). De eerste groep, zou Lonergan in het perspectief van de twee vorige
inleidingen zeggen, waagt het niet authentiek, de tweede groep niet objectief te
denken. Hier blijkt abstracte epistomologie buitengewoon praktisch te kunnen worden.
P. Smulders

Godsdienst
De aktieve en kontemplatieve mens nu... (kursus voor de religieusen in het
bisdom Rotterdam 1972-1973). - Diepgang Centrum, Hazerswoude, 1973, f 6,-,
BF. 90,-.
Goddijn, Prof. Dr. Walter - De beheerste kerk (Uitgestelde revolutie in R.K.
Nederland). - Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1973, 224 pp..
Lenzman, Jakow - Wie das Christentum entstand. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1973, 299 pp., EVP. 7,20.
Meiden, Dr. Anne van der - Mensen winnen (de overdracht van de boodschap).
- Ten Have, Baarn, 1973, 172 pp., f 12,90.
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Praag, H. van - Sleutelwoorden van de Bijbel. - Boekencentrum, 's-Gravenhage,
1973, 64 pp., f 6,50.
Schäfer, Klaus - Familienfeiern im Gottesdienst. - Hans Driewer, Essen, 1973,
224 pp., Linnen DM. 22,80.
Scholten, Dr. R.G. - Enquêteren in gemeente en parochie. - (Wegen tot pastoraat)
Dekker & v.d. Vegt, Nijmegen, 1973, 122 pp., f 11,50.
Veldhuis, Wil - Geloof en ervaring. - Ambo, Bilthoven, 1973, 70 pp., f 6,50.
Volwassenen Katechese Cursus I en II. - Diepgang Centrum, Hazerswoude,
1973, per deel f 4,50, BF. 65,-.
Weber, Norbert - Messtexte zum Lesejahr C. - Hans Driewer, 1973, 287 pp.,
Linson. DM. 24,80.

Kleine beeldbijbel (Oude Testament) Bosch en Keuning, Baarn, 1973, 184
+ VIII pp., f 3,25.
Een heruitgave van een boek uit 1733, ‘bestaande in driehondert ses en dertig
afbeeldingen, Cierlyk in 't koper gebragt door Pieter H. Schuts, en nieuwlyks
uitgegeven door Philippus Losel, Boekverkoper te Rotterdam’, is altijd weer een
interessant historisch gebeuren. Elke cultuur namelijk drukt haar eigen stempel op
een bepaald bijbelverhaal, zowel op vertelling als op afbeelding. Bij dit boekje is het
laatste zeer duidelijk het geval; wanneer men het jaar van uitgave niet zou kennen,
dan stralen klederdracht, architectuur, gebruiksvoorwerpen enz. onmiddellijk de 18e
eeuw uit. De tekst die naast de kopergravures is afgedrukt lijkt op het eerste gezicht
de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap te zijn, maar is dat bij nadere
beschouwing niet. Helaas wordt nergens in dit prachtige boekje vermeld uit welke
andere bijbelvertaling men dan wél heeft geput.
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Deze kleine beeldbijbel van het Oude Testament is m.i. echt geschikt als geschenk.
De gelukkige ontvanger zal er zalige uren aan beleven.
Panc Beentjes

Thomas a Kempis
De navolging van Christus
vertaald en ingeleid door Bernard Naaykens Ambo, Bilthoven, 1973, 219 pp., f 12,50.
Een boek dat in de loop van vijf eeuwen een vierduizend uitgaven beleefde in een
negentigtal vertalingen, behoeft geen aanbeveling.
Velen, priesters en leken, hebben dit monnikenboek gelezen, bemediteerd en in
praktijk gebracht. Het is een boek dat dermate persoonsbetrokken werkt in een
vroomheid voor de persoon van Christus dat het niet buiten de aandacht gehouden
en uit het persoonlijke leef- en geloofsgevoel verdrongen kan worden. Psychologisch
inzicht gaat gepaard met het opvallende feit dat tekorten niet verdoezeld worden,
realisme gaat samen met hoopvolle suggesties en verlangen naar een beter leven,
vertrouwen op Gods genade en vergeving is vooronderstelling eerder dan de conclusie
via een redenering die er naar toe of van af gaat.
De vertaling is van die kwaliteit dat deze de eenvoud van het boek niet in de weg
staat. De Ambo-uitgeverij zal niets nalaten deze pretentieloze bestseller een ruime
verspreiding te geven, hetgeen bij dit boek de navolging verdient.
G. Wilkens

K. Deddens
Zefanja's profetieën
Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 1973, 143 pp., f 10,75.
Over de profetieën van Zefanja, de profeet die leefde ten tijde van koning Josia
(639-609) is een boek verschenen dat de moeite van het lezen nauwelijks waard is.
Het komt mij voor dat dit boek een bundeling van preken is, maar dan van vrij slechte.
Het is een moraliserend, kerkelijk commentaar met een uiterst archaïsche stijl en
woordkeus.
Panc Beentjes

Paul Mommaers
Waar naartoe is nu de gloed van de liefde?
Fenomenologie van de liefdegemeenschap volgens de mysticus Ruusbroec
Patmos, Antwerpen/Utrecht, 1973, 139 pp., BF. 175, f 12,90.
Binnen drie jaar opnieuw een Nederlandstalig boek over de Nederlandstalige
mysticus Ruusbroec; vgl. Streven 25 (1971), p. 103. De hier te bespreken studie is
het resultaat van wetenschappelijke arbeid, waarbij als werkhypothese gesteld werd,
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dat Ruusbroec in zijn geschriften de fenomenologie van de liefdesgemeenschap
beschreef. Deze vooronderstelling bleek als stelling te kunnen worden gehandhaafd
na afloop van het onderzoek dat geenszins eenvoudig geweest moet zijn. Niet alleen
blijft Ruusbroecs taal - zelfs omgezet in modern Nederlands - moeilijk grijpbaar,
maar ook doet zich het eeuwige probleem voor van de onmogelijkheid tot genoegzaam
verwoorden van een - zeker religieuze - ervaring. Waagt men zich niettemin hieraan,
dan dreigt spoedig een behoefte tot systematisering, die de spontaneïteit en de
onherhaalbaarheid van de ervaring tekort of teniet doet. Mommaers is er verbazend
goed in geslaagd de teksten zodanig te ontbolsteren, dat de kern van Ruusbroecs
mystieke ervaring aan het licht komt en tot affectieve herkenning leidt bij de lezer.
De door hem gebezigde ‘flamicismes’ en de wat zwakke Inleidende vragen neemt
men daarbij op de koop toe. In de noten worden de oorspronkelijke Nederlandse
teksten afgedrukt, waarbij nogmaals blijkt hoe moeilijk de oorspronkelijke taal is.
P. Begheyn

U. Seidel und D. Zils
Psalmen der Hoffnung
Schriftmissions-Verlag, Gladbeck, 1973, 207 pp., DM. 9,80.
Op het eerste gezicht doet deze bundel zich voor als een Duitse vertaling van het
boek der Psalmen. Bij een nadere bestudering blijkt dit geenszins het geval te zijn.
De auteurs hebben een ander doel; zij hebben getracht de sfeer die de oorspronkelijke
Psalmen oproepen weer te geven in beelden van deze tijd. Om een duidelijk voorbeeld
te noemen neme men Ps. 1. N. van Uchelen (Psalmen I, Nijkerk, 1971) geeft:
‘Gelukkig de man,
die niet gaat in de kring van goddelozen en niet staat op de weg van zondaren,
noch zit waar spotters zitten;
wiens verlangen veeleer uitgaat naar de leer van de Heer
ja, zijn leer dag en nacht voor zich uit zegt’. In bovenstaande Duitse bundel wordt
het: ‘Glücklich die Kirche, die nicht blind ihren eigenen Traditionen vertraut,
doch auch nicht kritiklos auf jede neue Mode hereinfällt.
Glücklich die Kirche,
die nicht nur milden Spott übrig hat für das unsichere
Suchen und Fragen des Menschen
und auch nicht gereizt reagiert,
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wenn sie selber Spott erfährt und belächelt wird’.
Misschien is de gevoelssfeer van beide citaten wel hetzelfde; in ieder geval is er
een duidelijk verschil, namelijk: men gaat in de Duitse bundel de man uit Ps 1
benoemen, aanwijzen: het is de kerk. En deze tendens lijkt mij nogal gevaarlijk.
Een tweede citaat kan mijn bedenking wellicht verduidelijken; het is het begin
van Ps 2:
‘Warum wird Krieg geführt in Vietnam, warum verhängt das reichste Land unserer
Erde
eine Wirtschaftsblockade über Kuba?’
Naar mijn oordeel is het wezenskenmerk van het boek der Psalmen dat zij gebeden,
verzuchtingen, ja zelfs vloeken bevat, waarin de lezer, of liever de bidder zich kan
herkennen. Om een tweetal redenen ben ik daarom met dit boek niet zo gelukkig:
Het heeft er alle schijn van dat het oorspronkelijke Psalmenboek opzij is gezet
terwille van het actuele wereldgebeuren; nog verwarrender is het wanneer men dan
soms nog beginwoorden van de oorspronkelijke Psalmen overneemt, maar de inhoud
totaal laat verschillen.
2) De actualiteit van de Bijbel zélf is in het geding. Het lijkt er bij deze auteurs op
dat de Psalmen niet zo veel meer te zeggen hebben en dan vervangen moeten worden
door actuele sociale, politieke of andere onderwerpen. Beseft men wel wat zij dan
aan het doen zijn? Zij vervangen de Bijbeltekst door iets anders. Maar hoe lang zal
de oorlog in Vietnam, de blokkade van Cuba nog actueel zijn? Twee jaar, vijf jaar,
tien jaar? Wat moet er met Ps 2 gebeuren als Vietnam en Cuba geen wereldnieuws
meer zijn? Gaan de auteurs dan een ander politiek hangijzer lanceren als Ps 2?
Hetzelfde geldt voor Ps 57, die als titel draagt: Vrijheid voor Angola.
De lezer begrijpe mij goed; dit alles betekent niet dat ik Vietnam, Angola enz. niet
als grote problemen zie; evenmin gevoel ik behoefte om het omvangrijke werk van
beide studentenpastores belachelijk te maken of te kleineren; hun poging is daarvoor
veel te belangrijk. Het gaat mij erom hun uitgangspunten te signaleren en tevens te
wijzen op eventuele gevolgen die een dergelijk ‘bijbelgebruik’ met zich meebrengt.
Mag men bijv. God vergelijken met een trip van druggebruikers, zoals dat in Ps 16
van deze uitgave geschiedt?
‘Gott, du bist mein bester Trip
bei dir bin ich happy.
Ich lobe Gott, die besser ist
als jede Drogenberatung’.

Hoewel de auteurs in hun voorwoord opmerken dat deze bundel niet geschreven is
om het Boek der Psalmen te vervangen, maar om de psalmen van Israël juist
toegankelijker te maken voor deze tijd, is het gevaar dat hun bundel inhoudt m.i.
groter dan zij zelf denken. Aangezien een gewaarschuwd lezer voor twee telt, wordt
dit boek toch ter lezing aanbevolen.
Panc Beentjes

Josef Sudbrack
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Beten ist menschlich. Aus der Erfahrung unseres Lebens mit Gott sprechen
Herderbücherei, Freiburg i. Br., 1973, 256 pp., DM. 5,90.
De titel is een program dat uitgebreider wordt omschreven in bovenstaande
ondertitel. Het is de voortdurende zorg van de schrijver, bekend auteur van vele
publikaties over problemen in het geestelijke leven, het gebed te plaatsen midden in
het leven en de menselijke ervaring. Bidden is geen achterhaalde vroomheidsoefening.
Trouwens wie doet zoiets dan nog? Wel zijn er opkomende tendensen van een
meditatief ongebonden koesteren van menselijke grondproblemen. Bidden is, naar
de auteur, een bevrijdende uitdrukking van het menselijk bestaan, waarbij dan deze
bevrijding ook indruk moet maken op de mens.
De schrijver weet waarover hij spreekt, wanneer hij zijn gedachten uiteenzet met
betrekking tot vroomheid en spirituele theologie. Getuige zijn belezenheid is hij geen
onbekende met wat er gedacht wordt over het huidige zelfverstaan en aanvoelen van
de moderne mens. Steeds tracht hij problemen in het geestelijke leven, ja, het
geestelijke leven zelf, als een probleem te plaatsen in de menselijke ervaring. De
schrijver vermijdt eenzijdigheden. Elke auteur vindt zijn tegenwicht in een ander,
terwijl het een verdienste van de schrijver is de eigen keuze voor het levensbelang
van het bidden niet in de uiteenzettingen te verdoezelen. De schrijver geeft een goede
inleiding in de problematiek met betrekking tot het bidden: bidden mag (weer), want
bidden kan (weer); immers je blijft er mens bij, als je God in je leven betrekt. Daarbij
ontbreekt het niet aan aanzetten om bidden ook te verstaan uit het christelijk geloven
zelf; af en toe zijn er pogingen tot een dogmatiek van het gebed. Wel moet men niet
van deze oorspronkelijke uitgave in zakboekformaat verwachten dat dit een hoofdstuk
is uit de pastorale begeleiding of een onderdeel van de spirituele theologie, waarmee
mensen geholpen zouden kunnen wor-
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den die uit de praktijk van het bidden of het geestelijk leven de titel bevestigen of
ontkennen.
G. Wilkens

Ferdinand Kerstiens
Der Weg Jesu
(Topos), Matthias Grünewald, Mainz, 1973, 152 pp., DM. 6,80.
Een aantal preken over Jezus naar aanleiding van het zondagsevangelie in de
studentenparochie van Münster vormt de inhoud van het boek, waarvan de auteur
aldaar studentenpastor is. Hoe kan men nog mens blijven in deze verscheurende
wereld, hoe kan men christen zijn en blijven in een scheurende kerk, zijn de vragen
die op de achtergrond meespelen bij de poging het evangelie van Jezus te confronteren
met het leven van diegenen die ervan willen ophoren.
De gang van het boek bestaat in het beschouwen van Jezus' weg naar de mensen
toe om vervolgens te zien hoe Hij hen op Zijn weg meeneemt naar een toekomst die
altijd anders en groter is dan onze verwachtingen en ons toch niet desillusioneert.
Het boek kan een wegwijzer zijn voor iemand om zijn eigen weg te vinden ondanks
de soms wat academische inslag van de preken, die de neiging hebben te spreken
over geloof met mensen die het nog eens moeten zien gebeuren en niet altijd toekomen
aan de altijd te veronderstellen ontvankelijkheid voor de weg die Jezus zelf is.
G. Wilkens

Heinrich Bacht
Zeiten des Herrn III. Lesejahr C.
Knecht, Frankfurt, 1973, 416 pp., DM. 14,80.
De bekende Duitse specialist in oud-christelijke spiritualiteit, H.B., publiceert
hiermee het derde en laatste deel van een geestelijke anthologie. Voor elk feest of
zondag zijn drie à vijf bezinningsteksten samengelezen aansluitend bij het liturgisch
jaar C. Tot de meest geciteerde geestelijke schrijvers behoren K. Rahner (17),
Horatczuk en Tillich (14), Bonhoeffer (11), Lilje (8), Thurian en Guardini (6), de
Foucauld, Teilhard, Ratzinger en Zarhnt (4).
Naast de inhoudstafel verhogen een auteurs- en thematisch register de bruikbaarheid
van dit handzaam en fraai uitgegeven boekje. F. Wulf schreef voor dit alles een
voortreffelijke inleiding. Bidden is geen vlucht voor de werkelijkheid, maar zich
openstellen voor een hogere aanwezigheid die ons van binnenuit doordringt en noopt
zich tot God te richten als ‘Gij’.
S. De Smet

Literatuur
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Ward Ruyslinck
De verliefde akela
Paris - Manteau, Amsterdam & Brussel, 1973, 126 pp., BF. 65.
De hoofdpersoon van de titelnovelle doet sterk denken aan Casimir Roseboom uit
‘Het dal van Hinnom’. Hij verloor zijn enig dochtertje en werd krankzinnig toen hij
als nachtwaker op het kerkhof voortdurend met haar graf je werd geconfronteerd. In
‘De verliefde akela’ is het omwille van de dood van zijn vrouw dat de hoofdpersoon
meer en meer het contact met de alledaagse werkelijkheid verliest. Een welpenleidster
wier gevoelens voor de eenzame man meer dan medelijden blijken te zijn, brengt
hem helemaal in verwarring. Hij vermoordt haar in ‘zijn’ werkelijkheid, die door
een kunstgreep van Ruyslinck nog geruime tijd samenvalt met de gemeenschappelijke
werkelijkheid van anderen. Het verrassende slot
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is wellicht te happy-end-achtig om helemaal overtuigend te kunnen zijn.
In de vier overige korte verhalen vinden we dezelfde Ruyslinck terug die tien jaar
geleden al in een lezing voor de Nederlandse radio heftig van leer trok tegen de
collectieve maatschappelijke verdwazing en hypocrisie: ‘Niet alleen tegen het sociale
onrecht en de verdrukking dient de schrijver zijn stem te verheffen, maar ook tegen
de decadentie, tegen de innerlijke ontbinding, tegen een beschaving die steunt op
materialistische beginselen, op de begrippen nut en winst, en die dus geen werkelijke
beschaving is’. Elk kort verhaal in deze bundel is een literaire belichaming van die
overtuiging.
J. Gerits

Paul Goetsch, e.a.
Der englische Roman im 19. Jahrhundert. Interpretationen
E. Schmidt Verlag, Bielefeld, 1973, 346 pp., DM. 39,-.
Theorieën over de roman behoren al lang niet meer uitsluitend tot de wereld van
de literaire critici. Elke gevormde lezer heeft er in de laatste decennia kennis mee
kunnen maken. In een opmerkelijke studie (Het optreden van de verteller in de roman,
Heideland, Hasselt) heeft onlangs nog H. Van Gorp de meeste van deze studies voor
ons taalgebied toegankelijk gemaakt.
Naarmate de theorieën geperfectioneerd werden, heeft het formalisme steeds meer
de bovenhand gehaald. In de Nederlandse literatuur kan men reeds enkele auteurs
aanwijzen (Ivo Michiels o.a.) die deze formele structuren als uitgangspunt nemen
voor het schrijven van een roman. Zulke aanpak maakt meteen duidelijk tot welke
paradoxen een ahistorische en louter synchrone toepassing van het structuralisme
kan leiden.
Het hierboven vermelde boek gaat uit van het gezonde principe dat er in de
literatuur iets als eeen historische evaluatie bestaat. Deze collectieve en meestal
onbewuste selectie erkent in feite dat er in een roman structuren aanwezig zijn die
de historische situatie waarin hij is ontstaan, overstijgen. Meteen wordt ook duidelijk
waarom een studie van de 19de-eeuwse Engelse roman nog steeds ‘actueel’ kan zijn.
Omwille van deze aanpak verdient dit boek een meer dan gewone belangstelling.
Het boek bevat achttien opstellen over de meest representatieve Engelse romans uit
de 19de eeuw. Dat deze opstellen van de hand van verschillende auteurs zijn biedt
het voordeel dat hierin van meet af aan de grote variëteit van romantheorieën en
-typologieën concreet weerspiegeld is. Typologieën op grond van de constituenten
(karakter en handeling) van de roman, van zijn tijd en ruimtestructuren, zowel als
typologieën uitgaande van de vertelsituatie (point of view) zijn hier met een grote
soepelheid op de afzonderlijke romans toegepast. Als aanhangsel bevat dit werk nog
een uitgelezen bibliografie over de 19de-eeuwse Engelse roman en een bibliografie
van de werken en bijdragen van Horst Oppel, aan wie dit boek werd opgedragen.
Om de bruikbaarheid van dit boek aan te tonen, voor al wie in een roman meer
wil ontdekken dan wat kleurige informatie over onze bonte wereld, wil ik even ingaan
op een drietal bijdragen. De analyse van Wuthering Heights maakt meteen duidelijk
waarom dit boek nog steeds het lezen waard is. Door de spreekstijl van de
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verschillende Ik-figuren in de roman met elkaar te vergelijken, toont de auteur aan
dat de hoofdfiguur van deze roman niet een van zijn personages is, maar een
omvattend bewustzijn waarmee zich de lezer van alle tijden kan identificeren.
De studie over Jane Eyre maakt het ons mogelijk de tijdgebonden elementen van
dit verhaal met zijn happy end, te scheiden van de indringende karakterontleding en
het rijpingsproces van een jong meisje. Men hoeft slechts aan de
miniatuurvolwassenen die vele van Dickens' romans bevolken te denken, om het
uitzonderlijke van deze jeugdpsychologie avant-la-lettre naar waarde te kunnen
schatten.
De bespreking van The picture of Dorian Gray, toont aan hoe de tijdstructuur van
een roman een objectieve grond is waarop de studie van de verschillende motieven
is geënt. Het spel met de tijdstructuren (versnelling en vertraging) biedt daarbij de
sleutel voor de esthetiserende tendens van deze roman.
Deze voorbeelden mogen volstaan om de bruikbaarheid van dit boek, niet alleen
voor de literaire criticus, maar voor elke ontwikkelde lezer aan te tonen. Dit boek
biedt inderdaad een gelukkige aanvulling op de vele theoretische werken over de
roman, die de laatste jaren verschenen.
H. Roeffaers

Martin Christadler
Amerikanische Literatur der Gegenwart
Kröner Verlag, Stuttgart, 1973, 660 pp., DM. 28,50.
De Amerikaanse literatuur sinds 1945 is nu wel voldoende geprofileerd om ze op
een verantwoorde manier op een literaire kaart
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te kunnen brengen. Dit is precies wat deze verzameling van korte monografieën
beoogt. Zulke onderneming blijft echter even hachelijk als noodzakelijk. Men kan
zich immers terecht afvragen of men van een generatie auteurs waarvan de meeste
nog in leven zijn en produktief, een literaire staalkaart kan opmaken: Anderzijds
heeft de lezer nood aan dergelijke literaire gidsen om zijn weg te vinden in een wirwar
van nieuwe publikaties en één-dags-sterren. Deze gids bevat dertig korte monografieën
van de hand van vijfentwintig auteurs. In een inleiding van een veertigtal blz. wordt
ons een zeer overzichtelijke analyse geboden van de verschillende stromingen in de
Amerikaanse literatuur. Hier vindt de lezer ook de criteria die de samenstellers hebben
aangewend om hun keuze te verantwoorden. Eerder dan zich naar individuele auteurs
te richten, gaan zij uit van een aantal stromingen, waarrond zich literaire groepen
hebben gevormd. Zo kan de lezer kennis maken met representatieve figuren van de
Negerroman, van de literaire school van het Zuiden, van de Joodse roman, of nog
van de politiek gerichte en van de erotisch-pornografische literatuur. Dat bij dit
selectieprincipe de literaire kwaliteit niet altijd een hoofdrol speelt, blijkt uit de
afwezigheid van John Updike in dit overzicht. Wij voegen er graag aan toe dat dit
dan ook de enige opvallende leemte is; maar voor zulke auteurs kan men natuurlijk
ook elders terecht. Wie belang stelt in de Amerikaanse literatuur, in ons taalgebied
nog een te grote onbekende, zal dit boek niet graag willen missen.
H. Roeffaers

Johannes Schenk
Die Genossin Utopie. Dreiszig Gedichte
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1973, 56 pp..
De bundel valt in twee delen uit een: ‘Von Gefängnissen und Seeleute’ en ‘Von
den Frauen in der groszen Stadt’. De schrijver, die nu acteur is, was oorspronkelijk
zeeman. We hebben hier dus te maken met een soort arbeidersliteratuur. Daarbij zijn
in de tweede serie wel allerlei aanwijzingen van hoop in dit leven, vandaar
waarschijnlijk de titel. Maar toch zijn deze gedichten sterk door een traditie bepaald.
Voortdurend moest ik denken niet alleen aan Gerard Hauptmann, maar zelfs aan
Käthe Kollwitz. Het heeft het sombere van de twintiger jaren en mist, wat we
bijvoorbeeld wel vinden bij Van Vollenhoven en De Vries, de tekening van het
arbeidersleven door de welvaartsstaat.
C.J. Boschheurne

Theater
Brereton, Geoffrey - French tragic drama in the sixteenth and seventeenth
century. - Methuen, London, 1973, 312 pp., £ 3,50.
Dramaturgie und Geschichtlichkeit. Schriften zur Theaterwissenschaft. Band
5. - Henschel, Berlin, 1973, 575 pp..
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Greif, Hans-Jürgen - Zum modernen Drama. - Bouvier, Bonn, 1973, 91 pp.,
DM. 16,-.
Loftis, John - The spanish plays of neoclassical England. - Yale University
Press, London, 1973, 263 pp., £ 4,-.
Steiner, Gerhard - Jakobinerschauspiel und Jakobinertheater. - Metzler,
Stuttgart, 1973, 336 pp., DM. 26,-.

Klaus Peter Jochum
Die dramatische Struktur der Spiele von W.B. Yeats
Athenäum, Frankfurt, 1971, 260 pp., DM. 58,-.
Bij de toch wel verrassende vaststelling dat het werk van W.B. Yeats (1865-1939)
in de analyse nog steeds niet meer dan accidenteel werd onderzocht, trekt deze studie
er op uit om de dramaturgische en theatrale constanten te ontdekken. S. volgt daarbij
de triadische Hegel-structuurprincipes aangevuld met de categorieën van E. Staiger
(pathos en probleem). Onder deze aspecten onderzoekt hij daarna systematisch alle
toneelteksten, ieder voor zich volgens dezelfde werkpunten. De conclusie is dat
inderdaad de invloed van het Japanse Nospel bepalend moet genoemd worden, zowel
mentaal als structureel. In een meervoudige codificatie (9 gegevens) wordt dan de
telkens unieke basis van elk stuk (meestal eenakters) veralgemeend tot een eigen
dramaturgisch systeem. Het is S.'s verdienste dat hij methodisch de eigen aard van
Yeats als dramatisch auteur aantoonbaar maakt; dat hij hem niet helemaal weet te
redden als ook belangrijk auteur voor het theater (met name zijn de analysecategorieën
van de theatrale aspecten te sterk begeleidend en niet structureel gezien), zegt meer
over Yeats dan over zijn analist.
C. Tindemans

Hans Dieter Mäde und Ursula Püschel
Dramaturgie des Positiven
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1973, 276 pp., M. 9,50.
In een uiteenzetting die leeft van het detail en toch zweert bij de doctrine, maken
deze
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twee theaterleiders in de D.D.R. (Berlin, Karl-Marx-Stadt, Dresden) duidelijk welke
de intenties zijn waarmee zij theater bedrijven en bij middel van welke procédés zij
dit voor elkaar brengen. Het zijn vrij dorre theoretische rapporten die keurig de
pragmatische bocht nemen om finaal terecht te komen in het principiële. De activiteit
is erop gericht de basis, de inhoud, de toepassing en de baten van het socialistische
realisme aan te tonen, door de flapschrijver uitstekend omschreven als ‘ein mit
sozialistischer Parteilichkeit vertretener kritischer Realismus’. Dit fundament maakt
het geheel tot een document.
C. Tindemans

Franz Norbert Mennemeier
Modernes Deutsches Drama. Kruiken und Charakteristiken. Band 1:
1910-1933 W. Fink, München, 1973 (UTB) 135), 375 pp., DM. 19,80. Walter
Hinck
Das moderne Drama in Deutschland. Vom expressionistischen zum
dokumentarischen Theater Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1973,
241 pp., DM. 16,80.
Mennemeiers aanloop tot een evaluatieve studie van het recente Duitse drama ruimt
methodisch op met de gedesinteresseerde kunst-problematiek en gaat van één enkele
vraagstelling uit: wat is gebleven? Het antwoord wordt gezocht in de wisselwerking
tussen maatschappelijk-relevante thematiek en de daarvoor adequaat gevonden
vormoplossingen. De antiquarische esthetische normen worden stelselmatig genegeerd
en alleen de wijze waarop het drama een exponent van het menselijke bewustzijn en
wereldgebeuren is, leidt tot de mogelijke antwoorden op de basisstelling. Natuurlijk
wordt het overzicht nog chronologisch opgebouwd, maar de afgewogen dosering
van pregnante vignetten, tastend naar neo-evaluatie en tegelijk historisch informerend,
en verrassende monografische analyses, dramaturgisch opgebouwd en met graagte
voorverwijzend naar meer actuele dramatische kenmerken (b.v. parallellisme tussen
het expressionistische en het absurde drama), is erg goed. Uiteraard is er een bewuste
selectie gebeurd (deze studie is met nadruk geen complete geschiedenis), zowel in
de auteurs als binnen de produktie van diverse auteurs, en dat op basis van
dramaturgische inbreng of wereldbeschouwelijke indicaties. Vaak oneerbiedig spelend
met reputatie (b.v. W. Hasenclever), of insisterend op herontdekking (b.v. R. Goering),
of nuancerend afwijzend (b.v. Y. Goll, zij het dat deze als absurdist wordt gevierd),
vaak ironiserend zoniet cynisch, of volstrekt wijzigend (b.v. E. Toller), met aandacht
voor vergeten figuren (b.v. F. Jung en het hele proletarische drama), manifesteert
deze herverkenning een wat topzware structuur: eerst algemeen-verduidelijkend,
daarna scherp (zo niet eenzijdig) maatschappelijk beoordelend, in elk geval nu reeds
de eerste Brecht-fase imponerend reevaluerend. Als het vervolg deze koers weet aan
te houden, krijgen we een gezagvol monument gepresenteerd.
W. Hinck behandelt dezelfde stof, zij het wat meer gecondenseerd en niet zo erg
uit op een nieuwe actualisering van waarde en betekenis, en voegt daar een vlugge
synthese van de meer recente Duitse dramatiek aan toe. Ook bij hem dwingt het
temperament hem herhaaldelijk tot zelfstandige, monografische tekening en vervagen
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de algemene ontwikkelingstendensen. Maar ook bij hem staat de
vermaatschappelijking van het drama (als inhoudsinstrument en als artistieke
categorie) voorop. Bij Hinck blijft meer een panorama overeind dan een strooptocht,
maar zijn intentie (een overzicht voor leken) heeft hij bevredigend omgezet in
meningen die ook daarbovenuit hun eigen zin bewaren.
C. Tindemans

The Television Dramatist
selected and introduced by Robert Muller
Paul Elek, London, 1973, 382 pp., £ 3,80. Waar de titel toch een analyse van een
fenomeen belooft, vult zich dit kaft met 5 Britse TV-scripts. De beste uit een ruime
reeks, zogezegd. Want de inleiding geeft geen uitsluitsel over de criteria en de teksten
zelf springen er niet uit. Wel beklagen alle auteurs zich in hun plichtsgetrouw
voorwoord over de miskenning van hun vak en de jachtigheid van het tv-bedrijf. En
verder moeten de teksten zich waarmaken tussen literaire verwoording en (spaarzame)
technische aanwijzing in. L. Lehmann plaatst een tv-schrijver die aan zijn
leveringsplicht ten onder gaat, P. Nichols mengt weekend-uitstap en banaal erotisme,
J. Bowen speelt handig op de horror-rage in, J. Rosenthal heeft een voetbalwedstrijd
(en zijn referee) als vedette en D. Potter laat een reclame-acteur aan zijn onzinnige
tekstblazen stukbreken. Vlug gelezen, vlug vergeten.
C. Tindemans
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Kunst en architectuur
Acton, Harold - Tuscan Villas. - Thames and Hudson, London / Denis,
Borgerhout, 1973, 288 pp., BF. 952.
Boult, Adrian - My own trumpet. - Hamish Hamilton, London, 1973, 213 pp.,
£ 3,25.
Hauser, Arnold - Der Ursprung der modernen Kunst und Literatur. - Beek,
München, 1973, 425 pp., 320 pl., DM. 39,50.
Hauser, Arnold - Kunst und Gesellschaft. - Beek, München, 1973, 241 pp., DM.
10,80.
Oehlmann, Werner - Reclams Liedführer. - Reclam, Stuttgart, 1973, 1024 pp.,
DM. 38,80.
Rimbert, Sylvie - Les paysages urbains. - Colin, Paris, 1973, 240 pp..
Rubinstein, Arthur - Erinnerungen. Die frühen Jahre. - Fischer, Frankfurt, 1973,
591 pp., DM. 34,-.
Sullivan, Michael - The arts of China. - Thames and Hudson, London / Denis,
Borgerhout, 1973, 256 pp., BF. 575.
Warrack, John - Tchaikovsky. - Hamish Hamilton, London, 1973, 287 pp., £
5,-.

Alan Carter
John Osborne
Oliver & Boyd, Edinburgh, 19732, 213 pp., £ 3,50.
Dat J. Osborne door de routine een automatisch auteur is geworden die thematisch
en formeel de eigen vinding uit de weg blijft gaan en onrustig teert op het aroma van
weleer, is een werkelijkheid die je tevergeefs in deze hagiografie zult zoeken. Dit
boek behoort tot de diva- en vedette-serie. Ongenuanceerde verering en verheerlijking
sluiten elke evenwichtige kritische doorlichtting uit; dit reclame-boek uit de Ocultus
zweert vooraf elke poging tot objectivering af. Dus krijgen we het lieve sprookje
verteld van de onversaagde held die met zijn kranige stukken deze vieze wereld te
lijf gaat. S. rijt levensfeiten lustig aan elkaar, waadt borsthoog door de historische
citaten, zet ons omstandig de plotverhaaltjes uiteen. Zelfs krijg je nog zoiets als een
thesis waarin S. verkondigt dat Osborne met zijn taalgebruik een belangrijke bijdrage
zou hebben geleverd tot een zindelijker levensgedrag in dat Engeland van nu. Vergeet
het maar, tenzij je dit soort happige vergulding van een dramatische hinkepoot op
prijs stelt.
C. Tindemans

Miscellanea
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Cultureel jaarboek van de provincie Antwerpen, 1972. - Provinciale
Kultuurdienst, Antwerpen, 1973, 785 pp., BF. 461.
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Deel I. - Lannoo, Tielt, 1973, 902 pp..

Joos Florqyuin
Ten huize van... 9e reeks
Davidsfonds, Leuven, 1973, 320 pp., geïll., BF. 100.
Andermaal bezorgde J.F. een serie van zes gesprekken met eminente figuren uit
Vlaanderen en Nederland: Simon Carmiggelt, A. den Doolaard, Flor Grammens,
Nico Gunzburg, Luk Philips en Kardinaal Alfrink.
Ook als men de inmiddels overal gewaardeerde TV programma's heeft kunnen
meemaken, leest men toch met genoegen deze tegelijk boeiende en ongedwongen
gesprekken. Een personenregister en een serie foto's van de geïntervieuwde verhogen
nog de waarde van deze originele cultuurspiegel.
S. De Smet

Charles Higham
Ziegfield
W.H. Allen, London, 1973, 245 pp., £ 2,75. Deze biografie van de grote Amerikaanse
showman en show-producer is voornamelijk op de vlotte leesbaarheid afgestemd.
En Higham slaagt daar bijzonder wel in, zonder de ernst van zijn studie in het gedrang
te brengen. Integendeel zelfs: vaak betreurt men dat de S. van deze biografie niet
meer gedetailleerd en niet dieper ingaat op datgene wat hij zo accuraat en genuanceerd
aanvoelt en inziet: een unieke brok show-busines (met het hoogtepunt tussen de jaren
1907 en 1920), tevens kruispunt en startpunt voor een rijkgevariëerde Amerikaanse
traditie. Sommige terloopse en rake opmerkingen (uiterst zeldzaam omdat Higham
in de eerste plaats een vlotte maar extreem zakelijke verteller-biograaf is) doen
vermoeden dat de S. heel wat meer te vertellen heeft over de werking en de functie
van het fenomeen ‘show’. Maar als dusdanig een waardevol document, dat de
hagiografie beslist te boven stijgt.
Eric De Kuyper
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[1974, nummer 6]
[Inhoud]
Versobering, p. 531
Versobering veronderstelt welvaart en dit houdt in dat haar waarde niet gelegen is
in haar vanzelfsprekendheid, in het feit dat er geen andere mogelijkheden zijn, maar
hierin dat zij een stilering van het menselijk bestaan is, door de mens zelf ondernomen.
Als ‘deugd’, om een groot woord te gebruiken, is de soberheid geen bijprodukt van
de nood, maar een culturele, ethische verworvenheid. De moeilijkheden die de
versobering in onze maatschappij met zich meebrengt, houden verband met een
consumptie-ideologie waarin zelfs onmatigheeid en verkwisting gepropageerd worden
als vormen van activiteit, status en uitdrukking van gevoel voor eigen waarde.

Bevolkingspolitiek als onderdeel van ontwikkelingspolitiek, p. 546
Bij het voeren van een bevolkingspolitiek moet de overheid voor ogen houden dat
veranderingen van opvattingen ten aanzien van het gewenste kindertal deel uitmaken
van het totale veranderingsproces. Daarom zullen de maatregelen die genomen
worden om de bevolkingsomvang te beïnvloeden, zoveel mogelijk geïntegreerd
moeten zijn in de totale ontwikkelingspolitiek.

Waarom buitenlandse werknemers marginalen blijven, p. 554
Ethische verontwaardiging ‘in het algemeen’ over het lot van de gastarbeiders blijkt
niet zoveel zoden aan de dijk te zetten. Wil men er echt iets aan doen, dan moet men
de mechanismen onderzoeken die in een bepaalde samenleving de marginaliteit van
de buitenlandse werknemers bevorderen èn bestendigen. De auteur gaat uit van een
sociologische studie van Hoffmann-Nowotny en wijst op de onopgehelderde vraag
die er nog in besloten ligt.

Engelse landschapschilderkunst, p. 560
Om een aantal socio-culturele redenen heeft het in Europa lang geduurd voor het
landschap een zelfstandig schilderobject is geworden. En dan ontaardde deze kunst
nog vaak in al te pathetische of lieflijk pastorale genre-stukken. In Engeland waren
het alleen de grootsten, Turner en Constable naast Girtin en Gainsborough, die zich
niet, of niet helemaal, in de traditionele normen lieten opsluiten. En dan blijken vaak
hun ‘schetsen’ of ontwerpen oorspronkelijker te zijn en van een gaver artistiek gehalte
dan het ‘afgewerkte’ schilderij dat door het publiek werd verlangd.
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Her-ontmoetingen met klassiekers I. Het ballet, p. 569
Met deze reeks notities, waarvan de aanleiding telkens recente opera-, ballet- en
toneelopvoeringen zijn, gaat de auteur een paar markante trekken na van onze omgang
met het klassieke repertoire. Het is hem vooral te doen om de zin van ons culturele
erfgoed in deze tijd: uit welke verschillende hoeken het motief ‘cultuur’ gehanteerd,
genegeerd of ‘opgelost’ werd. Het is tevens een wederopnemen en verder uitwerken
van de reeds eerder aangesneden problematiek in ‘Cultuur als fossiel’ (Streven, mei
1970, pp. 812-821) en een verder verzamelen van materiaal voor een hedendaagse
her-definiëring ‘in concreto’ van het begrip ‘cultuur’. In deze eerste aflevering wordt
het probleem benaderd en geïllustreerd door te kijken naar de klassieke balleterfenis.
Volgende afleveringen zullen aandacht besteden aan resp. theater en opera.

Carlos Castaneda: tovenaar van beroep, p. 576
Wat men ook over het geval Castaneda mag denken, de weerklank van zijn oeuvre
bij heel wat beschavingszieke mensen in de USA is een intrigerend fenomeen. Beweert
Castaneda niet, van een Indiaanse tovenaar geleerd te hebben dat men de wereld met
heel andere ogen bekijken kan, meer nog, dat die andere wereld even werkelijk is
als die van onze wetenschappelijke en technische ‘afspraken’? Of die ontdekking,
en de weg daarheen, uiteindelijk toch niet strandt op een individualistisch
subjectivisme, blijft de open vraag.

Streven. Jaargang 27

531

Versobering*
Corn. Verhoeven
We zouden met enig recht kunnen zeggen, dat we nadenken met de bedoeling
problemen op te lossen. Problemen doen zich voor als obstakels op een weg; wie
niet beweegt ontmoet ze niet. Denken staat in dienst van de beweging; het houdt
verband met onze drang tot actie: wie denkt, zint op middelen om iets te doen en zo
verder te komen op zijn weg. De opschorting van de actie waartoe wij ons gedwongen
zien, kan lang of kort duren. Het denken speelt zich niet noodzakelijk af in een laatste
fase van dit uitstel die onmiddellijk aan de actie voorafgaat. Het zinnen op middelen
kan eindeloze omwegen bewandelen, voordat een oplossing in zicht komt. Denken
is een vermogen om in een omweg de enig mogelijke weg te ontdekken. Het volgt
de bochten van de gegeven mogelijkheden. Het is uit zijn aard nooit rechtlijnig.
Wanneer over ‘rechtlijnig denken’ gesproken wordt, moet iets anders dan denken
bedoeld zijn, bijvoorbeeld een sterke wilsfunctie of een neiging tot gewelddadigheid.
Deze dingen worden in onze samenleving zeer vereerd en krijgen daarom ook wel
de naam ‘denken’.
Nadenken maakt problemen eerder ingewikkelder dan eenvoudiger. Eenvoud is
geen onmiddellijk effect van het denken. Bovendien kunnen aan dit zinnen op
middelen een aantal fasen voorafgaan waarin bijvoorbeeld over de oplosbaarheid
van het probleem als probleem op zich zelf gedacht en getheoretiseerd en de oplossing
nog verder uitgesteld wordt. Wij denken niet alleen na over de vraag hoe we iets
kunnen doen, maar ook of we het kunnen doen en of we het zelf kunnen doen. Doen
of laten, dat is dikwijls de kwestie. Het denken speelt zich af in een bufferzone tussen
activiteit en passiviteit.
Wanneer we denken over iets als ‘versobering’, moeten we ook denken over de
vraag, in welk stadium van de activiteit we ons bevinden. Wanneer vast staat, dat
we moeten versoberen en hoe dat kan gebeuren, is de tijd rijp voor actie en valt er
met het denken geen probleem meer op te lossen. De vraag naar een beschouwing
over versobering en de soberheid heeft dan

*

Lezing voor het Studium Generale van de Vrije Universiteit te Amsterdam, op 23 oktober
1973.
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weinig zin meer. Wanneer versobering een politiek of economisch project is dat
volgens een vastgesteld plan moet worden uitgevoerd, kan een filosoof daar weinig
meer over zeggen. Maar van de andere kant: wat kan versobering zijn, als zij niet
minstens een plan tot activiteit is en hoe kan zij een plan zijn zonder politiek of
economisch te zijn? Een plan dat geen realiteit kan worden, heeft weinig te betekenen,
en politieke of economische activiteiten danken hun betekenis juist hieraan, dat zij
van plannen realiteiten maken.
Versobering is, hoe zij verder ook omschreven moet worden, een activiteit die
mensen ondernemen, niet een gebeurtenis die ons overkomt en waar we passief
tegenover staan. In het denken hebben zulke gebeurtenissen een grote betekenis:
geboorte, dood, verdriet en vreugde worden door ons meer ondergaan dan verricht
en ons denken bestaat voor een groot deel in de wijze waarop wij die passiviteit
verwerken en onze houding daartegenover bepalen. ‘Verwerken’ betekent: een plaats
geven in onze activiteit. Maar het denken over de versobering ligt in zijn inspiratie
dichter bij de activiteit dan bijvoorbeeld het denken over de dood, dat nauwelijks
enig uitzicht biedt op een actieve oplossing en ons op zijn hoogst toelaat een ‘houding’
te formuleren. De functie van de passiviteit schijnt bij de versobering veel geringer
te zijn, het uitstel van de actie overbodiger.
Iemand voor wie denken en filosoferen voornamelijk bestaat in de wijze waarop
mensen verwerken wat hun overkomt, kiest hiermee een bepaalde richting in de
filosofie. We zouden die richting als de filosofie van levens-problemen kunnen
aanduiden. Het is de minst academische en de meest dilettantische richting, maar
daar staat tegenover dat zij onvermijdelijk is en door elk denkend mens beoefend
wordt. De filosoof die op dit moment deze bedenkingen formuleert, voelt zich tot
deze filosofie aangetrokken. Het probleem van de versobering is voor hem vooral
interessant als levensprobleem, als verschijnsel in de marge tussen activiteit en
passiviteit, en vandaaruit pas als een sociaal, een economisch, een medisch of een
politiek probleem. Zonder een dimensie van passiviteit is het niet bespreekbaar. Dat
betekent, dat het uitgangspunt ligt in de vraag: wat overkomt ons dat wij willen
versoberen? Welke passiviteit willen wij bezweren of tegen welk noodlot willen wij
een houding formuleren door de activiteit van de versobering?
Wat ‘de’ filosofie over het thema ‘versobering’ te zeggen heeft, weet ik niet. Het
onttrekt zich aan mijn waarneming en aan mijn fantasie. Maar voor deze filosoof is
de versobering alleen denkbaar als een manier om de passiviteit van het bestaan te
verwerken en een chaos van mogelijkheden te stileren. Voor mij als filosoof is
versobering alleen te denken als een filosofische activiteit in het grensland tussen
politieke of economische acties en
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beschouwelijke passiviteit. Uiteraard is dit een beperking die tot misverstanden kan
leiden. Ook om die reden is het goed dat wij eerst enige aandacht geven aan de
woorden ‘versobering’ en ‘soberheid’.
Wat betreft de betekenis van het woord ‘versobering’ lijkt nauwelijks een misverstand
mogelijk: dit zelfstandig naamwoord is gevormd van het werkwoord ‘versoberen’
en duidt op een abstracte wijze de handeling aan. Zo is ‘handeling’ van ‘handelen’,
‘begroeting’ van ‘begroeten’ en ‘vergoeding’ van ‘vergoeden’ afgeleid. ‘Versoberen’
op zijn beurt is afgeleid van het bijvoeglijk naamwoord ‘sober’ en wel door middel
van een voorvoegsel ‘ver-’, dat wij in verbinding met bijvoeglijke naamwoorden
gebruiken om aan te geven dat een hoedanigheid betrokken wordt in een activiteit
of in een proces, een ‘maken’ of een ‘worden’. ‘Vervreemden’ is ‘vreemd maken’
of ‘vreemd worden’; het kan onovergankelijk en overgankelijk gebruikt worden;
‘veranderen’ is ‘anders maken’ of ‘anders worden’, actief of intransitief, ‘vergelen’
is ‘geel worden’, maar de mytische ‘vergeler’ maakt geel; ‘vereffenen’ is ‘effen
maken’, ‘verhitten’ is ‘heet maken’. Zo is ook ‘versoberen’ een activiteit die wij
ondernemen of een proces dat wij ondergaan en waarvan het resultaat is dat wij sober
worden en dat onze levenswijze sober wordt.
‘Sober worden’ kan alleen gezegd worden van iets wat niet, nog niet of niet meer
sober is. Deze simpele vaststelling heeft grote consequenties. Gebruik van het woord
‘versobering’ houdt in, dat tot soberheid teruggekeerd wordt: het veronderstelt een
levenswijze, waarin soberheid eerder uitzondering dan regel is. ‘Versobering’ is een
naam die vanuit welvaart en overvloed gegeven wordt aan een vrijwillige of
gedwongen terugkeer naar een vroegere eenvoud. Voor mensen die nooit anders dan
een bestaansminimum gekend hebben, moet dit woord alleen al een ongekende luxe
vertegenwoordigen of zelfs onbegrijpelijk klinken.
Dezelfde eigenaardigheid treffen we trouwens aan in het woord ‘sober’. Wij
gebruiken dat zowel om een vrijwillige eenvoud als om afgedwongen armoede aan
te duiden. De rol van activiteit of passiviteit blijft in het midden: alleen de toestand
wordt benoemd. Als we de etymologie van ‘sober’ nagaan, ontdekken we dat het
Latijnse ‘sobrius’, met de betekenis van ‘nuchter’ of ‘matig’ in de actieve sfeer ligt
en dat het bovendien gevormd is als tegenstelling tot en ontkenning van ‘ebrius’, dat
‘dronken’ betekent. ‘Sobrius’ is ‘niet dronken’. De negatieve benaming schijnt ervan
uit te gaan, dat dronkenschap en overdaad tamelijk vanzelfsprekend zijn en in elk
geval niet uitzonderlijk. Soberheid moet verworven worden. Er is een bijzondere
activiteit nodig om te voorkomen, dat overdaad de permanente toestand is. Op dezelfde
manier wordt ‘arbeid’ of ‘taak in het Latijn ‘negotium’ genoemd, wat de negatie is
van ‘otium’ of ‘vrije tijd’. Niet het werk, maar de
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vrije tijd lijkt de toestand te zijn waarvan men bij de benaming uitgaat. ‘Versobering’
en ‘sober’ duiden dus op een proces dat zich richt tegen de voortzetting van een
bestaande overvloed en een vanzelfsprekend wordende mateloosheid. Zij
veronderstellen de welvaart. Versobering is de herontdekking van de soberheid als
levenswijze en een poging daarheen terug te keren. Behalve dat deze negatieve
benaming te kennen geeft dat het tegendeel of de oude toestand waaraan de naam
ontleend wordt, de mateloosheid, meer voor de hand ligt, kan zij ook gezien worden
als een aanduiding dat het essentiële, niet zo vanzelfsprekende, zich aan een
rechtstreekse kwalificatie onttrekt. Het wordt verworven in een proces van
voortdurende reductie, waarbij telkens iets als niet-essentieel wordt afgewezen. Zo
wordt ook God in het mystieke denken benaderd langs de via negationis, door vast
te stellen wat hij niet is. Om te kunnen zeggen wat iets niet is, hoeven we het niet te
overzien. De ontkenning zondert brokken werkelijkheid die wij pretenderen te
overzien af, en legt ze als het ware opzij om vervolgens het wezen te zoeken in de
eindeloze rest van het nog niet ontkende. Die rest wordt telkens wat kleiner en steeds
boeiender als vindplaats. De negatie is een schijn-produktie van het denken, maar
ook een uitdrukking van de bereidheid tot werkelijke produktie te komen en daaraan
steeds hogere eisen te gaan stellen.
We zouden dus, om de gedachten op gang te brengen, vooreerst eens moeten bezien
wat versobering niet is, of liever: in welke zin genomen dit woord of deze opdracht
het denken geen aanknopingspunten geeft. Op grond van de voorafgaande
overwegingen kan dan gezegd worden, dat versobering een keuze uit verschillende
mogelijkheden veronderstelt. Zij houdt iets anders in dan zonder meer in armoede
vervallen of zwichten voor een pure noodzaak. Versobering heeft de grootste kansen
wanneer zij gepaard gaat met de grootste vrijheid. Zij veronderstelt eerder een
economie van de overvloed dan de wet van de schaarste.
Er kan van versobering in economische zin gesproken worden in verband met
schaarste van de grondstoffen, een dreigend energietekort of de druk van de
overbevolking die ons dwingt een bepaalde en beperkte hoeveelheid goederen onder
meer mensen te verdelen. Versobering is dan het ontzien van mogelijkheden met het
oog op de voortzetting van het gebruik daarvan, een uitstel in de bevrediging van
behoeften in verband met de schaarste van de middelen. Hoe ze ook omschreven
wordt, ze is in dit geval een maatregel die getroffen wordt vanwege een situatie die
als noodsituatie geïnterpreteerd wordt.
Een tweede vorm van versobering die voortkomt uit een noodzaak, en waarin het
denken juist om die reden weinig aanknopingspunten vindt, is
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de versobering als beperking in het gebruik van mogelijkheden met het oog op de
schadelijke neven-effecten daarvan. In die zin kan de verontreiniging van het milieu
ons dwingen tot een soberder leven en minder verkwisting. Verkwisting is een vorm
van geweld tegenover de dingen, een pseudo-techniek die een overmaat aan
onvoorspelbare en niet te beheersen neveneffecten schept. Zij is half-voltooide
consumptie, het wegwerpen van iets dat niet maximaal benut is en het produceren
van dingen die niet maximaal benut kunnen worden. Zij schept onverteerbare of
gevaarlijke resten en ziet daar verder niet naar om. Versobering als georganiseerde
activiteit is te omschrijven als het opnemen van resten in de cyclus van produktie,
consumptie en milieu. Een bij de versobering aangepaste technologie zou de kunst
zijn om met een minimum aan middelen een maximum aan resultaat te bereiken, zo
weinig mogelijk te verkwisten en ook de neven-effecten positief te benutten. De
schaarste aan middelen en aan onbedorven milieu kan ons dwingen aan zo'n
versobering te denken en ze in praktijk te brengen.
Een derde noodzaak tot versobering zou kunnen liggen in de medische overweging
dat een sobere levenswijze gezonder is en meer kans geeft op een langer en minder
door ziekten geteisterd leven dan onbelemmerde mateloze consumptie. Het
makrobiotische dieet wordt gekenmerkt door soberheid en honderdjarigen zijn maar
zelden met overvloed en verkwisting opgegroeid. Versobering kan dus een medische
noodzaak zijn of uit medisch oogpunt aanbeveling verdienen.
In die noodzaak van economische, ecologische of medische aard ligt de reden waarom
ik hier van een negatieve benadering zou willen spreken. Het lijkt mij niet helemaal
bevredigend van levenswijsheid te spreken, wanneer die wijsheid alleen maar
betrekking heeft op de distributie van voorradige middelen, op hygiënische
omstandigheden of zelfs op de duur van het leven. Wanneer versobering een element
van wijsheid bevat en hierdoor voor het denken boeiend is, dan is het bijna
ontmaskerend haar te herleiden tot een effect van de schaarste. De wijsheid van een
versobering of liever soberheid, die op economische of medische noodzaak gebaseerd
is, blijft een dubbelzinnig karakter behouden, niet zozeer omdat zij zich op een te
laag niveau zou bevinden, maar omdat een gedetermineerde activiteit ook wel zonder
begeleidende wijsheid tot stand komt. De wijsheid van de noodzaak is niet
dubbelzinnig door de inhoud van haar uitspraken, maar door haar positie zelf. Zij
lijkt een keuze te rechtvaardigen terwijl er geen sprake is van keuze.
Het is misschien wel onmogelijk om dit in concrete gevallen te constateren en er
de vinger op te leggen, maar dubbelzinnigheid kan al ontstaan, wan-
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neer de mogelijkheid van een ontmaskering alleen maar vermoed wordt. Een van de
ellendigste gevolgen van armoede kan zijn, dat zij inspireert tot armoedige wijsheden,
waarin mensen proberen zich aan te passen aan een misschien wel volkomen
overbodige nood. Berusting krijgt pas de kans zich tot een betrouwbare levensstijl
te ontwikkelen, wanneer er een reële poging tot verbetering van zijn lot aan
voorafgegaan is. Ook in dit opzicht is het zoeken naar wijsheid een poging tot een
integratie van het passieve in het actieve leven. Een al te grote en gretige passiviteit
kan de vervreemding in de hand werken. Armoedige wijsheid kan een schrale troost
of een rancuneuze vertekening van de werkelijkheid zijn. Als zo'n wijsheid kan
bijvoorbeeld fungeren de overweging dat rijkdom niet gelukkig maakt. De armoedigste
wijsheid is die waarin onbereikbare hoog hangende druiven zuur genoemd worden.
Als armoede vrijwillig kan zijn, zoals bij sommige Oosterse wijzen en bij veel
Westerse kloosterlingen het geval is, lijkt de wijsheid die uit deze versobering
voortkomt, van een betrouwbaarder gehalte te zijn dan wanneer zij te interpreteren
is als een aanpassing bij afgedwongen omstandigheden of de rechtvaardiging van
een al te snelle berusting. In een economie van de overvloed is de kans, dat bewust
beoefende soberheid vrij blijft van ressentiment en vervreemding, groter dan in een
economie van de schaarste. Een wijsheid waarvan verondersteld kan worden dat zij
haar inspiratie vindt in rancune, verliest daardoor alleen al een deel van haar
geloofwaardigheid. Een soberheid die voortkomt uit armoede, kan weliswaar tot een
indrukwekkende levensstijl leiden, maar zij blijft dubbelzinnig. Soberheid lijkt dus
zinvoller naargelang de keuze uit gevarieerde mogelijkheden groter is.
Wanneer nu de versobering tot een programmapunt wordt, zijn tot op zekere hoogte
deze moeilijkheden al overwonnen. Zij veronderstelt als ‘terugkeer’ naar de soberheid
al het genot van de welvaart en de walgelijkheid van een mateloze verkwisting.
Hierdoor zijn voorwaarden geschapen voor een meer authentieke en van
dubbelzinnigheid gezuiverde soberheid. Het werkelijk menswaardige gedrag ontstaat
dikwijls pas in tweede instantie, langs een omweg of als vrucht van reflexie. Wat
direct gegeven is, moet bewerkt worden om menselijke betekenis te krijgen en de
ascese is zo'n bewerking. De gelijkstelling van soberheid en armoede in onze taal
wijst erop, dat er enige gelijkheid kan bestaan tussen gegeven en geschapen
omstandigheden, maar zij laat de kloof niet zien die er moet bestaan tussen de
noodzaak en de vrijheid. Versobering veronderstelt, zoals al gezegd is, welvaart en
dit houdt in dat haar waarde niet gelegen is in haar vanzelfsprekendheid, in het feit
dat er geen andere mogelijkheden zijn, maar hierin dat zij een stilering van het
menselijke bestaan is, door de mens zelf onder-
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nomen. Als ‘deugd’, om een groot woord te gebruiken, is de soberheid geen bijprodukt
van de nood, maar een culturele, ethische verworvenheid.
Wanneer deze opmerkingen juist zijn, volgt hieruit dat het enigszins dubieus is,
versobering te prediken of soberheid als deugd te verkondigen aan mensen die op
het bestaansminimum leven. Rijke landen en groepen die zich de luxe van versobering
kunnen permitteren, moeten ervoor oppassen, dat zij niet anderen aanraden van de
nood een deugd te maken en daardoor de nood in stand te houden. Het blijft
ongeloofwaardig wanneer rijken de lof van de armoede gaan zingen, in plaats van
de kloof tussen arm en rijk te overbruggen.
Zo'n rijke man was Lucius Annaeus Seneca, die in zijn brieven aan Lucilius dikwijls
en bijna verlekkerd over armoede en soberheid schrijft. Hij werkt hiermee aan een
hoofdstuk in de geschiedenis van de levensfilosofie, dat zeer belangrijk is, maar ook
zijn twijfelachtige aspecten heeft, vooral wanneer het geschreven wordt in een
economie van de armoede.
Het begin van alle wijsheid is dan de armoede te relativeren. ‘Niet wie weinig
heeft, maar wie meer begeert, is arm’, zegt Seneca (Ep. II. 6) en ‘Niemand leeft zo
arm als hij geboren wordt’ (Dial. I. 6. 6). Zulke wijsheden moeten voor mensen die
werkelijke armoede en de ontluisterende gevolgen daarvan gekend hebben, wat
vreemd in de oren klinken. Voor hen betekent rijkdom niet automatisch mateloosheid,
maar redelijke welvaart en verlossing uit ellende. Maar de rijke Seneca leidde,
temidden van een samenleving van zwelgers, een uiterst sober leven en hij had dus
enig recht van spreken. Zoals voor velen van ons was versobering en vrijwillige
armoede voor hem een mogelijkheid die hij vrij kon kiezen en die hij gemotiveerd
koos. Zij kwam niet voort uit noodzaak, maar uit beginsel. Voor hem was de soberheid
een essentieel onderdeel van zijn levensfilosofie. In de zeventiende brief aan Lucilius
brengt hij de soberheid nadrukkelijk in verband met de beoefening van de
wijsbegeerte. Hij bedoelt met filosofie in overeenstemming met het antieke
spraakgebruik niet een bepaalde academische studie, maar een poging om praktische
levenswijsheid te beoefenen. Ik citeer enkele typerende uitspraken. ‘Voor velen is
de rijkdom een belemmering om te filosoferen; de armoede is lichtbepakt en zonder
zorg. (...) Als je geestelijk vrij wil zijn, moet je of arm zijn of lijken op een arme.
Een heilzaam streven kan niet op gang komen zonder bewuste versobering. Maar
versobering is vrijwillige armoede. (...) Hele legers hebben gebrek geleden aan alles,
zij hebben geleefd van knollen en wortels en wat maar walgelijk is, en zij hebben
honger geleden. En dat alles hebben zij doorstaan voor de macht van een ander,
vreemd genoeg. Zal iemand dan nog aarzelen de armoede te verdragen om zijn eigen
geest van razernij te bevrijden?’ Ook in andere
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brieven beveelt hij de soberheid aan ter bevordering van innerlijke harmonie en
geestelijke vrijheid. Hij wil zelfs een wedstrijd in karigheid houden om te zien van
hoe weinig hij kan leven. ‘Het getuigt van moed’, zegt hij, ‘terwijl het volk dronken
is en braakt, nuchter en sober te zijn’ (Ep. XVIII. 4).
Een van de bedoelingen die Seneca met deze ascetische oefeningen had, was zich
voor te bereiden op een eventuele verandering in zijn levenslot, waardoor hij arm
zou kunnen worden. Hij wilde zich, terwijl hij rijk was, oefenen in de kunst om de
armoede waardig te dragen. ‘We zullen met minder zorg rijk zijn, als we weten, dat
het niet erg is arm te zijn’ (Ep. XVIII. 8). Er zou over te discussiëren zijn of op deze
manier uiteindelijk toch niet de rijkdom als norm gesteld wordt en van de nood een
deugd gemaakt. Dan blijft de dubbelzinnigheid bestaan. Maar hier wordt gesproken
vanuit een traditie waarin de ‘praemeditatio futurorum malorum’, het anticiperen op
eventuele toekomstige rampen, beschouwd wordt als een techniek voor het verzachten
van verdriet. Dit denken is een restant van activiteit temidden van door het noodlot
bepaalde gebeurtenissen waar de mens passief tegenover staat en die hij uiteindelijk
door denken ook niet kan overmeesteren.
Overigens bevatten de beschouwingen van Seneca, die aansluiten bij de Griekse
wijsheid over maat en regel, bij de angst voor teveel en overmoed, genoeg
aanknopingspunten voor een positieve waardering van soberheid en ascese. Voor
hem is de onthechting een principe waarin op actieve wijze stelling genomen wordt
tegen mateloosheid, overdaad en verkwisting. De menselijke behoefte lijkt eindeloos
en onbevredigbaar te zijn. Zij voert hem in een chaos, wanneer hij aan elke impuls
toegeeft en alle mogelijkheden die hij kan denken ook inderdaad wil realiseren. Een
mens die zich identificeert met zijn behoeften, vergaat in mateloosheid, als hij niet
van binnen uit grenzen stelt aan de bevrediging daarvan. De grenzen die hij aan zijn
behoeften stelt, worden door die beweging de grenzen van zijn eigen bestaan en de
vorm van zijn identiteit. Het is voldoende sommige mogelijkheden tot object van
beschouwing te maken zonder ze te ontkennen, maar ook zonder ze te realiseren.
Deze beperking structureert de mens. Als beginsel stileert de soberheid een uit zich
zelf chaotisch bestaan door het in te snoeren tot de maat van wat als elementair en
voldoende beschouwd wordt. Ascese, de cultuur van de soberheid, is niet alleen een
economische of medische deugd: zij is een deugd inzoverre zij behalve het menselijke
consumptiepatroon ook het bestaan zelf stileert en vorm geeft, afgezien van nood of
overvloed.
Hierbij kan de vraag of ascese doel dan wel middel is, alleen gesteld worden vanuit
de als vanzelfsprekend aangenomen veronderstelling dat zij of doel
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of middel moet zijn. Deze vanzelfsprekendheid is niet gegeven. De ascese is in hoge
mate autonoom en onafhankelijk; zij is minder een aanpassing aan toevallige
omstandigheden, die steeds wisselen, dan een constante houding die haar inspiratie
vindt in de beperkingen van het menselijke bestaan zelf. Zij heft dat bestaan op uit
de onmiddellijkheid en situeert het in een uitstel. In de soberheid wapent de mens
zich tegen de chaotische aanwezigheid van tegenstrijdige mogelijkheden door die
mogelijkheden binnen een uitstel en een opschorting van hun verwezenlijking te
ordenen. Het gaat bij de ascese niet om een doel dat bereikt moet worden, maar om
de consistentie van het bestaan zelf. De kwaliteit nu van een bestaan wordt meer
bepaald door de consistentie daarvan dan door consumptieve mogelijkheden. De
kracht die deze consistentie in stand houdt, kunnen we ‘ascese’ noemen. De ascese
is een doel op zich zelf, inzoverre de orde die zij schept bepalend is voor het niveau
van het bestaan. We zouden zelfs kunnen zeggen, dat ascese inhoud geeft aan het
bestaan door er vorm aan te geven.
Wanneer soberheid en ascese omschreven kunnen worden als een cultuurscheppende
houding van de mens tegenover zijn eigen vermogens en de wereld, een wijze waarop
een met amorfie bedreigd bestaan gestileerd wordt, zou daaruit geconcludeerd moeten
worden, dat de ascese een eigen plaats inneemt tussen activiteit en passiviteit. Stileren
is een vorm van produceren in overleg met een overvloed aan middelen. Er kan met
evenveel recht beweerd worden dat de versobering iets doet als dat ze iets nalaat te
doen. Haar laten is even creatief en produktief als haar doen. De soberheid is een
ingreep waardoor het laten vruchtbaar wordt. Als cultuurscheppende factor en stilering
van het bestaan is de ascese een hoogwaardig antwoord op de vraag naar de
verhouding tussen activiteit en passiviteit en daarom een belangrijke wijsgerige
verworvenheid.
Plato benadrukte haar belang in verband met de bevrijding van de ziel uit de banden
van de stof en als voorbereiding van de geest op het aanschouwen van de ideeën. Of
misschien moeten we eerder zeggen dat hij de ascese zo belangrijk vond, dat hij, om
de vooruitgang op dit gebied als het ware meetbaar te maken, een scheiding tussen
het een en het ander ontwierp, waarop die vooruitgang als op een schaal uitgezet kon
worden. Ook Seneca was erop uit zijn matigheid te meten en daaraan zijn vorderingen
in de wijsheid te beoordelen. Niet minder legt Epicurus, de meester van het hedonisme,
de nadruk op de soberheid als een vrijwillige beperking van de vrijheid om te kiezen.
Soberheid maakt voor hem een deel uit van de economie van de lust. In zijn brief
aan Menoeceus schrijft hij o.a.: ‘Wij noemen het genot beginsel en einddoel van het
gelukkig leven. Want dat is het eerste goed dat wij kennen en het past bij onze natuur.
Het is het uitgangspunt bij
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elke keuze en bij elke afkeer. (...) En omdat genot ons eerste en meest natuurlijke
goed is, daarom kiezen wij niet elk genot zonder meer, maar wij laten soms veel
genoegens passeren, wanneer daaruit voor ons een groter ongenoegen voortvloeit.
En dikwijls verkiezen wij lasten boven lusten, wanneer een groter genoegen ons ten
deel zal vallen, als wij lange tijd de lasten dragen’. De ‘nuchtere berekening’ die
deze economie van de lusten regelt en een calculus van het genot tot stand brengt,
noemt Epicurus fronèsis, wijsheid. Hij zegt: ‘Het grootste goed is de wijsheid: daarom
is de wijsheid nog belangrijker dan de filosofie’ (Diog. Laërt. X. 129.132).
Soberheid blijkt dus in de antieke wijsbegeerte aanbevolen te worden vanuit
onderling heel verschillende levensidealen. Welk ideaal ook gesteld wordt, het blijkt
de soberheid niet te kunnen passeren. Stoïcijnen en Epicuristen hebben dit gemeen
dat zij streven naar een houding waarin de mens actief kan blijven ten opzichte van
wat hem van buiten af overkomt. Hun filosofie is een beweging tegen de
vervreemding, een poging om zich ook de passieve zone van het bestaan toe te
eigenen en daaraan vorm te geven vanuit het eigen innerlijke leven. Soberheid is
voor beide richtingen een belangrijk beginsel en tot op grote hoogte de
verwezenlijking zelf van het ideaal. Zij is een dialoog met de passiviteit aan de
grenzen van menselijke mogelijkheden. Deze dialoog zelf wordt als filosofie en als
levenswijsheid opgevat.
In een cultuur die meer dan de antieke gebaseerd is op activiteit, produktie en de
mythe van de menselijke almacht, wordt deze dialoog en daarmee een sobere
levensstijl bedreigd. Soberheid maakt een passieve indruk, wanneer ook consumptie
met prestatie in verband gebracht wordt. De moeilijkheden die de versobering in
onze samenleving met zich mee brengt, houden verband met een consumptie-ideologie
waarin zelfs onmatigheid en verkwisting gepropageerd worden als vormen van
activiteit, status en uitdrukking van gevoel voor eigen waarde. De ideologie van de
activiteit die eenmaal de Westerse mens geholpen heeft zijn armoede te overwinnen,
lijkt hem nu vast te houden in de schaduw daarvan, de onverzadigbaarheid.
Voordat de samenleving meer expliciet in de beschouwing betrokken wordt, is het
van belang nog even stil te staan bij een verschil in inspiratie tussen de Stoïcijnse en
de Epicuristische waardering van de soberheid. Er lijkt hier sprake te zijn van tweeërlei
ascese. De ene komt voort uit een overwegend negatieve beoordeling van welvaart,
genot en materiële ontplooiing, de andere uit een zeer positieve waardering daarvoor.
In beide gevallen leidt de soberheid tot het passeren van bepaalde ervaringen en
verwezenlijkingen, maar de Stoïcijn, zouden we kunnen zeggen, passeert ‘langs’ die
ervaringen om ze te vermijden, en de Epicurist passeert
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‘erdoor’ om ze te verwerken. De een onthoudt zich en gaat voorbij, de ander houdt
het uit en gaat erdoorheen. Het gaat om een pendelbeweging tussen lijden en mijden,
‘sustinere’ en ‘abstinere’. In deze dubbelzinnigheid kan een van de redenen liggen,
waarom de geciteerde uitspraken van Seneca voor mensen van deze tijd irriterender
klinken dan die van Epicurus. Zij schijnen, hoe wereldwijs ze ook bedoeld zijn,
geformuleerd te zijn zonder overleg met de verschrikking of de verleidelijkheid van
de realiteit waarop ze betrekking hebben. Zij gaan daarlangs, niet erdoorheen en
lijken niet gevoed te zijn vanuit een concrete ervaring. Hierdoor houden zij een
irriterende dubbelzinnigheid. Het punt van ergernis zou aldus omschreven kunnen
worden, dat bij dit ‘passeren langs’ de negatie de plaats inneemt van positieve
vormgeving en begrenzing. Een ascese die het genot negeert, negeert de realiteit en
schept een vorm zonder inhoud. Versobering houdt essentieel verband met maat en
begrenzing, dus met iets dat te meten en te begrenzen is. Zonder confrontatie met
een te begrenzen genot blijft zij een loos gebaar.
Hierbij doet zich dan de vraag voor waar de grens ligt van de ervaring die nodig
is om in redelijkheid van vormgeving te kunnen spreken. Het is duidelijk dat de
afwezigheid van elke ervaring geen basis kan zijn voor een regulerend optreden. En
het is even duidelijk dat er geen sprake kan zijn van ascese, als het ‘passeren door’
in alle opzichten tot het einde toe uitgevoerd en elke mogelijkheid gerealiseerd moet
worden. Om als celibatair of monogamist een betrouwbare indruk te maken, hoeft
een mens niet eerst een Don Juan of een Casanova geweest te zijn. De
gewelddadigheid van de stelregel ‘alles of niets’ of van de onverhoedse afwisseling
van ‘alles’ en ‘niets’ is grondig in strijd met de aard van de soberheid als stilering
van het bestaan.
Het hier gestelde probleem valt in feite samen met het probleem van de generalisering
van de empirische kennis en de hoeveelheid waarnemingen die nodig en voldoende
is voor het opstellen van een algemene en hanteerbare regel. Hoeveel mensen met
twee oren moet ik gezien hebben om te mogen beweren dat alle mensen twee oren
hebben en dat dit ook in de volgende eeuw nog wel het geval zal zijn? Hoe het
antwoord ook mag luiden, twee dingen zijn duidelijk, ten eerste dat ik niet a priori
weet dat sommige of alle mensen twee oren hebben en dat ik er dus enige ervaring
voor nodig heb. En op de tweede plaats is duidelijk, dat de generalisering altijd een
waagstuk is waarin we ons met een redelijk gerust hart kunnen begeven, zolang zich
geen nieuwe feiten voordoen waardoor de bewering weerlegd wordt. Daarbij komt
dan nog dat ook de algemene uitspraak evenzeer een produkt is van grammaticale
stilering als van een absoluut
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geldig inzicht. Stijl vraagt, juist als praktische oplossing van een vormprobleem, om
generaliseringen en vaste lijnen.
Zo is ook het ‘passeren langs’, als het al mogelijk is, dus een ascese a priori, een
al te actief en eigenmachtig standpunt en daardoor ongeloofwaardig, omdat het geen
wereld nodig zou hebben. Het ‘passeren door’ is in principe onvoltooibaar; het vraagt
zelf om het waagstuk van een ascese die afziet van verdere gelijksoortige ervaringen
en van de verwachting dat daardoor nieuwe dimensies aan het bestaan toegevoegd
zullen worden. De ascese generaliseert ervaringen om ze te structureren en op die
manier de dimensies van het bestaan en van het individu enigszins overzichtelijk en
articuleerbaar te houden. Versobering is niet op de laatste plaats een intellectuele
beweging en een wijsgerige houding.
Hieraan dankt zij een eigenschap die tot nu toe niet rechtstreeks aan de orde is
geweest en waarin misschien haar grootste belang gelegen is. Als maat en stijl, als
generalisering is de soberheid middel tot communicatie, als intellectuele
verworvenheid tegenover de mateloosheid en de chaos is zij onderwerp van discussie,
als vorm van denken heeft zij praktische consequenties.
In het voorafgaande is over de soberheid en de ascese gesproken als over een
particuliere aangelegenheid. Dit gebeurde in aansluiting bij de antieke levenswijsheid
van Epicurus en Seneca, voor wie zij niet meer dan een individuele aangelegenheid
leek te zijn. En uit haar aard is zij ook dat, want soberheid kan niet van start komen
of blijft dubbelzinnig als zij niet haar uitgangspunt vindt in de individuele, in een
particulier bestaan beproefde vrijheid. Zonder vrijheid is zij nood en van de nood
valt geen betrouwbare deugd te maken. Bij het zoeken naar levenswijsheid kan het
ik niet straffeloos genegeerd worden. Mij dunkt dat dit nu voldoende benadrukt is.
Wat eveneens telkens benadrukt is, is dat soberheid uit nood dubbelzinnig en
ongeloofwaardig is. Zij is dat misschien niet voor het individu dat haar beoefent,
maar wel als basis voor een wijsheid die sociale dimensies kan hebben. Kritiek op
de dubbelzinnigheid komt voort uit het verlangen die sociale betekenis duidelijk te
maken, te redden en zeker te stellen. Voor een poging tot een concretere formulering
van die sociale functie kunnen we nog eens aanknopen bij de irritatie die de uitspraken
van Seneca oproepen. Zij gaan langs de werkelijkheid heen, niet alleen omdat Seneca
zelf rijk was, maar omdat hij de soberheid te uitsluitend beschrijft als een particuliere
deugd of prestatie en geen enkele poging doet daarin een andere sociale dimensie te
ontdekken dan misschien het stichtend voorbeeld of een troost voor minder bedeelden.
Wie het belang van soberheid en versobering benadrukt, kan zich niet tot het
individuele leven beperken. Belang reikt verder dan de grenzen van het
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individuele bestaan. Een belang generaliseren en benadrukken betekent dat die
grenzen overschreden worden. In de mate nu waarin dit gebeurt, wordt ook erkend
dat soberheid te belangrijk is om een particuliere affaire of een individuele impuls
te blijven. Van haar dubbelzinnigheid ontdaan kan zij een ethisch beginsel en model
worden. Hetzelfde gebeurt met andere belangrijke verworvenheden als vrijheid of
naastenliefde. Vrijheid is niet te realiseren zonder enige institutionalisering en stilering
waardoor zij tot een collectief bezit wordt en waardoor ook garanties ontstaan voor
haar continuïteit. Bijna alles wat wij onder vrijheid verstaan, wat wij bereid zijn te
verdedigen, blijkt bij nader inzien minder verband te houden met individuele willekeur
dan met een collectief bezit. De vrijheid die aan de versobering ten grondslag ligt en
haar van dubbelzinnigheid verlost, is een welvaart die keuze en beperking mogelijk
maakt, een bezit van de hele samenleving. De naastenliefde als impuls is een positief
gevoel ten opzichte van medemensen. Deze impuls krijgt zijn ware betekenis pas
wanneer mensen het op zich nemen hun handtekening te zetten onder een hierop
gebaseerd contract, dit gevoel tot richtsnoer te maken en het voornemen vastleggen
in gedragsregels, wetten en instellingen. Op die manier wordt de continuïteit
gegarandeerd en krijgt een individueel gevoel een praktische en sociale consequentie
die past bij het belang ervan. Het wordt aan zijn woord gehouden.
Zo vraagt ook de versobering om een collectieve praktijk, waarin haar
belangrijkheid een officieel karakter krijgt en gevrijwaard wordt voor verslappingen
vanuit de individuele zwakheid of willekeur. Zolang het regime van de schaarste
heerst, betekent die praktijk op de eerste plaats een nieuwe verdeling van schaarse
goederen. Soberheid immers verdraagt zich moeilijk met nood. Hoe meer wij de
soberheid beschouwen als belangrijk voor iedereen, des te meer moeten wij bereid
zijn daaraan een kans op authenticiteit te geven door een einde te maken aan de nood
waardoor de soberheid dubbelzinnig blijft en voor de een iets anders betekent dan
voor de ander. Want dan blijft zij dubbelzinnig en daardoor ongeschikt als ethisch
model. Het gaat niet aan temidden van armen de soberheid te verkondigen en
tegelijkertijd door concentratie van middelen de schaarste en de nood in stand te
houden; want dan wordt een valse soberheid verkondigd.
De versobering dankt haar ethische betekenis en daarmee haar karakter van dringende
opdracht niet alleen aan de beschavende en stilerende invloed die zij heeft in een
particulier leven, maar ook aan het feit dat zij de uitdrukking is van rechtvaardigheid.
Verdeling wordt een wijsheid, wanneer zij voortkomt uit de bereidheid de drempel
tussen het eigen belang en
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het algemeen belang te overschrijden en aan de verdeling een principieel karakter te
geven.
Op dit punt wordt de versobering een zaak van overleg en politiek. Dat overleg zal
op de eerste plaats de vorm hebben van een grondige kritiek op onze wijze van leven.
Daarmee is al van veel kanten een begin gemaakt. Onder namen als ‘kapitalistisch
stelsel’ of ‘prestatie- en consumptiemaatschappij’ wordt onze samenleving
blootgesteld aan vernietigende analyses. ‘Kapitalisme’ houdt mateloze opeenhoping
van middelen in, de aanbidding van de prestatie bedreigt elk inzicht in de zinnigheid
van ons handelen en lijkt ons rijp te maken voor de illusie dat het onder alle
omstandigheden beter is iets, wat dan ook, te doen, dan niets te doen of iets te laten.
Zo wordt elke bereidheid tot een receptief bestaan bestreden. De neven-effecten van
die activiteit zijn dikwijls even dubieus als die van een op gigantische en snelle
produktie gerichte techniek. In de plaats van kritiek en overleg komt dikwijls te snel
een wat dwingerige actie die in de richting van geweld gaat en daarin een te duidelijke
verwantschap toont met de levenswijze die zij wil bestrijden, om veel perspectief te
bieden of zelfs maar geloofwaardig te zijn. Zij heeft op die manier meer negatieve
neven-effecten dan positieve effecten en betekent een stap terug. Voor het invoeren
van betere toestanden zijn betere methoden nodig dan voor het handhaven van
verkeerde toestanden.
Overleg veronderstelt dat degenen die overleggen weten waar het over gaat en
daarin hun eigen probleem herkennen; het veronderstelt ook een behoefte aan
verbetering en is juist op de eerste plaats de communicatie over die behoefte. Wat
de versobering en haar sociale consequenties betreft, is het te betwijfelen of dit
overleg al begonnen is op het niveau waarop het aanspreekt, d.w.z. aansluit bij een
ter sprake gebrachte behoefte. In de strijd om verbetering wordt soms omwille van
de polarisatie en de mythische volmaaktheid van een tegenstelling iets als
vanzelfsprekend aangenomen wat misschien niet zo vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld
dat soberheid een onaantrekkelijke levenswijze is en dat deze stilering van het bestaan
een aanzienlijk ‘offer’ betekent dat moet worden afgedwongen. De
consumptie-ideologie kan de kijk op reële behoeften zeer verduisteren en aan
communicatie onttrekken.
In een prestatiemaatschappij wordt de onderlinge concurrentie zelf een bron van
oververzadiging. Mensen dwingen elkaar tot de bevestiging van schijnwaarden en
tot een levenswijze waar ze bij nader inzien helemaal niet achter staan, maar waaraan
zij vasthouden in de veronderstelling dat anderen erachter staan. Om een simpel
voorbeeld te noemen, dat met soberheid verband houdt: iedereen doet aan de lijn,
maar iedereen probeert toch de
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ander vol te stoppen met slagroom. Het overleg over de soberheid zou kunnen
beginnen met een opening van zaken omtrent onze gemeenschappelijke walging over
al die slagroom, dus met eerlijkheid inzake de frustraties die een schijnbaar
hedonistische, maar ook in het genot op prestaties en records gebrande samenleving
bij ons oproept. Zonder deze eerlijkheid blijft de wet van de wederzijdse overtroeving,
een grote bron van oneerlijkheid en verkwisting, tot in alle eeuwigheied gelden en
laten mensen elkaar stikken in de slagroom in de veronderstelling dat zij gezamenlijk
genieten. Hoe huiselijk dit ook klinkt, het zou een politiek uitgangspunt kunnen zijn.
Ook de politieke actie in onze samenleving is vertekend door nadrukkelijkheid,
prestatiedrang, grimmigheid en neiging om te overtroeven. Bij een vernieuwing hoort
een nieuwe politieke stijl. Uit een oogpunt van overleg bezien zou bijvoorbeeld allang
duidelijk moeten zijn, dat de nog steeds hoog geprezen ‘strijdbaarheid’, die al eeuwen
lang tot frustraties, schijnsuccessen en oorlogen geleid heeft, een uitermate dubieuze
politieke eigenschap is. Wie bezwaren heeft tegen een gewelddadige, concurrerende
samenleving, zou zich allereerst in dit opzicht moeten versoberen. Wanneer een
omwenteling, die als een ideaal beschouwd wordt, met grimmigheid en dreigementen
verkondigd wordt, maakt die verkondiging het ideaal zelf ongeloofwaardig.
Misschien wordt te gemakkelijk aangenomen dat de geschiedenis zich herhaalt
en dat daaruit iets bewezen kan worden, bijvoorbeeld dat geprivilegieerde groepen
nooit bereid zijn afstand te doen van hun privileges en dat ze daartoe altijd gedwongen
moeten worden. Zelfs al zou dit altijd zo geweest zijn, dan nog zou het van weinig
revolutionaire geest getuigen het verleden tot norm voor zijn verwachtingen te maken
en zo weinig geloof te hechten aan de aantrekkingskracht van een ideaal, dat het met
geweld opgedrongen moet worden. Er kan een tijd gekomen zijn, dat de zogenaamd
geprivilegieerden met hun privileges in hun maag zitten en het overleg over
versobering en verdeling als een bevrijding ervaren. Een dreigende en drammende
verkondiging van een nieuwe mentaliteit is dan eerder een teveel aan actie dan een
bijdrage aan een bewuste stilering van het leven. Maar hoe de versobering ook
gerealiseerd en in haar consequenties uitgewerkt wordt, zij dankt haar betekenis altijd
hieraan dat zij voortkomt uit een levenswijsheid die haar wortels heeft in een
persoonlijk leven.
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Bevolkingspolitiek als onderdeel van ontwikkelingspolitiek
L. Janssen
In het vorige artikel1 kwamen wij tot de conclusie dat de invloed van snelle
bevolkingsgroei op het bereiken van de doelstellingen van de overheid in de
ontwikkelingslanden meestal negatief is. Om die reden wil dan ook een toenemend
aantal van die regeringen een politike voeren die erop gericht is de bevolkingsgroei
af te remmen.

a) Family planning programma's
In 1960 waren er slechts drie landen die officieel een bevolkingspolitiek voerden, in
1971 was dit aantal aangegroeid tot 26, terwijl 24 andere landen particuliere family
planning programma's steunden zonder zelf een overheidspolitiek te hebben. Deze
50 landen omvatten ongeveer 80% van de bevolking in de ontwikkelingslanden.
In Azië hebben alle grote en de meeste kleine landen een of andere vorm van
bevolkingspolitiek. India begon als eerste in 1952. Het waren hier vooral de planners
die op maatregelen aandrongen. Ondanks een toen nog matige procentuele
bevolkingsgroei werden zij jaarlijks geconfronteerd met een enorme absolute aanwas
van de bevolking. China wees aanvankelijk op grond van de Marxistische ideologie
beperking van de bevolkingsgroei af, maar vanaf 1962 werd heel het communistisch
apparaat ingeschakeld in een grote geboortebeperkingscampagne.
In Latijns-Amerika was de situatie heel anders. Hier stond men in het algemeen
vijandig tegenover activiteiten op bevolkingsgebied. De oorzaken waren enerzijds
de afwijzende houding van de kerk tegenover het gebruik van voorbehoedmiddelen
en van de andere kant verzet tegen de sterke en vaak agressieve aandrang uit
Noord-Amerika om tot geboortebeperking over te gaan. Hun wantrouwen tegenover
de ‘yankis’ was zo groot, dat zij deze aandrang alleen maar zagen als een poging om
de Latijns-Amerikaanse landen klein te houden.
Linkse kringen stonden ook onder invloed van de Marxistische ideologie,

1

Streven, januari 1974, pp. 344-354.
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volgens welke het bevolkingsprobleem uitsluitend een uitvloeisel is van het
kapitalistische stelsel.
Ook in dit continent is er echter in de laatste jaren een omslag zichtbaar. Hier zijn
het echter niet de economen en planners, maar de artsen en sociale werkers die de
stoot geven. Zij zijn niet zozeer geïnteresseerd in beperking van de bevolkingsgroei,
maar in het welzijn van de gezinnen en speciaal van de vrouwen met wie zij
beroepshalve te maken krijgen. Hun invloed op de overheid is groeiende: hoewel
slechts 12% van de Latijnsamerikaanse landen een politiek voeren die gericht is op
beperking van de bevolkingsgroei, werken 61% van de regeringen mee aan
programma's van family planning om andere dan demografische redenen, de overige
27% hebben geen enkele politiek op dit terrein.
In Afrika voeren 22% van de landen een politiek van geboortenbeperking, terwijl
36% family planning programma's steunen om niet-demografische redenen. Het
meest gehoorde argument in Afrika is de overtuiging, dat het continent als geheel
en de meeste landen onderbevolkt zijn. Aandrang van buiten om de bevolkingsgroei
af te remmen stuit vaak op sterke emotionele weerstand: het woord genocide wordt
in dit verband graag gebruikt. Vele Frans-sprekende landen hebben nog steeds een
sterk pro-natalistische wetgeving, een erfenis van de Fransen, die hun binnenlandse
geboortepolitiek ook tot Afrika hebben uitgebreid. In Kameroen bijvoorbeeld is de
verkoop van en propaganda voor het gebruik van voorbehoedmiddelen nog steeds
officieel verboden.
Afgezien van de motieven die er gegeven worden tegen het voeren van een
bevolkingspolitiek, zijn vele regeringen huiverig om ermede te beginnen, omdat men
grote weerstand bij het volk vreest. Om deze huiver te overwinnen werden er (vooral
met Amerikaans geld) in de meeste landen zgn. KAP-surveys gehouden, onderzoeken
naar de Kennis, Attitude (houding) en Praktijk aangaande geboortebeperking.
De politieke betekenis van deze onderzoeken was aanzienlijk groter dan de
wetenschappelijke: meestal streek een aantal buitenlandse onderzoekers, zonder
kennis van taal en cultuur van het volk, voor korte tijd in een land neer, om dan over
een zeer delicate materie in een uur tientallen vragen af te vuren op mensen die niet
gewoon zijn rechtstreekse vragen te stellen en te krijgen en die er meer op bedacht
zijn om de ondervrager terwille te zijn dan om een juist antwoord te geven op vragen
waar ze nog nooit over nagedacht hebben2. In ieder geval vormden de bijna steeds
gunstige uitkomsten van deze onderzoeken een argument om regeringen ervan te
over-

2

Zie voor kritiek op dit soort KAP-surveys: P. Pradervand, Les politiques de population en
Afrique francophone de l'Ouest, Parijs, 1973, Annex II.
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tuigen, dat het voeren van een bevolkingspolitiek overeenkomstig de wensen van
het volk was.

b) Bevolkingspolitiek als onderdeel van ontwikkelingspolitiek
In het voorafgaande werd meerdere malen het woord bevolkingspolitiek gebruikt.
Hieronder kan men verstaan het geheel van overheidsmaatregelen bedoeld om de
omvang, samenstelling en spreiding van de bevolking te beinvloeden als onderdeel
van een algemene ontwikkelingspolitiek. Het laatste zinsdeel wil onderstrepen dat
bevolkingspolitiek geen doel in zich is, maar een middel om andere doeleinden te
bereiken. Bevolkingspolitiek heeft slechts zin in samenhang met een op ontplooiing
van de mens en van de natie gerichte politiek. Dit geldt evenzeer voor de
ontwikkelingslanden zelf als voor de internationale hulpverlening.
Het woord ‘bedoeld’ in de definitie sluit een zekere beperking in, die niet helemaal
probleemloos is. Vele overheidsmaatregelen die op andere doeleinden gericht zijn,
hebben ook invloed op de omvang, de samenstelling en de spreiding van de bevolking.
Verbetering van de gezondheidszorg heeft bijvoorbeeld direct invloed op het
sterftecijfer en indirect op het geboortecijfer; industrialisatie leidt tot trek naar de
steden met al zijn gevolgen; landbouwhervormingen kunnen het sociale systeem van
de groot-familie veranderen; family planning, tenslotte, die uitsluitend bedoeld is
om het welzijn van het gezin en van de vrouw te vergroten, heeft belangrijke directe
en indirecte gevolgen voor de bevolkingsgroei. Sluit men nu in de definitie het woord
‘bedoeld’ in, dan schijnt deze te schraal te worden, laat men dat woord echter weg,
dan wordt de definitie wel haast oeverloos. De oplossing van dit dilemma ligt in de
laatste zinsnede: de onderlinge betrokkenheid van bevolkings- en
ontwikkelingspolitiek betekent niet alleen een doelstelling, maar ook een taakstelling.
Bevolkingspolitiek moet de gunstige effecten van ontwikkelingspolitiek op omvang,
etc. van de bevolking versterken en de ongunstige gevolgen corrigeren, maar
omgekeerd moet bevolkingspolitiek mogelijk gemaakt en versterkt worden door
ontwikkelingspolitiek.
Wat men ook moge denken van de waarde van de definitie (is ze beschrijvend of
is ze normatief?), belangrijk lijkt mij het probleem zelf van de samenhang van
ontwikkelings- en bevolkingspolitiek. Om hierover iets te zeggen moeten we afdalen
van de abstracte begrippen geboorte- en sterftecijfer.

c) Het gewenste kindertal
Het verlangen om kinderen te hebben is een vrijwel universeel menselijk verschijnsel.
Kinderen geven psychische voldoening aan hun ouders, zoals ze overigens ook lasten
en zorg met zich brengen. De verhouding van
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ouders tot hun kinderen heeft in vele culturen ook een religieuze dimensie. In de
Joodse cultuur vindt men de gedachte (die bij gebrek aan beter ook nu weer opgeld
doet), dat het ingeboren verlangen van de mens naar onsterfelijkheid zijn vervulling
vindt in het voortleven in kinderen en kleinkinderen. In andere culturen vindt men
hetzelfde motief in vele varianten terug. Het hebben van kinderen heeft zeker ook
een economisch aspect: kinderen kunnen nuttig worden als medewerkers op het land
en als verzorgers voor de oude dag.
Het feit dat men in de meeste culturen bovendien het hebben van veel kinderen
als een weldaad, een zegen en een eer beschouwde, volgt niet strikt logisch uit het
voorafgaande, maar het kan wel algemeen geconstateerd worden. Het feit dat van
de kinderen meer dan de helft stierven voordat ze volwassen waren, zal hier niet
vreemd aan geweest zijn. Wat ook de verklaring moge zijn, belangrijk is, dat het hier
gaat om diep in de cultuur gevestigde waarde-oordelen. Economische, sociale en
godsdienstige elementen zijn samengegroeid tot een collectieve overtuiging, waartegen
het individu geen verweer heeft en ook niet hebben wil.
Dit wil echter niet zeggen, dat zulke collectieve overtuigingen en waardeoordelen
niet kunnen veranderen. Verandering is niet waarschijnlijk, zolang een waarde-oordeel
in het geheel van aspiraties en economische mogelijkheden van een maatschappij
past. Aangezien in de traditionele maatschappij de aspiraties en economische
mogelijkheden slechts langzaam veranderden en bovendien niet in strijd kwamen
met de opvattingen over het kindertal, vertoonde dit waarde-oordeel in het verleden
een grote mate van stabiliteit. Anders wordt het echter wanneer van buitenaf nieuwe
aspiraties ontstaan (demonstratie-effect) en nieuwe economische mogelijkheden zich
voordoen, die leiden tot een tegenstrijdigheid tussen gevestigde waarde-oordelen en
nieuwe aspiraties en mogelijkheden.
Door het moderniserende ontwikkelingsproces wordt het verlangen naar veel
kinderen, dat in de statische maatschappij functioneel was voor het bereiken van de
daar heersende aspiraties, juist een belemmering voor het realiseren van de nieuwe
aspiraties en doelstellingen, niet alleen voor de maatschappij als geheel maar ook
voor de afzonderlijke personen.
Over de doelstellingen van de maatschappij hebben we gesproken in het vorige
artikel. Nu iets meer over de persoonlijke aspiraties. Het verlangen naar veel kinderen
krijgt een andere inhoud als niet meer, zoals vroeger, meer dan de helft van de
kinderen sterft voor ze volwassen zijn. De lasten nemen toe, het voordeel, met name
de voortziening voor de oude dag, kan nu bereikt worden ook als er minder kinderen
geboren worden. Als bovendien door sociale voorzieningen de zorg voor de oude
dag op andere wijze gewaarborgd wordt, verliest het hebben van veel kinderen deze
functie.
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Belangrijker echter dan deze veel gebruikte economische beschouwing zijn de nieuwe
aspiraties die ontstaan. In de traditionele maatschappij was de welvaart collectief en
bepaald door de sociale status waarin men geboren was. In de moderne maatschappij
wordt de welvaart individueel en meer bepaald door prestatie. De lasten van de
opvoeding, die nu bovendien gaan drukken op het individuele gezin (vroeger kwamen
ze meer ten laste van de groot-familie), vormen een rem op het vergroten van de
welvaart. Ook de aspiraties ten aanzien van de kinderen veranderen. Vroeger was
de toekomst van de kinderen bepaald door status en geen bijzondere opvoeding was
daarvoor vereist, maar nu zijn school en opvoeding voor de kinderen het middel om
de welvaart te bereiken die voor de ouders zelf niet weggelegd was.
Er is meer. In de traditionele maatschappij aanvaardde men het leven zoals het
kwam, met zijn lusten en lasten. Buiten de bovennatuurlijke middelen van religie en
magie zag men trouwens weinig mogelijkheden om er verandering in te brengen. De
nieuwe mogelijkheden die nu ontstaan en het contact met de ervaring van andere
volken brengen hierin verandering. Men gaat ervaren, dat de natuur niet alleen heerst,
maar ook beheerst kan worden. Pijn en lijden, lasten en zorg zijn geen onontkoombaar
noodlot, men kan er ook iets aan doen. Dit geldt ook ten opzichte van de lusten en
lasten van het kindertal. Dieper dan het kennisnemen van
geboortebeperkingstechnieken ligt het verlangen om zelf zijn lot in handen te nemen
en dit verlangen is het resultaat van veranderingen in heel de maatschappij. Uit het
voorafgaande kunnen wij concluderen, dat verandering van het collectieve en
individuele waarde-oordeel ten aanzien van het kindertal afhankelijk is van de
veranderingen in heel de maatschappij, met andere woorden van het
ontwikkelingsproces. Omgekeerd kan men dan ook zeggen, dat ontwikkeling een
voorwaarde is voor het omlaag brengen van het geboortecijfer. Als deze conclusie
juist zou zijn, dan zou een bevolkingspolitiek die geen onderdeel vormt van een
ontwikkelingspolitiek, niet alleen verkeerd gericht, maar ook tot falen gedoemd zijn.
Het is moeilijk om deze conclusie empirisch te bewijzen. Wel kan men zeggen,
dat de ‘success stories’ aangaande bevolkingspolitiek tot nu toe hebben
plaatsgevonden in landen waar ook een snelle ontwikkeling op ander terrein had
plaatsgevonden. Taiwan, Zuid-Korea en Porto Rico zijn de haast klassieke
voorbeelden in dit opzicht, terwijl ook het succes van de bevolkingspolitiek in China
gezien kan worden als een onderdeel van een totaal veranderingsproces.
Uit het bovenstaande mag niet de conclusie getrokken worden dat men kan wachten
met het voeren van een bevolkingspolitiek totdat de armoede overwonnen is (en dan
zou zo'n politiek, gezien de ervaring van de Westerse
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landen, nauwelijks nodig zijn). Het voorbeeld van China, nog steeds een van de
armste landen, is er om het tegendeel te bewijzen. Het doel van mijn betoog was om
aan te tonen, dat juist in de minst ontwikkelde landen en streken bevolkingspolitiek
en ontwikkelingspolitiek geïntegreerd moeten samengaan. Zonder bevolkingspolitiek
zal de ontwikkeling moeilijk kunnen slagen, maar zonder ontwikkelingspolitiek, het
op gang brengen van een veranderingsproces, zal de bevolkingspolitiek weinig succes
hebben.

Geïntegreerde bevolkings- en ontwikkelingspolitiek
a) Gezondheidszorg
Hoewel verbetering van de gezondheidszorg en de daarmede gepaard gaande daling
van het sterftecijfer de voornaamste oorzaak is van de versnelde bevolkingsgroei,
zal niemand ervoor pleiten om het sterftecijfer te verhogen door vermindering van
gezondheidsdiensten. Minder voor de hand ligt het betoog, dat het sterftecijfer nog
meer omlaag moet om een verlaging van het geboortecijfer te verkrijgen. Een
empirische studie van T.P. Schultz3 wijst voor Porto Rico in deze richting. Het ligt
ook voor de hand, dat het heel moeilijk is om vrouwen te overtuigen van de noodzaak
van contraceptie zolang de overlevingskans van haar kinderen gering is. Het
combineren van gezondheidszorg en voorlichting over geboortebeperking heeft ook
vele praktische voordelen. Het is goedkoper in personeel en gebouwen om de
activiteiten te combineren dan afzonderlijke klinieken op te richten voor
geboortebeperking. De gezondheidszorg voor moeder en kind schept een atmosfeer
die gunstig is om te spreken over geboortespreiding en geboortebeperking. Bij
heersend vooroordeel tegen geboortebeperking is het voor de vrouwen gemakkelijker
om naar een hospitaal te gaan dan naar een kliniek voor geboortebeperking; men zal
er ook regelmatiger terugkomen en de geboorteregeling wordt een onderdeel van de
gezondheidszorg voor het gehele gezin.
Het bezwaar, dat wel ingebracht wordt tegen het koppelen van
geboortebeperkingscampagnes aan de gezondheidszorg is, dat deze laatste zo duur
is dat men daar niet op kan wachten. Dit bezwaar wordt versterkt door nogal ruige
rentabiliteitsberekeningen van geboortebeperkingsprogramma's, waarbij de
opbrengsten breed uitgemeten worden en de kosten beperkt tot die van het aanbrengen
van de voorbehoedmiddelen4. Afgezien van het feit dat

3
4

An economie model of family planning and fertility. In Journal of Political Economy, 1969,
pp. 153-180.
Het meest bekend is S. Enke: The Economie aspects of slowing population growth, in The
Economie Journal, 1966, pp. 44-56. Hij schat de kosten van een geboorte die voorkomen
wordt, op één VS dollar.
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zulke berekeningen niet op empirische grondslagen van evaluatie maar op a priori
veronderstellingen geschiedden, zou men zich moeten afvragen of bij een echte
rentabiliteitsberekening de kosten van de complementaire factoren niet mede
beschouwd moet worden. Anders gezegd: ik geloof niet dat succesvolle
geboortebeperkingscampagnes zo goedkoop zijn als sommige economen beweren.

b) Gezinszorg
In het begin van dit artikel heb ik er reeds op gewezen, dat in Latijns-Amerika naast
de medici de sociale werkers de belangstelling van de overheid voor geboortepolitiek
gewekt hebben. Het is niet alleen de armoede die de gezinsproblematiek met name
in Zuid-Amerika zo groot maakt. Hulp en raad van buiten is haast noodzakelijk om
tot een oplossing te komen. Daarom lijkt het goede ontwikkelingspolitiek een deel
van de schaarse middelen aan gezinszorg te besteden. Maar bij de gezinszorg zal
noodzakelijk de complicerende factor van het grote kindertal ter sprake komen.
Family planning komt dan vanzelf als een onderdeel van de welzijnszorg naar voren.

c) Community development
Community development is een activiteit waarbij overheid en burgers (self help)
samenwerken om in bepaalde behoeften (felt needs) van de bevolking te voorzien.
Community development kan een belangrijk instrument zijn om de mensen zich
bewust te doen worden aangaande hun situatie en hun mogelijkheden. In deze context
zijn gesprekken over family planning op hun plaats. Als het verlangen naar
vooruitgang gewekt wordt en als men zich bewust wordt dat men zelf ook zijn lot
in handen kan nemen, wordt het klimaat geschapen waarin men ook kan gaan denken
aan de beheersing van de procreatie. Family planning kan dan een onderdeel vormen
van het gehele veranderingsproces dat men nastreeft.

d) Opvoeding
‘Contraconception sans éducation est aliénation’ heeft iemand gezegd5. Opvoeding
is niet hetzelfde als onderwijs. Ook in de voorafgaande paragrafen was het educatieve
aspect belangrijk. Maar de betekenis van de school is bijzonder groot.
De school is een van de elementaire voorwaarden voor ontwikkeling en sociale
verandering. Onder de verschijnselen (variabelen) die de bereidheid tot
gezinsbeperking kunnen verklaren, neemt de graad van scholing van de

5

P. Pradervand, o.c, pag. 571.
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ouders de eerste plaats in. Maar de school kan ook meer direct een rol spelen, niet
alleen door seksuele opvoeding, maar ook door opvoeding gericht op de welvaart en
het welzijn van het gezin. Met name de huishoudscholen kunnen in dit opzicht heel
belangrijk zijn.

e) Emancipatie van de vrouw
De verheffing van de positie van de vrouw, die in vele culturen bijzonder laag is,
vormt op zich een doelstelling die een grote inspanning rechtvaardigt. De vrouw is
heel sterk afhankelijk van de man. Dit geldt ook ten aanzien van de beslissing over
het kindertal, ondanks het feit dat de vrouw hier het sterkste bij betrokken is. Het
grote aantal kinderen is niet alleen een gevolg van die afhankelijkheid, maar is ook
mede oorzaak ervan. Het emancipatieproces, de verheffing van de vrouw, zal daarom
enerzijds family planning mogelijk maken, anderzijds zal het bevorderen van family
planning een onderdeel moeten zijn van het emancipatieproces. Maatregelen om de
achterstand van vrouwen in schoolonderwijs6 én in adult education ongedaan te
maken, mogelijkheden scheppen voor vrouwen om betaalde arbeid te verrichten, het
opheffen van discriminatie in de wetten, dit alles werkt verandering in de hand die
een geschikte voedingsbodem is voor en van de andere kant bevorderd wordt door
het proces van bewustwording ten aanzien van het gewenste kindertal.

Conclusie
Gegeven het feit, dat op het niveau van de natie snelle bevolkingsgroei conflicteert
met de ontwikkelingsdoelstellingen van de overheid en op het niveau van het gezin
het grote aantal kinderen in strijd komt met nieuwe aspiraties en mogelijkheden, lijkt
het voeren van een bevolkingspolitiek door de overheid zeer gewenst.
Bij het voeren van een bevolkingspolitiek moet de overheid echter voor ogen
houden, dat verandering van opvattingen ten aanzien van het gewenste kindertal deel
uitmaakt van het totale veranderingsproces. Daarom zullen de maatregelen die
genomen worden om de bevolkingsomvang te beïnvloeden, zoveel mogelijk
geïntegreerd moeten zijn in de totale ontwikkelingspolitiek.

6

In Afrika was in 1960 de verhouding van het aantal meisjes op de lagere school tot het aantal
jongens 3 tegen 7; in Pakistan (1960) waren er van de 100 kinderen op de lagere school
slechts 23 meisjes, bovendien genoot slechts 22% van de kinderen tussen 5 en 14 jaar lager
onderwijs. In India (1950) waren slechts 2% van de schoolgaande kinderen meisjes. Donald
J. Bogue, Principles of Demography, p. 188 ss.
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Waarom buitenlandse werknemers marginalen blijven
Een sociologische studie van de Zwitserse situatie
A. Martens
Wie sociologische werken over de migratie in Zwitserland wil doornemen, zal vlug
de naam van Hoffmann-Nowotny1 ontdekken. Over de migratie en meer bepaald over
de buitenlandse arbeidskrachten en de Zwitserse samenleving heeft hij reeds
opmerkelijke zaken geschreven2.
Zijn laatste werk, ‘Soziologie des Fremdarbeiterproblems’, is het resultaat van
een grootse onderneming: de individuele bevraging (interviewing) van 500 Italianen
en 500 Zwitsers, allen woonachtig in Zürich. Het interview had als onderwerp de
migratie en de relaties tussen de verschillende nationale gemeenschappen in
Zwitserland.
Wie enige kennis heeft van de immigratieproblematiek in Zwitserland, weet hoe
verschillende kerkelijke woordvoerders en vooruitstrevende personen en groepen
door de twee ‘Volksbegehren gegen die Überfremdung’ (Volksstemming tegen de
‘buitenlandse overheersing’) worden getraumatiseerd. De voorstellen van James
Schwarzenbach om de buitenlandse arbeidersimmigratie drastisch te beperken en
een maximum aantal (10%) buitenlanders per kanton en bedrijfstak toe te laten, heeft
de Zwitserse bevolking op 7 juni 1970 massaal naar de stembus gejaagd. De deelname
aan de verkiezingen bereikte een hoogtepunt, nl. 75% van het kiezerskorps. Het
immigratiebeperkend voorstel werd uiteindelijk afgewezen met de kleine meerderheid
van 54% van de uitgebrachte stemmen. De campagne tegen de ‘buitenlandse
overheersing’ was en blijft nog steeds heel hevig. In een vlugschrift van de ‘Nationale
Actie tegen de Überfremdung’ kan men o.m. lezen: ‘Die 700.000 Unterzeichner sind
nicht gegen die Fremdarbeiter, sondern gegen die Überzahl der Ausländer in unserer
schönen Schweiz... Dieses Übermass führt zur Katastrophe’.

1

2

H.J. Hoffmann-Nowotny, Soziologie des Fremdarbeiterproblems, Eine theoretische und
empirische Analyse am Beispiel der Schweiz, Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart, 1973, 377
pp., DM. 39.
Gesamtgesellschaftliche Aspekte der Beziehungen zwischen gewerkschaften und ausländische
Arbeitnehmern, Ausländer-Arbeit, no. 11, 1968, pp. 8-21.
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Dat het Zwitsers politiek bewustzijn door deze zaak fel in beroering wordt gebracht,
valt niet te betwijfelen. De buitenlandse aanwezigheid wordt ontegensprekelijk als
een acuut maatschappelijk probleem ervaren. (Zie o.m. pp. 138-150).
Men kan zich echter afvragen of dit nóg eens geconstateerd en bevestigd moest
worden aan de hand van een opinie-onderzoek en een individuele bevraging van een
duizendtal personen. Moest Hoffmann-Nowotny's onderzoek niet noodzakelijkerwijze
leiden tot een bevestiging van wat velen sinds de laatste volkstemming reeds wisten?
Is hier niet eens te meer een socioloog aan het werk geweest die veel geld en tijd
gespendeerd heeft om gemeenplaatsen op wetenschappelijke wijze te bevestigen?
En inderdaad, talrijke resultaten van dit werk zijn allerminst een verrassing. Zo
wordt b.v. geconstateerd dat de kwaliteit van de Duitse taalkennis bij de Italianen
grotendeels afhangt van het voordien genoten onderwijs en van het volgen van Duitse
taalcursussen; dat een goede taalkennis bij Italianen de omgang met Zwitsers
bevordert; dat Italianen die reeds een langere tijd in Zwitserland verblijven, een
inkomen genieten dat hoger ligt dan dat van hen die pas aangekomen zijn...; dat het
meestal die Zwitsers zijn welke weinig onderwijs genoten hebben en over een geringer
inkomen beschikken, die zich het meest bedreigd voelen door de ‘buitenlandse
overheersing’; dat deze angst ook in sterke mate voorkomt bij Zwitsers die weinig
of niet met buitenlanders in contact komen, enz..
Dit alles is slechts een bevestiging van wat in talrijke andere studies over assimilatie
en integratie van verschillende cultuurgemeenschappen reeds duidelijk werd
aangetoond. In hoofdzaak kan men deze bevindingen samenbrengen in twee stellingen:
a) assimilatie en integratie van buitenlandse werknemers blijkt in de meeste
gevallen onmogelijk te zijn;
b) in het onthaalland zijn het de staatsburgers welke op de laagste trappen van de
sociale ladder staan, die het meeste blijk geven van xenofobe en racistische
opinies.

Wat staat de assimilatie en de integratie in de weg?
Hoffmann-Nowotny's bijdrage gaat echter wel verder dan deze vaststellingen. Zijn
grote verdienste bestaat erin dat hij ze ook poogt te verklaren. Daartoe breidt hij zijn
onderzoeksveld uit in twee richtingen:
1. enerzijds wordt de sociale structuur, met name de sociale stratificatie en de
mobiliteitskansen, van de Zwitserse bevolking in ogenschouw genomen;
2. anderzijds worden niet alleen de opinies van de buitenlandse minder-
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heidsgroep (Italianen) maar ook die van de autochtone meerderheidsgroep
onderzocht.
De immigratie van buitenlandse werknemers (Italianen) brengt zowel bepaalde
autochtone als buitenlandse bevolkingsgroepen in een uiterst ‘anomische’ situatie3.
Deze bevolkingsgroepen komen terecht in een sociale positie waarvan zij de
maatschappelijke normen en regels die het gedrag in deze sociale positie regelen en
bepalen, niet kennen.
Bij hun aankomst nemen de immigranten de laagste professionele en sociale
posities in. Zodoende vormen zij een nieuwe sociale laag, onder de bestaande
stratificatiestructuur in het gastland. Dit heeft tot gevolg dat de lagere laag van de
Zwitserse bevolking hoger op de sociale ladder geduwd wordt. Dit gebeurt echter
niet op een uniforme en evenwichtige wijze. Binnen een gestratificeerde samenleving
brengt dit grote spanningen teweeg, die dan voornamelijk door de autochtonen die
weinig of niet van de nieuwe mobiliteitskansen konden genieten, op de machteloze
buitenlandse minderheid worden geprojecteerd. Deze lagere groepen van de inlandse
bevolking voelen zich dan ook onmiddellijk door de buitenlandse werknemers
bedreigd. Dit gevoel van bedreiging alsmede de onduidelijkheid en de sociale
desintegratie - gevolgen van een niet gewilde of niet begrepen sociale verandering
- plaatsen de autochtonen in een anomische situatie. Om hieraan het hoofd te bieden
ontwikkelen de autochtonen verschillende strategieën die de toegang tot hun
gemeenschap versperren, zodat integratie en professionele mobiliteit voor de
buitenlanders uitgesloten worden.
De aankomst van buitenlanders brengt dus een belangrijke sociale ontreddering
teweeg precies in die autochtone bevolkingsgroepen welke op de laagste treden van
de sociale ladder staan. Ten voordele van deze bevolkingsgroepen worden dan vaak
heel artificiële en schijnbaar opwaartse mobiliteitskanalen ontworpen, maar het
geheel blijft voor de betrokkenen onvoorspelbaar en oncontroleerbaar. Daardoor
heerst er bij hen een grote status-onzekerheid en een gevoel van onmacht die op de
nieuwkomers worden afgereageerd.
De immigratie van buitenlandse werknemers veroorzaakt evenwel niet alleen
binnen de autochtone bevolkingsstructuur, maar ook bij de inwijkelingen zelf,
anomische spanningen.
De invoer van buitenlandse arbeidskrachten heeft inderdaad tot gevolg dat er op
het Zwitsers grondgebied mensen leven voor wie de Zwitserse cultuur

3

De sociologische term ‘anomie’ wordt gebruikt om een bepaalde samenleving of groep te
kenmerken. In een samenleving heerst anomie, wanneer de nonnen en waarden die het gedrag
van het individu bepaalden, plots verzwakken of verdwijnen. De leden van deze samenleving
weten dan niet meer hoe zij zich moeten gedragen, waarin zij nog moeten ‘geloven’. De
sociale solidariteit gaat door de knieën.
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en samenleving vreemd zijn. Een dergelijk gebrek aan vertrouwdheid met normen,
zeden, gewoonten en alledaagse gedragingen geeft eveneens aanleiding tot
onzekerheid en anomie in de immigrantengroep.
In feite verkeren zij in een marginale positie: zij ‘participeren’ niet. Volgens
Hoffmann-Nowotny kan de participatie of niet-participatie (marginaliteit) betrekking
hebben op twee dimensies van de sociale realiteit, nl. op
a. de cultuur (symbolenstructuur): taal, normen, waarden...
b de maatschappij (Gesellschaft): de structuur van sociale posities.
Participatie aan de cultuur noemt hij assimilatie, participatie aan de maatschappij
integratie.
Bij de verdere analyse van de participatie-intensiteit en -mogelijkheden van de
Italianen in Zwitserland komt de auteur tot drie constataties:
1. Assimilatie (cultuurparticipatie) is veel meer afhankelijk van integratie dan
omgekeerd. Italianen hebben m.a.w. slechts toegang tot de culturele waarden
(onderwijs, taalkennis, enz.) voor zover zij eerst een betere sociale positie
(tewerkstelling, huisvesting, inkomen, enz.) hebben kunnen veroveren.
2. Integratie of het kunnen participeren aan de Zwitserse samenleving wordt de
Italianen in Zwitserland, ongeacht hun individuele hoedanigheid en psychische
instelling, structureel en wettelijk ontzegd.
Zowel i.v.m. zijn professioneel leven als met zijn huisvesting, verblijfszekerheid,
rechtsbedeling enz. is de Italiaan het slachtoffer van een voortdurende structurele
discriminatie.
Na een lange verblijfsduur in Zwitserland kan de Italiaan zijn financiële positie
weliswaar wat verbeteren, maar betere professionele kwalificaties en beroepen
blijven hem ontzegd. Daarover is Hoffmann-Nowotny duidelijk: ‘De wettelijk
beperkte vrijheid van beroep of arbeidsplaats te wisselen, staat niet alleen de
financiële en beroeps-integratie (en langs deze omweg ook de sociale integratie)
in de weg, maar ze remt ook op directe wijze deze sociale integratie. Immigranten
die niet geïntegreerd zijn, assimileren zich ook niet. Ook na een langer oponthoud
nemen de assimilatie en de assimilatiebereidheid niet toe, zolang als de
immigrant structureel marginaal blijft’ (p. 266).
3. Lokt deze discriminatie dan geen reactie uit bij de Italiaanse immigranten? Hoe
wordt deze hun toegeschoven lagere sociale positie door deze minderheidsgroep
aanvaard?

Hoffmann-Nowotny constateert het volgende:
a. Over het algemeen zijn de meeste Italianen zich er wel van bewust dat zij het
voorwerp zijn van een structurele discriminatie. Dit bewustzijn wordt scherper
naarmate de ingeweken Italiaan zijn sociale positie verbeterd heeft
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en meer in de Zwitserse samenleving geïntegreerd is. Hoe marginaler hij is, hoe
minder onbehagen hij ervaart.
b. Aan deze discriminatie trachten de Italianen zich op individuele wijze aan te
passen: van de ene kant geven ze hun promotieverzuchtingen op, en van de
andere kant nemen ze zelf de ‘neo-feodale’ argumenten over waarmee de
autochtone bevolking de discriminatie goedpraat.
75% van de geïnterviewde Italianen delen het wijd verspreide Zwitserse
standpunt dat voor het uitoefenen van hogere professionele beroepen de voorkeur
dient te worden gegeven aan Zwitsers boven Italianen. De buitenlandse
minderheid blijft dit neo-feodaal standpunt behouden, zelfs na 10 jaar verblijf
in Zwitserland.
c. De anomische spanningen die uit de structurele discriminatie voortkomen,
worden dus weggewerkt doordat men zijn individuele eisen verlaagt, m.a.w.
zijn integratie-verwachtingen opgeeft.
Bovendien wordt de discriminatoire behandeling waarvan men het slachtoffer is, als
rechtvaardig beschouwd en als dusdanig aanvaard. Italianen die zich passief of actief
daartegen verzetten, keren naar hun geboorteland terug. De (vaak bewuste en gewilde)
aanvaarding van de discriminatie is de prijs die de buitenlander nu eenmaal moet
betalen om van een hogere levensstandaard te genieten.

Besluit
Het lijdt geen twijfel dat Hoffmann-Nowotny's werk een belangrijke bijdrage betekent
tot een beter begrip van de maatschappelijke reacties en verschuivingen die door de
immigratie van buitenlandse werknemers worden veroorzaakt. De analyse van de
sociale structuur en van die verschuivingen en de gelijktijdige bevraging van de twee
partijen (Italiaanse immigranten en autochtone Zwitsers) laten toe talrijke stereotypen
te doorbreken. Belangrijke verbanden worden ontdekt en de sociologische theorie
over de immigratie wordt duidelijker en zekerder.
Toch moet men zich afvragen of de vele constataties en verklaringen een zo
algemeen karakter hebben als de auteur het soms wil doen voorkomen. Naar onze
mening mogen de onderzoeksresultaten niet te vlug veralgemeend worden. Men
dient namelijk rekening te houden met de aard zelf van de onderzoekstechniek: de
individuele, mondelinge bevraging op grond van een vragenlijst met talrijke gesloten
vragen. Het is duidelijk dat de onderzoeksresultaten afhankelijk zijn van de methode
en de meetinstrumenten die de onderzoeker gebruikt. Het resultaat van de meting
wordt bepaald door de meter die men hanteert.
Wanneer Hoffmann-Nowotny de immigratie in Zwitserland - en de socia-
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le problemen die daarmee gepaard gaan - onderzoekt aan de hand van mondelinge
interviews, verzamelt hij een aantal individuele uitspraken en opinies. De vragen die
de interviewer stelt, kunnen wel worden geselecteerd en ingepast in een bredere
sociologische theorie; maar deze theorie zegt ons niet waarom nog zo wijd verspreide
maar toch individuele opinies ineens vereenvoudigd worden in unieke collectieve
symbolen, die op hun beurt aanleiding geven tot collectieve, publieke, zelfs politieke
acties. Inderdaad, de politieke context of achtergrond waarin deze 2 × 500 interviews
werden afgenomen is voor de Zwitsers en voor de Italianen verschillend. Bij de
Zwitsers leeft er rond het vreemdelingenprobleem een collectief bewustzijn; bij de
Italianen (nog) niet. Bij de interpretatie van de bekomen antwoorden is dit
doorslaggevend.
De vraag dient dus gesteld, waarom de collectieve actie tegen de buitenlandse
overheersing onder Zwitsers wel plaats vindt, terwijl een collectieve reactie bij de
Italianen niet voorkomt. De geschiedenis van de arbeidersbeweging leert ons toch
dat het vaak de slachtoffers van de discriminatie zijn die in opstand komen. In
Zwitserland is dit blijkbaar (nog) niet het geval. Hier zijn het juist de (autochtone)
sociale categorieën die, dank zij de immigratie, een hogere sociale status bereiken,
die de kans krijgen hun onmacht en hun vrees op een collectieve wijze te formuleren.
Waarom gebeurt dit niet eveneens bij de Italianen?
De verklaringen die Hoffmann-Nowotny in dit verband geeft (b.v. de neo-feodale
aanpassing; de autoritaire persoonlijkheid van vele immigranten) zijn niet overtuigend
en komen vaak over als ‘ad hoc’ interpretaties van de verkregen antwoorden. Om
de eventuele collectieve opstelling en revendicaties bij de Italianen te ontdekken,
had men echter andere meetinstrumenten moeten gebruiken. Dit is niet gebeurd, en
daarom mag men niet concluderen - zoals de auteur doet - dat deze collectieve actie
onder de immigranten afwezig of zelfs onmogelijk is.
Een historische analyse van de buitenlandse immigratie in Zwitserland zou wel
eens tot verschillende conclusies kunnen leiden.
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De Engelse landschapschilderkunst
Robert Hoozee
Dat de landschapschilderkunst zulk een late bloei heeft gekend in de geschiedenis
is voornamelijk te wijten aan het antropocentrisme van onze westerse cultuur. Zoals
er van oudsher een kwalitatief onderscheid werd gemaakt tussen religieuze,
mythologische en historische onderwerpen enerzijds en taferelen uit het dagelijks
leven anderzijds, zo bestond ook onvermijdelijk het onderscheid tussen deze globale
menselijke thematiek en het landschap. De exclusiviteit van de ‘grootse en voor de
kunst geschikte’ onderwerpen volgde rechtstreeks uit de kerkelijke en politieke
monarchie die voor centrale opdrachten zorgde en de kunstpraktijk en -theorie rond
zich centraliseerde. Van deze vrij eenvoudige piramidale structuur wordt men zich
bewust als men nagaat dat het doorbreken van het esthetisch patroon pas mogelijk
werd als gevolg van eenzelfde verandering in de bovenbouw. Zo bijvoorbeeld in de
Nederlanden van de zeventiende eeuw: de grote religieuze opdrachten vielen weg
en onmiddellijk heeft onderaan een herverdeling van de artistieke krachten plaats en
ziet men het portret, het stilleven en het landschap voor de eerste keer als autonome
thema's behandeld worden1.
In andere landen waar de bovenbouw onaangetast bleef, Frankrijk en Italië
bijvoorbeeld, loopt de ontwikkeling van het landschap via een zeer langzame
ontvoogding en langs de haast onmerkbare verlegging van het accent: van het
landschap als achtergrond bij Giorgione naar het landschap als hoofdmotief bij Claude
Lorrain, die zijn schilderijen haast bij wijze van excuus mythologisch bleef stofferen.
Engeland lijkt dan wel de enige kandidaat geweest te zijn om de Nederlandse
evolutie over te nemen. Religieuze opdrachten bestonden niet of nauwelijks; er was
wel een centrale vorst maar die werd omgeven door een zo complexe en innerlijk
verdeelde adelstand, dat in plaats van een grote piramide eerder een veld van kleine
kegeltjes ontstond die elk afzonderlijk de artistieke potentie van het land aanspraken.
Hoezeer dit voor de potentie

1

Zie hierover Max J. Friedländer, Essays über die Landschaftsmalerei und andere
Bildgattungen, Stols, Den Haag, 1947.
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John Robert Cozens, Het meer van Albano en Castel Gandolfo, omstreeks 1783-8, aquarel, 49 × 68
cm, Tate Gallery, London

Richard Wilson, Llyn y Can, Cader Idris, ca 1774, olieverf, 51 × 63 cm, Tate Gallery, London.
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William Turner, Het oorlogsschip ‘Temeraire’ wordt naar de laatste ankerplaats gesleept om afgetakeld
te worden, 1838, olieverf, 90 × 122 cm, National Gallery, London
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William Turner, Een laan met bomen, omstreeks 1815, olieverf, 51 × 53 cm, Tate Gallery, London

Thomas Gamsborough, De Brug, omstreeks 1783, olieverf, 41 × 48 cm, Tate Gallet), London
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Thomas Hearne, Huisje begroeid met wijnranken, aquarel, 28 × 20 cm, Tate Gallery, London
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Thomas Girtin, Het Witte Huis, Chelsea, 1800, aquarel, 30 × 51 cm, Tate Gallery, London
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John Constable, Grote Schets voor ‘De Hooiwagen’, 1821, olieverf, 137 × 188 cm, Victoria and
Albert Museum, London
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John Constable, De Hooiwagen, 1821, olieverf, 130 v 185 cm, Victoria and Albert Museum, London
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John Constable, Studie van wolken en bomen, omstreeks 1821, olieverf, 25 × 30 cm, Victoria and
Albert Museum, London
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zélf gevolgen had, blijkt uit het totale gemis aan bekwame historieschilders en uit
het feit dat, wanneer de koningen dan toch behoefte voelden aan een door kunstenaars
opgeluisterde hofhouding, zij bijna zonder uitzondering 'n beroep deden op
vastelandsbewoners. Uit dat alles kan men twee elementen distilleren die het Engelse
landschap (en ook het portret) hebben bepaald: de kunstenaars waren alshetware
gedwongen naar het landschap te grijpen omdat hun werken minder in opdracht dan
voor de blinde verkoop geschilderd werden; en, er was een onophoudelijke import
van vreemde kunstwerken en kunstenaars. Totdaar wat men zou kunnen noemen de
externe factoren. Daarnaast staan een aantal Engelse eigenaardigheden die men niet
of slechts ten dele uit een maatschappelijke context kan verklaren, en waarvoor men
het Engelse karakter, de Engelse natuur of gewoonweg enkele individuen
aansprakelijk moet stellen.
Het artistieke klimaat was in Engeland niet zo vrij als doorgaans wel wordt
beschreven. Het is waar dat de academie pas in 1768 werd gesticht en dat het gehele
kunstleven werd beheerst en misschien van starheid gered door een globale
amateuristische aanpak, die vandaag tot de charmes van de Engelse kunst behoort.
Maar amateuristisch was ook het dwepen met alles wat Italiaans of Frans was, of
naar de Oudheid zweemde. Bovendien ging van deze tamelijk oppervlakkige dweperij
een even exclusieve druk uit op de themakeuze en de stijl. Wilde een
landschapschilder voor opdrachten in aanmerking komen, dan moest hij onveranderlijk
in de stijl van de verafgode Claude Lorrain of Poussin werken. Hun pastorale
landschappen drukten een zodanige stempel op de kunstzinnige lords dat zij hun
tuinen vaak lieten aanleggen als kopie van een schilderij van Claude, gestoffeerd
nog wel met antieke sculpturen en tempeltjes2. Een schilderij diende een bruine
voorgrond te hebben in de kleur van een cremona-viool, de middenzone moest groen
en de einder blauw tot paars gekleurd zijn. Een landschap zonder historische of
mythologische inhoud kwam zelden voor en over het algemeen bekeek men de natuur
door de ogen van de oude meesters en met een arsenaal van schema's en formules
om haar tot een mooi, idyllisch en ideaal landschap te corrigeren.
De schilders van dit ideale of zuiderse landschap verbleven in de regel een aantal
jaren in Italië of vergezelden edellieden op hun ‘Grand Tour’ naar het continent.
Slechts enkelen, vader en zoon Cozens (1717-1786, 1752-1797) en Ri-

2

Het beroemdste voorbeeld zijn de tuinen te Stourhead in het graafschap Wiltshire. Henry
Hoare II liet in de tweede helft van de achttiende eeuw de tuinen van zijn domein aanleggen
volgens de schilderijen van Claude Lorrain, Gaspard Dughet en Poussin. Hij liet er antieke
tempels bouwen en nadien introduceerde hij eveneens gothische en oosterse elementen.
Stourhead is nu in het bezit van de National Trust en staat open voor het publiek.
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chard chard Wilson (1714-1782), hebben binnen dit starre traditionalisme écht naar
de natuur gekeken. Getuige daarvan hun juiste atmosferische observatie en de
suggestieve kwaliteit van hun penseelwerk. Op het einde van zijn leven keerde Wilson
terug van de Italianiserende thematiek en richtte hij zijn aandacht op het Hollands
naturalisme, waarmee hij de barre Engelse natuur van de Highlands vol stemming
weergaf op een wijze die men nog het best kan vergelijken met Ruysdael.

Turner
Turner, die meestal de grootste schilder van Engeland wordt genoemd, kan men
zonder deze druk van de traditie niet verklaren. Hij voelde zich de directe rivaal van
Claude Lorrain en andere gevierde ‘Old Masters’, en zelfs op zijn latere, koloristisch
zeer gedurfde landschappen staat steeds een bepaalde verheven gedachte centraal.
Hoe romantisch William Turner (1775-1851) - ondanks zijn avant-garde kleurgebruik
- in wezen was, blijkt uit zijn geloof in één allesomvattende organische kracht die
de natuur liefst grootse processen doet ondergaan, bijvoorbeeld vernieling, uitbarsting,
uitdoving, opklaring. Anderzijds hebben zijn hoofdwerken vaak ook een literaire
inhoud. Wanneer Turner een schilderij voor de tentoonstelling inzond, was het vaak
begeleid door een kort gedicht dat de inhoud moest verduidelijken. Turner werkte
trouwens zijn hele leven lang aan een groot gedicht, The Fallacies of Hope, dat nog
uitsluitend door kunsthistorici gelezen wordt. Wat bij een kolorist als Turner het
meest verbaast is zijn moraliserende inslag. Hij was geobsedeerd door de gedachte
dat het Engels imperium tot ondergang gedoemd was. Dit symboliseerde hij door
een majestatisch en door historische zeeslagen beroemd geworden zeilschip te
schilderen dat onder een vuurrode zonsondergang naar de werf gesleept wordt voor
aftakeling. Ook de opkomende industrialisering riep bij hem nostalgieke gevoelens
op: hetzelfde glorierijke zeilschip wordt dan door een zwart, klein en rokend scheepje
weggetrokken. Maar dit scheepje is zoveel krachtiger en ook dát boeit de schilder:
getuige daarvan zijn werken waarop hij een trein in volle vaart of een stoomschip
dat een storm trotseert uitbeeldt met een dynamiek die op het futurisme vooruitloopt.
Of zijn landschappen nu de ondergang van Cartago tonen of het zeer actuele thema
van een schipbreuk: ze zijn in de eerste plaats episch en dit is wat de
landschapschilderkunst betreft een traditionele trek. Turner was nimmer tevreden
met het stille geluid dat de landschapschilderkunst in feite is. Hij zocht naar grootse
thema's om met de figuurschilderkunst te kunnen wedijveren - de menselijke figuur
lag hem immers niet - en om de concurrentie te overbluffen gaf hij zich vaak over
aan virtuositeit. In zijn voorbereidende
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schetsen en op sommige minder grootsprakerige schilderijen, wanneer Turners geest
niet werd beneveld door de drang om te imponeren, komt het uitzonderlijk
perceptievermogen van de kunstenaar ten opzichte van licht en ruimte zeer zuiver
naar voren. Daaruit ontstonden olieverf schilderijen en aquarellen die een prachtig
evenwicht bewaren tussen de persoonlijke, bijna abstract-expressionistische
geldingsdrang en de juiste registratie van bepaalde subtiele kleurlichtnuances. Met
name Ensor en Permeke hebben deze kwaliteiten van Turners late werken
geassimileerd.

‘The Picturesque’
De tegenpool van Turner, John Constable (1776-1837), rekende op zijn manier af
met de druk die van het traditionalisme uitging. Hij verwierp het. Hij voelde ook
zelden de neiging om in zijn nederige landschappen echt te concurreren met
historische of mythologische schilderkunst. Hoewel hij een grenzeloze bewondering
had voor Claude Lorrain en Poussin, was zijn visie toch meer verwant aan die der
Nederlanders en voor zijn technische moeilijkheden ging hij te rade bij Rubens en
Rembrandt. Maar om zijn persoon te begrijpen moet men eerst tot het begin van de
evolutie terugkeren en de opkomst nagaan van een nieuwe natuurbenadering, die
door haar oorspronkelijkheid een voor de toekomst vruchtbaarder
landschapschilderkunst voortbracht dan deze die zichzelf de normen oplegde van de
figuurschilderkunst.
De Engelse amateurs waren mensen uit alle klassen van de bevolking die zich met
schilderkunst inlieten. Vanuit de steden zwermden zij uit naar het platteland, waar
de parken van de adel wedijverden met de droomlandschappen van het zuiden. Men
zocht eveneens bouwvallige gebouwen, liefst gothische ruïnes, en in dezelfde
geestdrift vond men burchten, rotsen en woeste natuur naargelang men hoger naar
het noorden trok. De meer professionele versie van deze soort toeristen-kunst treft
men aan bij de travel artists, topografische kunstenaars die in opdracht van
grootgrondbezitters of adellijke reizigers een soort picturaal dagboek aanlegden. Al
deze schilders maakten bijna zonder uitzondering gebruik van het aquarel-medium:
dit was bijzonder handig en het vergde ook minder geldelijke investering van de kant
van de amateurs. De exploratie van de Engelse natuur was aanvankelijk ook gekleurd
door de ‘grote idealen’ van de oude traditie, maar langzamerhand verdwenen deze
imperatieven. Het proces van ont-italianisering had zijn weerslag op de Londense
esthetica, zoals die meesterlijk was opgetekend door Sir Joshua Reynolds3.
Verschillende auteurs nivelleerden
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Sir Joshua Reynolds, Discourses on Art, recente editie met inleiding van Robert Wark,
Collier, New-York, 1966.
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Reynolds' academische taal tot een soort praktische esthetica, die om haar
bruikbaarheid een onvoorstelbare populariteit genoot. Het is in deze kunsttheorie dat
de kentering het best zichtbaar is: de aanpassing aan de noden van de amateurs en
de travel artists laat zich nawijzen in de opeenvolging van twee toonaangevende
tractaten uit de achttiende eeuw.
Van 1757 dateert Edmund Burke's onderscheid tussen twee categorieën van
schoonheid. The Sublime sloeg op thema's die adjectieven uitlokten in deze zin:
onmetelijk, verschrikkelijk, duister, angstaanjagend, reusachtig. The Beautiful verwees
in dezelfde zin naar alles wat zacht, rustig, vloeiend, kalm en pastoraal was4.
In 1794 schreef Sir Uvedale Price An Essay on the Picturesque, as Compared with
the Sublime and the Beautiful. Hij lanceert dus de term picturesque als een
middenweg: ‘een tussenstadium, waarin objecten die uit zichzelf noch prachtig noch
subliem zijn, toch genot verschaffen juist door hun afwijking van deze kwaliteiten,
door hun onregelmatigheid, door sterk gemarkeerde contrasten van licht en donker,
door hun zachte tinten’5. De introductie van deze term was van onvoorstelbaar belang
voor de Engelse kunst. Price had eindelijk een naam gevonden voor een tendens die
stellig reeds sinds de tijd van Burke bestond. Hij appelleerde aan de populair geworden
observatie van alledaagse situaties en landschappen, hij favoriseerde de weergave
van wisselende schaduwen en gebroken licht op het Engelse landschap - Engeland
met zijn veelzeggende wolkenlucht, rottende houtconstructies langs de talloze
waterlopen, brokkelige texturen en altijd bewegende vegetatie.
De promotie van deze nieuwe thematiek berustte nochtans op een projectie van
stijlprincipes op de natuur. Want het was de liefde voor de vlekachtige schilderwijze
van de aquarel die nood had aan adequate en aanvaarde motieven. Een wederzijds
causaal verband dus tussen het nieuwe Engelse natuurgevoel en de ontwikkeling van
een nieuw medium. Het natuurgevoel dat er een was van integrale aanvaarding van
de natuurlijke omgeving, die nu niet meer kon verrassen of angst aanjagen, maar
waarvan men juist de onregelmatigheid begon te zoeken; en de aquarel waarmee
precies beweeglijkheid en lichtambiance voortreffelijk konden worden weergegeven.
Maar de kritische geesten zagen het gevaar van the picturesque onmiddellijk in.
Van de amateurs kon men maar een relatieve oorspronkelijkheid verwachten: hun
landschappen zouden een combinatie zijn van klassieke principes en ‘pictureske’
elementen. Bij beroepskunstenaars echter werd the picturesque een even star
imperatief als the sublime en the beautiful. Men

4
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Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the
Beautiful, London, 1957.
London, 1794.
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verkoos over het algemeen een herfstig koloriet; middenin een bruine natuur zag
men liefst een vervallen gebouwtje of een houten stal; een kabbelend beekje was bij
uitstek geschikt om lichtspelingen op de voorgrond te brengen; hier en daar zou er
dan een interessant detail aan toegevoegd worden: spelende boerenkinderen, een
dier, en zo verder. Op dergelijke details plaatste men best een rood accent, dat het
groen en het bruin van de omgeving beter deed uitkomen. Maar toch was nu de weg
geopend voor natuurobservatie, en in de tractaten kregen basisprincipes van de
landschapsschilderkunst toch uitdrukkelijk vermelding: het licht, de atmosferische
kwaliteiten.

John Constable
Wanneer men de gehele situatie overziet, treft nogmaals het amateurisme. Hoeveel
kansen Engeland ook kreeg, er scheen zich tot de komst van Constable nergens een
tendens met enige vorm van pertinentie te ontwikkelen. Constables artistieke
zuiverheid manifesteerde zich onmiddellijk en zeer duidelijk in zijn principiële
stellingname ten opzichte van de toenmalige kunstsituatie. ‘Er is plaats genoeg voor
een natuurschilderkunst’, schreef hij in 1802 in een profetische brief, waarin hij voor
het eerst zijn visie uiteenzet6. Totaal nieuw was zijn opvatting dat een kunstenaar
moest wérken voor zijn kunst: onophoudelijk de natuur bestuderen. ‘De grote fout
van vandaag is bravoure, de poging iets meer te tonen dan er in werkelijkheid is’.
Maniërisme trof hij aan in alle takken van de schilderkunst. Met gelijke afkeer
beschreef hij de schilders van het klassieke als van het meticuleuze ‘pictureske’
landschap. Hij vond dat de kunstenaar twee leermeesters had: de natuur en de
authentieke produkten der kunst. Hijzelf bestudeerde de oude meesters, niét om hun
systeem over te nemen zoals Reynolds had aangeraden, maar om te zien hoe zij voor
hun visie een juiste technische realisatie gevonden hadden. Van Turner waardeerde
hij de ‘golden visions’, maar hij voelde scherp aan dat hier oude paden betreden
werden. Boningtons elegantie misprees hij als oppervlakkig vertoon dat niet op studie
gebaseerd was. Twee Engelsen hadden in feite de weg voor Constable geopend.
Naast zijn Rubensiaanse techniek vond Constable bij Thomas Gainsborough
(1727-1788) ook voor het eerste een gevoeligheid in de waarneming van de natuur.
Gainsborough had immers nooit met volle overtuiging de portretkunst beoefend en
op zijn landschappen die niet aan opdrachten gebonden waren, kon hij zijn
overbekende lichte en sierlijke schriftuur ongeremd aanwenden om een landschap
vol licht en lucht weer

6

John Constable's Correspondence, Deel II, ed. R.B. Beckett, Suffolk Record Society, Ipswich,
1964, Vol. VI, p. 31.
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te geven. De kunst van Thomas Girtin (1775-1802) ontstond na een langdurige
contemplatie en door de gevoeligheid voor het licht, de kleurwaarden en de ruimte.
Hij werkte uitsluitend in aquarel en is met zijn spanningsvolle vergezichten de
belangrijkste vertegenwoordiger van dit medium. Hij overleed te vroeg om zijn talent
volledig uit te werken, wat aan Turner niet ten onrechte het gezegde ontlokte: ‘Was
Girtin blijven leven, dan was ik van honger omgekomen’7.
Constable wilde de waarheid dienen en hij achtte zich door God uitverkoren om
diens schepping door zijn kunst te openbaren. Daartoe wilde hij de oude kunst
vergeten en met onbezoedelde blik de natuur waarnemen. Hij was dan ook de eerste
schilder die met olieverf systematisch in de open lucht begon te schetsen. Inzichtelijke
beleving was voor hem slechts mogelijk voor een natuur die hij door en door kende
of waarmee hij affectief verbonden was. Daarom trok hij zelden op reis en beperkte
hij zijn kunst tot zijn geboortestreek, Suffolk, zijn woonplaats Hampstead boven
Londen, en Brighton waar hij wegens de gezondheid van zijn vrouw vaak verbleef.
Hij was vooral gevoelig voor de massa, de materie en de veranderlijkheid onder
invloed van licht en temperatuur. Vanzelfsprekend ervaarde hij de wolkenlucht als
de essentie van het landschap. Hij begon in de jaren twintig aan een reeks bijna
wetenschappelijk verantwoorde wolkenstudies, die inmiddels reeds op hun
meteorologische juistheid werden getest8.
De olieverf studies van Constable vormen een hoogtepunt in de geschiedenis van
het landschap. Zij zijn de eerste stap voorwaarts na de verwezenlijkingen van de
zeventiende eeuw en vóór Corot en de pre-impressionisten verwijzen zij onmiddellijk
naar het impressionisme en zelfs naar Cézanne, waar hij met kleurwaarden een
bepaalde vaste structuur onder de organische beweeglijkheid van de natuur
suggereerde. Bij Constable vindt men voor het eerst de consequente toepassing van
een impressionistisch procédé: een landschapsfragment onder verschillende
weersomstandigheden in reeks weer te geven. Zijn studies worden het best beschreven
als de resultaten van een unieke, tijdelijke fusie tussen de persoonlijkheid van de
kunstenaar en het wezen van de natuur die zich telkens onder één aspect vertoont.
Als onafgewerkte schetsen stellen zij hun momentaneïteit voorop, hun
brokstukkarakter ten opzichte van de niet vatbare eenheid van de complexe
natuurverschijning. De seismografische gevoeligheid waarmee Constable bewegingen
en texturen registreerde en de opvallende zin voor
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Jack Lindsay, J.M.W. Turner. His Life and Work, Cory, Adams & Mackay, London, 1966,
p. 80.
L.C.W. Bonancina, ‘John Constable's Centenary: his position as a painter of the weather’,
Royal Meteorological Society Quarterly Journal, LXIII, 1937.
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verfmaterie en voor kleur die hij daarbij aan de dag legde, werden in de geschiedenis
alleen door de schetsen van Corot geëvenaard.
Maar net als deze bevond Constable zich in een onklare conflictsituatie. De schetsen
waren immers een ultieme vorm van landschapschilderkunst: even onafgewerkt en
even weinig communicatief als de natuur zélf. Corot heeft dat opgelost door een
complete scheiding door te voeren tussen zijn schetsen en zijn afgewerkte schilderijen,
die naar het einde toe academische en oppervlakkig feeërieke landschappen werden
met steeds eenzelfde onwerkelijk totaalkoloriet. Constable van zijn kant miste Corots
inconsequentie en hij zag geen mogelijkheid om de hem geopenbaarde waarheid te
vergeten wanneer hij grote schilderijen begon te maken. Op de grote doeken (die
steeds zeer moeilijk tot stand kwamen) poogde hij een met Rubens kracht
vergelijkbaar heroïsch landschap te componeren. De frisheid van de schetsen ging
dan meestal verloren onder de zware empatering en onder de gezochte compositie
van de schilderijen. Wanneer hij een groot landschap concipiëerde, schilderde hij
eerst een grote schets op gelijke schaal. Het verschil tussen beide: het ene behoudt
iets van de dynamiek der studies, het andere neigt volledig naar de actuele eisen van
het publiek, illustreert zeer duidelijk de probleemsituatie van de
romantisch-realistische landschapschilderkunst in de negentiende eeuw. Dit probleem
werd opgelost door de impressionisten, die radicaal kozen voor het eerste: een grote
onafgewerkte schets die als schilderij werd ten toon gesteld.
Noch Turner noch Constable hebben volgelingen gehad die de kunst van hun
meester evenaarden of er iets aan toevoegden. In Engeland ging men gewoon door
met klassieke en ‘pictureske’ landschappen. De schilders van de Norwich-School,
te vergelijken met Barbizon in Frankrijk, brachten een tamelijk authentieke
landschapsstijl, eigenlijk de negentiende-eeuwse versie van de Hollandse
landschappen twee eeuwen vroeger. Het bedenkelijk niveau van de kunst ten tijde
van koningin Victoria is genoegzaam bekend. Turner en Constable lijken dan elk op
hun manier wel een eindpunt te vormen van een zeer langzame evolutie in Engeland,
die over twee eeuwen loopt en waarin alleen zij een kunst voortbrachten die geen
voorkennis van de context nodig heeft om gewaardeerd te kunnen worden.
Het is merkwaardig dat de Preraphaëlieten de boodschap van Constable niet hebben
gezien. Hun uitgangspunt kwam namelijk overeen met het zijne: zij reageerden in
de eerste palats tegen het verziekte kunstleven in hun land. Hun radicale terugkeer
naar natuurobservatie leidde echter tot een overgedetailleerd kopiëren, zonder naar
persoonlijke expressie te streven en zonder objectieve verhoudingen uit de
waargenomen natuur te willen verhelderen. Met dit detailrealisme hoopten zij tot
eenzelfde zuiverheid te kunnen komen als de middeleeuwse schilderkunst. Voor het
landschap
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alsdusdanig had dit tóen niet veel meer te betekenen en over het geheel genomen
ging de belangstelling van de Preraphaëlieten niet uit naar dit domein, maar naar een
symbolisch-decoratieve religieuze kunst waarin het landschap opnieuw een
ondergeschikte plaats toebedeeld kreeg.
Frankrijk had ondertussen de waarde van het Engelse landschap uit het begin der
negentiende eeuw ingezien. Reeds in 1824 veroorzaakten Constables schilderijen op
het Salon een ware ‘Constable-mode’ die ondermeer Delacroix stimuleerde tot
experimenten met divisionistisch kleurgebruik9. Toen de impressionisten wegens
oorlogsomstandigheden in Londen vertoefden, hebben zij vooral Constable en Turner
ontdekt. De romantisch-realistische landschapsstijl die in Nederland en Vlaanderen
in de tweede helft van de negentiende eeuw werd beoefend, heeft misschien geen
rechtstreekse invloed ondergaan van het werk van Constable. Wanneer men echter
de contacten van deze schilders met de school van Barbizon in rekening brengt, dan
komt men ook langs die weg op de Engelse landschapschilderkunst als op een
voorlopig nog te weinig gewaardeerd knooppunt in de evolutie.
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Her-ontmoetingen met klassiekers I
Het Ballet
Eric De Kuyper
‘Sie (die Kulturgeschichte) vermehrt wohl die Last der Schätze, die sich
auf dem Rücken der Menschheit häufen. Aber es gibt ihr die Kraft nicht,
diese abzuschütteln, um sie dergestalt in die Hand zu bekommen’.
Walter Benjamin
Les Sylphides komt uit het fond van de Ballets Russes van Diaghilew. Het is een
veelvoorkomend ballet op het internationale repertoire. Om verschillende redenen,
die hier zullen verklaard worden, heeft en behoudt het werk een onbevredigend
dubbelzinnig karakter. Misschien in de eerste plaats, omdat er chronologisch een
soort verwringing heeft plaats gevonden: een verschuiving van bijna vijftig jaar (van
1851 tot 1908), die na vijftig jaar (van 1900 tot heden) bijna niet merkbaar is, en
toch Les Sylphides door en door kentekent.
Om duidelijk te maken welke chronologische verschuivingen er hier precies hebben
plaats gehad, volgen hier bondig enkele feitelijke gegevens.
De huidige ons bekende versie, die nog altijd op min of meer dezelfde manier
opgevoerd wordt, dateert van 1908. Les Sylphides werd in het repertoire van Les
Ballets Russes ingelast als een hulde aan Maria Taglioni, ballerina uit het hoogtepunt
van de romantische era, het midden van de vorige eeuw. De choreograaf Fokine
ontwierp het dus bewust als een soort anachronisme. En het moet wel degelijk ook
als dusdanig gefunctioneerd hebben tussen de andere balletten uit datzelfde jaar.
Cléopâtre b.v., een pseudo-oosterse fantasie, in kleurrijke decors van Bakst en een
allegaartje Russische muziek (Rimsky-Korsakow, Glazoenow, Tcherepnin), naar de
woorden van Nouvel: ‘une abominable salade russe’, waarvan het hoogtepunt de
afwikkeling door slaven van het mummie-kostuum van Cleopatra! Of Le Pavillon
d'Armide, een eerste poging om schilderkunst met ballet te doen samensmelten: een
samenwerking tussen de kunsten die het kenmerk zal worden van Les Ballets Russes,
is in dit probeersel door Fokine en Benois aan de hand van een tot leven komend
wandtapijt uitgebeeld. Ook de opera's die het jaar daarop, samen met de hierboven
vernoemde balletten, het Parijse debuut voor het gezelschap van Diaghilew zullen
betekenen, waren allen van het sterk-gekruide, exotisch aandoende Russische type:
Rimsky-Korsakows Ivan de Verschrikkelijke, Borodins Prins Igor (de Polowtziaanse
dansen hieruit zullen in het balletrepertoire opgenomen worden,
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Glinka's Russlan en Ludmila, Serovs' Judith en Moessorgsky's Boris Godoenow.
Tussen al deze werken - die in het Westen als erg exotisch aangevoeld worden was Les Sylphides de aanknoping met de traditie; de hulde van het nieuwe,
extravagante, excessieve, gewaagde moderne ballet aan de klassieke romantische
danskunst die zijn hoogtepunt had gekend een halve eeuw vroeger. (Waarvan echter
de - bijna decadente - hoogtepunten slechts een paar jaar vroeger hun première hadden
gekend: de première van de Notenkraker dateert van 1892, die van Doornroosje van
1890!).
Met de jaren echter is de oorspronkelijke ‘décalage’ (een ballet uit 1900 over een
periode in het ballet die een halve eeuw eerder had plaatsgevonden) vervaagd. Het
anachronistische hulde-karakter van Les Sylphides is men gaan vergeten; men is Les
Sylphides gaan opvoeren en gaan ervaren als een zuiver romantisch ballet. Misschien
gewoonweg omdat de danseressen tutu's dragen, omdat het teder decor van Bakst
(parafrase op de decorbouw uit de vorige periode!) bewonderd wordt als authentiek,
en omdat er muziek is van Chopin!...
Met die muziek is weer zo'n typische verschuiving gebeurd, waarvan het resultaat
dat men nu altijd te horen krijgt bij een uitvoering van Les Sylphides, altijd erg dwars
zit. Aanvankelijk heette het ballet eigenlijk Chopiniana en was het een reeks
uitbeeldingen van Poolse dansen op min of meer folkloristische piano-stukken van
Chopin, door Glazoenow bewerkt. Dit gebeurde in 1907. Maar toen Diaghilew een
aantrekkelijk - lees commerciëel - werkje nodig had voor zijn debuut in het Westen,
dacht hij aan een herbewerking van Chopiniana. Men koos een paar andere (erg
gekende) pianowerken van Chopin, liet die voor orkest bewerken door Maurice
Keller, en verplaatste het hele ballet van Polen naar de romantische negentiende
eeuw. Die muzikale vertaling van piano naar groot orkest, hoe goed die ook vertolkt
moge worden (en ze wordt op de koop toe meestal afgrijselijk vertolkt) is ongelukkig.
De stukken van Chopin zijn te bekend in hun oorspronkelijke piano-versie; de
orkestratie ervan klinkt altijd als een grove fanfarebewerking van een reeks delicate
salontoetsen. De bombast wordt doorgaans nog eens versterkt doordat Les Sylphides
meestal dienst moet doen als openingsballet. Men meent de toeschouwer met
romantische zoeterigheid en balletachtige ‘Schwung’ voor zich te winnen. Romantisch
staat hier weer eens voor overgevoelige facticiteit, hartveroverende Schwung,
goedkoop heimwee naar het verleden. Van enige gevoelsmatige en stylistisch
genuanceerde benadering van het begrip ‘romantisme’ kan in zo'n geval dan ook
geen sprake zijn. En het ballet, dat in zovele gevallen gelijkgeschakeld wordt met
een ‘romantisch gevoelen’, mist hiermee dan ook een
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kans om zowel zichzelf als een dansmatière (het romantisch ballet) uit te diepen,
kritisch te benaderen.
Ons romantisch balleterfgoed (vooral door Tsjaikowsky vertegenwoordigd), wordt
nooit eens grondig opnieuw gesitueerd: ten opzichte van zichzelf, van de danstraditie,
en ook in de cultuurgeschiedenis en de culturele actualiteit. We moeten wachten op
een Balanchine die met zijn New York City Ballet vooral met het romantische idioom
werkt, en vooral in zijn hedendaagse - door het romantisch ballet geïnspireerde werken, de confrontatie met de traditie van het romantisme probeert uit te werken.
Des te merkwaardiger is echter dat Balanchine, die in zijn eigen creaties die
romantische uitdaging niet uit de weg gaat, in zijn choreografie voor het klassieke
romantische repertoire (op enkele sporadische uitzonderingen na misschien) dat door
zijn gezelschap vaak wordt uitgevoerd, nooit begonnen is aan een kritische benadering
van het romantisch erfgoed. Ook bij het N.Y. City Ballet blijft de omgang met het
klassieke repertoire van ritualistische aard, met als hoogtepunt de jaarlijkse celebratie
aan de hand van een overklassieke (lees in dit geval: stofferige) opvoering van de
avondvullende Notenkraker van Tsjaikowsky.
Hoe een nieuwe, nuchtere, meer kritische, ‘documentaristische’ benadering van het
klassiek-romantische repertoire er zou kunnen uitzien, bood een recente opvoering
van Les Sylphides in Covent-Garden, door het Royal Ballet. Niet toevallig (cfr. mijn
vorige paragraaf) was de hernieuwde aanpak als het ware gecentreerd rond een totaal
ongewone benadering van de partituur. Ahsley Lawrence zette deze partituur in op
een uiterst gedempte manier. Hij rekte de tempi op een (inderdaad) overdreven
manier. De recensent van de Observer zei dat een pianist die Chopin op een
gelijkaardige manier zou spelen, beslist de zaal aan het schateren zou brengen! Maar
daar gaat het juist om: Les Sylphides zijn slechts quasi-Chopin, en precies wanneer
men met de hele kracht van een orkest deze partituur vertolkt als een piano-versie
van Chopin, krijgt men lachwekkende resultaten (echter niet in een schouwburg,
waar de toeschouwers in dergelijke gevallen totaal gespeend blijken te zijn van
kritisch vermogen en van zin voor humor!). Hoeveel belachelijk aandoende
klassiekers-opvoeringen of uitvoeringen worden niet met de grootste ernst onthaald,
gewoon omdat het om klassiekers gaat. Terwijl men vaak toch niet meer hoort of
ziet dan ongewilde parodieën van klassiekers! Als men werkelijk Shakespeare of de
Grieken zou begrijpen, zou men bij sommige van hun opvoeringen schateren!). De
dirigent Lawrence deed de muziek voor Les Sylphides groeien vanuit de stilte; in een
nevel worden de klanken op de achtergrond gehouden. Daarop - op die klankenmist
- ontstaan de bewegingen, tekenen zich discreet de
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contouren af van de samensmelting tussen dans en muziek die men choreografie
noemt. Nooit wordt de dans een briljant vertoon. En dit was des te verrassender,
omdat in de opvoering die ik bijwoonde Margot Fonteyn optrad. Ook zij verdween
in de bescheiden anonimiteit van de beweging in groei. Het (gemakkelijke) virtuoze
effect kwam nooit tot stand; het afwezig blijven ervan verwekte in de zaal een
merkbaar effect van verwarring, onthutst zijn, bevreemd toekijken. Een soort kilte
heerste in de zaal: de reflectie van wat er zich op afstand op de scène aan het afspelen
was. Het opgezweepte en het meeslepende van het gekende bleef uit. Een bijna
angstaanjagende continu aangehouden en zich naar het einde toe nog vermeerderende
aandachtige stilte hing in de zaal. Een ballet, Les Sylphides, doemt eindelijk op uit
die sprakeloosheid; het romantisme komt vaag gecontoureerd uit het verleden te
voorschijn. Dit is geen vanzelfsprekendheid meer: dit is niet meer dat oerbekende
ballet dat we kennen, waar we op zitten te wachten. Dit vergt een inspanning van de
kijker: hij moet gaan ‘déchiffreren’, gaan ontcijferen wat hij daar hoort, wat hij daar
ziet (wat hij daar zelf doet)! Dit vergt een attentie zoals alles wat zich in het verleden
afspeelt in zekere zin vertaald moet worden. (Beseffen we wel dat onze cultuur zich
voor het grootste deel in de verleden tijd vervoegt?).
Neen, het romantisch ballet - het ballet tout court - is niet zo'n vanzelf-sprekend
iets voor de toeschouwer uit de XXe eeuw. Ook wie familiair omgaat met dat ballet,
krijgt hier onder zijn neus geschoven dat ook zo'n hoererend stukje als Les Sylphides
niet zo maar geconsumeerd hoeft te worden. We zouden er ons wel eens aan kunnen
verslikken, waarschuwt ons zo'n opvoering als die van het Royal Ballet (doorgaans
zouden we er eerder een indigestie van opdoen)! Ook Les Sylphides staan ver van
ons af; in de mist van het verleden. Het verleden van Les Ballets Russes uit het begin
van deze eeuw; het verleden van het romantische ballet uit de tweede helft van de
vorige eeuw; het verleden van onze actualiteit, als men bereid is met mij aan te nemen
dat alle cultuurvormen in deze hedendaagse maatschappij rechtstreeks of
onrechtstreeks wortelen in de geschiedenis. Ineens is het bekende vreemd geworden:
dat is maar goed ook, want pas nu kan een vorm van her-kenning beginnen.
Nu duikt stilaan op wat anders doorgaans overspoeld wordt door het al te
vertrouwd-zijn-met: hoe nauw cultuur (ons klassiek patrimonium?) verbonden is met
het begrip historiciteit. En hoe, in sommige gevallen, een benadering via het
‘anachronisme’ - een spelen op tijdsverschuivingen - nuttig zou kunnen zijn. Les
Sylphides was in zijn tijd reeds zo'n anachronisme. Een nostalgisch omkijken naar
een verleden dat toen al niet meer bestond. Wanneer wij nu naar Les Sylphides op
deze nieuwe, meer acute manier kijken en luisteren, is het dan niet zo dat we hier
geconfronteerd worden
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met een dubbele nostalgie: heimwee naar het heimwee van gisteren naar eergisteren?
En is het dan niet goed mogelijk dat deze weinig produktieve houding (althans zo
stelt men toch altijd de nostalgie voor), zich opheft in een vernieuwende actualisering?
Het is geen toeval, maar een geniale programmavondst van de hand van het Royal
Ballet (misschien niet erg bewust uitgevoerd), dat op Les Sylphides een hyper-modern
werk van Jerome Robbins volgde, Canticles op een van de laatste partituren van Igor
Stravinsky. Door deze verbinding van twee extremen beseffen we ineens ook wat
een werk als Canticles betekent buiten het feit dat het een zeer indrukwekkend
hedendaags werk is! Maar wanneer we Robbins zulke krampachtige pogingen zien
doen (lees dit niet als een negatieve waardering, asjeblief!) om nog iets tot stand te
brengen met het lichaam van dansers, bewegend (o zo weinig) op noten (o zo weinig)
in een ruimte (o zo kaal), dan is het heimwee naar Fokine en zijn Sylphides iets totaal
anders dan zo maar nostalgie. Het geeft dimensie aan de schetsmatige bezigheden
van Robbins (schetsmatigheid die, dat begrijpt men ten volle, niets anders meer kon
zijn dan zelf-beperking, bewustzijn van eigen relativiteit). En de ietwat mechanische
pracht van Les Sylphides krijgt retroactief ook een dimensie mee: die van de
historiciteit. Het is voorbij, en omdat het voorbij is is het zó geweest, en kan het nu
niet meer zó zijn.
Kan men nog aan ballet doen in deze tijd, buiten het referentiekader van de
ballettraditie? Kan men modern ballet scheppen zonder te beseffen in hoeverre het
ballet zelf on-modern is? Robbins, Balanchine ontkennen deze dubbelzinnigheid van
het ballet niet en hebben er rijke bronnen van inspiratie in gevonden. Maar zij zijn
misschien de uitzonderingen... Mensen als Béjart zitten verstrengeld in de
contradicties, in de uiterlijke verwerping van het verleden, in de vormelijke
benadrukking van het zogenaamde ‘moderne’... De gebondenheid (beperking) en
verbondenheid (traditie) worden in het moderne ballet niet erkend: daarom ook gaat
dat moderne ballet gebukt onder die dubbele last: van het heden en het verleden!
In een opvoering als die in Covent Garden (zoals gezegd waarschijnlijk niet
programmatisch uitgebouwd, enkel het resultaat van het toeval; maar ook voor het
toeval mogen we dankbaar zijn) wordt niet opgedrongen, maar uitvoerig
gedocumenteerd met ‘culturele feiten’ hoe vervreemd we kunnen zijn van deze cultuur
die wij menen te kennen (in ons te hebben, enz....). Een kritische vorm van
vervreemding die gebeurde aan de hand van de confrontatie tussen twee andere
vormen van vervreemding.
Dat deze avond dan besloten werd met een briljant stukje louter show (Raymonda),
betekende in mijn ogen geen concessie, geen afwijking. Hiermee werd gewoon en
op sprankelende manier gedemonstreerd, dat we ons tenslotte in het theater bevonden,
en we, mochten we het ondertussen ver-
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geten hebben!, daarvoor ook die avond gekomen waren. Het vuurwerk van het
escapisme van de grote balletshow kwam na de ontnuchtering van Les Sylphides en
Canticles als een des te grotere ‘afkoeling’, die de toeschouwers, terecht, met dank
onthaalden. Maar deze wisselwerking tussen wat de Fransen noemen ‘chaud et froid’
lag heel en al in de lijn van die avond, die op zo'n onverwachte manier gewijd bleek
te zijn aan ‘meditaties over de zin van het ballet in deze tijd’.

Voorlopig besluit
Het balletpubliek, en meer bepaald dat internationale ras van ballettoeschouwers dat
‘balletomanen’ geheten wordt, is, zegt men, ‘reactionair’ en ‘conservatief’. Dat
betekent niet, dat ze houden van werken uit het verleden en deze verkiezen boven
de hedendaagse werken. Dat betekent echter wel dat ze de tijdgebondenheid, de
historiciteit van de werken uit het verleden niet onder ogen willen (kunnen) zien. Op
die manier kan men ook zeggen dat het merendeel der liefhebbers of voorstanders
van modern ballet ‘conservatief’ of ‘reactionair’ is. Garaudy, die onlangs een loflied
geschreven heeft op het moderne ballet en meer bepaald op Maurice Béjart, is zo
iemand die onkritisch, sacraliserend omspringt met 't moderne ballet1. (Op de koop
toe misbruikt hij Nietzsche hiervoor!). Ook ‘modernisten’ en vooral avant-gardisten
kunnen een geraffineerde, ontwikkelde onhistorische kijk hebben op het heden. Ballet
(hoe modern ook!) is een ‘historisch gegeven’: iets dat ons door de geschiedenis
gegeven werd. Dus ook niet zo maar iets dat vanzelfsprekend in deze tijd is ontstaan.
De verbloemende roes is door de Cultuur geïnstitutionaliseerd: zowel wat de werken
uit het verleden als die uit ons heden betreft. Kritisch bewustzijn wordt in dit ritueel
uiteraard niet voorzien. Kritisch bewustzijn niet enkel in de Hegeliaanse zin van
altijd meer produceren van bewustzijn; maar ook als bekommernis van dat bewustzijn
om meer aan wei-zijn mogelijk te doen worden.
Om terug te komen bij ons vertrekpunt: het romantische ballet - willen we er nog
iets mee aanvangen, en het is helemaal niet zeker dat we er in een verder stadium
nog iets mee moeten of kunnen aanvangen - moet grondig bestudeerd, nuchter
bekritiseerd en opnieuw gewaardeerd worden. En vooral, op een vernieuwde manier
ervaren; want het is duidelijk dat deze bekommernis om het romantische ballet niet
enkel op een theoretische maniet hoeft te gebeuren (dit is misschien niet eens nodig,
zoals Stravinsky, Balanchine en Robbins het meerdere malen bewezen hebben door
hun wer-

1

R. Garaudy, L'Ame de la Danse, Ed. du Seuil, Paris, 1973.
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ken zelf! Werken die men dan toch weer, zo men wil, uiteraard als een theoretische
analyse kan beschouwen!), we moeten kansen krijgen om het vanuit nieuwe
standpunten te benaderen. Het bieden van deze kansen is momenteel de beste reden
om romantisch en klassiek ballet op te voeren! De schrandere lezer heeft reeds door
dat, overal waar ik het woordje ‘ballet’ schrijf, ik meteen ook ‘cultuur’ bedoel. Hij
kan dus rustig, zo hij dat wil, reeds het ene woordje door het andere vervangen. Hij
hoeft dat echter niet dadelijk te doen, want over een paar afleveringen, wordt het
prisma in deze zin vollediger afgewerkt.
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Carlos Castaneda: tovenaar van beroep
L. Geerts
Het fenomeen Castaneda-Don Juan
Zoals uit de bibliografie1 blijkt, is het werk van Carlos Castaneda een onmiddellijk
en onmiskenbaar publicistisch succes geworden. Time magazine wijdde aan hem een
zeer lang artikel, vol twijfels, maar toch zeer positief; het Engelse The Sunday Times
drukte vóór de Bodley Head-editie van Journey to Ixtlan enkele fragmenten af en
bovendien een unieke reeks half-gecamoufleerde foto's: Castaneda weigerde zijn
gezicht ook maar één keer volledig aan de camera bloot te geven. De portret-tekening
in het Franse blad Psychologie (mei 1973) bij het interview dat de filosoof Sam Keen
met Castaneda hield, werd door Castaneda voor de helft uitgegomd vooraleer hij het
liet afdrukken. Het publicistische succes werd vanaf het begin gekoppeld aan een
zorgvuldig opgebouwd waas van geheimzinnigheid rond Carlos Castaneda.
Enkele feiten zijn evenwel bekend. Het eerste boek The Teachings of don Juan is
Castaneda's doctoraatsverhandeling die door de universiteit van California in Los
Angeles werd uitgegeven. Volgens een vage uitlating van Castaneda zelf ligt zijn
oorsprong in Brazilië; maar in zijn toelichtende tekst bij het interview zegt Sam Keen
dat hij in Peru geboren is en dat hij dit jaar 33 of 34 jaar oud moet zijn (wat zou
kloppen met de ongeveer tienjarige opleiding die doctorandus Castaneda zou gevolgd
hebben bij de Mexicaans-Indiaanse tovenaar Juan Matus). Castaneda zou zijn jeugd
doorgebracht hebben in Argentinië en pas voor zijn antropologische studie naar Los

1

Carlos Castaneda:
1 The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge, Penguin Books, 1970, '72, '73.
Oorspronkelijke uitgave: The University of California Press (Copyright: The Regents of the
University of California), 1968. Vertaald in het Nederlands: De lessen van Don Juan, De
Bezige Bij.
2 A separate Reality: Further Conversations with Don Juan, Pocket Book, New York, 1972,
5de druk: 1973. Oorspronkelijke uitgave: Simon and Schuster, New York (waarvan Pocket
Book een afdeling is), 1971. Copyright: Carlos Castaneda. Nederlandse vertaling: De Bezige
Bij, in voorbereiding.
3 Journey to Ixtlan: The Lessons of Don Juan, The Bodley Head, London 1973. Derde druk:
1973.
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Angeles gekomen zijn, waar hij nu zou wonen. Volgens Sam Keen zou Castaneda
zijn eerste don-Juan-boek, zijn doctoraatsverhandeling, geschreven hebben op de
grens tussen waanzin en helderheid. Wat Castaneda bij de Mexicaans-Indiaanse
tovenaar leerde, zou hem ingrijpend hebben veranderd.
Het is geen wonder dat Castaneda's werk insloeg als een bom tijdens een periode
waarin de ‘zwarte magie’ een ietwat verborgen mode was geworden. We herinneren
ons niet alleen Charles Manson en zijn moordzuchtige bende; we denken niet alleen
aan het succes van het boek en de film ‘Rosemary's Baby’ - een film nog wel van
Roman Polansky, wiens echtgenote, de zwangere actrice Sharon Tate nadien door
Mansons bende werd vermoord. We denken vooral aan de talrijke geheime sekten
die, ook in de meest verlichte steden van het Westen, tot bloei gekomen zijn. Allerlei
documentaires hebben ons laten kennis maken met de zwarte magie die voor het
overige erg doordeweekse kantoorklerken en verkoopstertjes in hun vrije uren
bedrijven.
Men kan op deze voor het Westen erg bizarre fenomenen vanuit de hoogte
neerkijken; men kan dan een zeer hoog percentage ervan op rekening schrijven van
allerlei seksuele frustraties: nogal wat Engelse dames verklaarden bv. het niet zonder
‘hun geest’ te kunnen stellen. Maar wie het globale beeld overschouwt, ontkomt niet
aan een verderreikende conclusie: er bestaat, op allerlei niveaus, in het gehele Westen
een onoverzichtelijke morele crisis. Aangezien geen enkele traditionele instantie aan
deze crisis een eind kan maken, beginnen talloze mensen naar andere instanties uit
te zien. Het hele gerotzooi met ‘zwarte magie’ valt immers samen met de mode van
het Zen-boeddhisme, van de ‘bewustzijnsverruiming’ door LSD onder begeleiding
van Timothy Leary (net als Castaneda een academicus, maar die volgens de geldende
academische normen te ver ging en dus afgedankt werd), van het extreme politieke
engagement, van de anti-autoritaire opvoeding. In dezelfde richting wijst de
toenemende populariteit van reeds bestaande sekten, zoals de Getuigen van Jehova,
de Antroposofen, alle Walden-achtige experimenten van een zekere duur, de
Mormoonse kerk en noem maar op. Let wel: daarmee is nog niets gezegd over de
eventuele intrinsieke waarde van elk van deze marginale groepen. Hier wordt alleen
gesteld, dat de marginale groeperingen een laatste houvast blijken te bieden aan
talloze mensen die de gevestigde kerken, instellingen en morele autoriteiten niet
langer kunnen accepteren.
Het lijkt wel of de in het onderwijs veel gebruikte term ‘anti-autoritair’ zowat alle
fenomenen samenvat: men is op zoek naar een nieuwe autoriteit, naar een zingevend
teken in een tijd van opperste verwarring en wanhoop. Maar nu begint zich ook in
de humanistische en academische kringen een
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houding af te tekenen die voor de slachtoffers van de morele crisis onaanvaardbaar
is: een anti-autoritaire houding die toegeeft dat ook zij slechts een beperkte visie
heeft. Men kan dit op humanistische en academisch-wetenschappelijke gronden
terecht toejuichen; maar men mag niet vergeten, dat de massa van onze medeburgers
niet aan een anti-autoritaire houding toe is, dat ze het humanistische gezichtsverlies
negatief interpreteert, net zoals ze bv. in België het gezichtsverlies van onze morele
instantie bij uitstek, de katholieke kerk, eveneens negatief waardeert en zich dan
vaak vastbijt in een onverzoenlijke starheid, zoals bv. onze ‘Verontruste Ouders’.
Indien anti-autoritair betekent het loslaten van élke richtinggevende norm, dan laat
de anti-autoritaire beweging de kust vrij voor elke (fascistoiede) demagoog, een
verschijnsel dat we makkelijk kunnen constateren in het zogeheten ‘politieke’ debat
over abortus.
Deze uitweiding was nodig om het succes van Castaneda te kunnen situeren op
een ruimer vlak: temidden van de heersende verwarring brengt hij een uitgesproken
morele autoriteit, die van de Mexicaans-Indiaanse tovenaar en levenskunstenaar Juan
Matus, naar voren. In het hele werk, van het eerste tot het laatste boek, treedt Juan
op als een vaderfiguur, iemand die ‘weet’ en naar wiens raadgevingen men zich te
richten heeft, wil men ooit zelf ook ‘weten’ en als ‘een krijger’ kunnen leven.
Bovendien is deze autoriteit verbonden met het ingewijd zijn in een niet-Westerse,
eeuwenoude volkstraditie, een mondelinge overlevering die nog magische elementen
bevat. In tegenstelling met Timothy Leary bv. spreekt Castaneda zich uit tegen het
druggebruik, zelfs tegen het gebruik van peyote, hoewel hij erkent dat hij zelf door
dit stadium heen moest om tot de wereld van Juan Matus door te dringen. Peyote is,
het kan hier niet genoeg benadrukt worden, een natuurlijk produkt, geen chemische
uitvinding zoals LSD. Het brengt de magische wereld uiterst dicht bij de
Westers-zakelijke realiteit; in tegenstelling tot Leary vermijdt Castaneda de indruk
dat het bij zijn opleiding tot tovenaar om extreme, sensationele, nieuwe ervaringen
zou gaan; hij beklemtoont integendeel de algemeen-geldigheid en de morele. humane
waarde van de opleiding tot krijger.

Castaneda en de antropologie
Traditioneel onderscheidt men in de evolutie van de antropologie drie fasen. De
‘leuningstoel’-antropologen, die thuis bleven en lazen wat ontdekkingsreizigers
berichtten; de ‘veld-werkers’, die vooral na de Eerste Wereldoorlog eerst ter plaatse
gingen waarnemen en dan daarover hun verslagen schreven. Ook nog deze tweede
generatie, onder wie bv. Margareth Mead, verzette zich vaak heftig tegen de modieuze
idee ‘inlander met de inlanders’
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te worden. In Male and Female trekt Mead nog van leer tegen een koloniale ambtenaar
die het sprookje rondvertelde dat hij haar in een strooien rokje had zien rondhuppelen.
Tijdens deze tweede fase werd de antropologie vaak misbruikt door het
imperialisme. In de Aula-pocket Antropologie en moderne samenleving (1966) door
Clyde Kluckhohn kun je nalezen, welke nauwe samenwerking er kon ontstaan tussen
een antropoloog en de CIA tijdens de ‘bevrijding’ van Japan. Nog bekender is 't
zogenaamde ‘Project Camelot’, dat als enige ‘antropologische’ bedoeling had, na te
gaan, hoe links de bevolking en het leger in Chili waren; over dergelijke
onderzoekingen in Vietnam, o.m. door één van de kernfiguren in de Watergate-zaak,
Ellsberg, hoeven we het niet eens te hebben.
Geen wonder dat bij de antropologen zelf een onbehagen ontstond omtrent de
Westerse pretentie zelf over een ‘hogere’ cultuur te beschikken en over het immorele
gebruik dat van de welwillende informanten onder de ‘inboorlingen’ werd gemaakt,
aangezien de ingewonnen informatie uiteindelijk tegen die welwillende inboorlingen
werd ingezet.
Tijdens deze tweede fase trad bovendien een Claude Lévy-Strauss op de voorgrond
met zijn poging om samenhang en structuur te ontdekken tussen vaak zeer
uiteenlopende antropologische gegevens. Het structuralisme brak definitief met de
imperialistische idee, dat de niet-Westerse culturen minder waard zouden zijn; wat
het ontdekte, was de indrukwekkende zinnigheid van vaak op het eerste gezicht
bizarre details, wanneer men ze binnen het totale cultuurpatroon terug plaatst.
Daarmee was dan de derde fase van het antropologisch onderzoek aangebroken.
Het kan ons dus niet verbazen, dat een ‘veldwerker’ als Castaneda, die niet alleen
ging waarnemen, maar die totaal opging in het onbekende cultuurpatroon dat Juan
Matus te bieden had, in zijn doctoraat een structuralistische analyse geeft van zijn
ervaringen. Het tweede, meest interessante deel van The Teachings of Don Juan,
draagt als titel ‘A Structural Analysis’.

Structurele analyse van de magie
Het is wellicht goed hier nog eens te beklemtonen dat Castaneda het over een
wezenlijk magische wereld heeft; zowel Juan Matus zelf als zijn vriend Genaro
kunnen letterlijk toveren. Zo tovert op een bepaald moment in A Separate Reality
(wat nogmaals verteld wordt in Journey to Ixtlan) Genaro de auto van Castaneda
weg! Beide tovenaars beschouwen het als een grapje; ze lachen bulderend om
Castaneda's verbazing; doorgaans wijden ze zich aan ernstiger dingen. Maar voor
Castaneda is het inderdaad een doorslaggevend argument, even doorslaggevend als
de Peyote-ervaring in The Teachings.
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Wat Juan Matus zijn leerling wil bijbrengen, is zowel wat deze het meest begeert als
wat hij het meest van al vreest, met name: de oriëntatie in een wereld van andere
afspraken dan de onze. Indien men één idee wil citeren dat samenhang geeft aan het
totale werk van Castaneda, dan is het dit: onze wereld is veel rijker en gecompliceerder
dan wij denken; er zijn veel meer interpretaties van deze wereld mogelijk dan onze
Westerse, wetenschappelijke, rationele interpretatie. Door de strikte rationaliteit van
de Westerse ervaring is voor ons echter de toegang tot een andere interpretatie, een
andere wereld, afgesloten. Concreet betekent dit, dat Juan Matus voor Castaneda de
totale structuur wil duidelijk maken van een wereld die bestaat uit ‘niet-gewone
werkelijkheid’, omdat hij gevormd is door ‘niet-gewone afspraken’. Nergens wil
Juan echter toegeven dat ‘niet-gewone ervaring’ zonder meer samenvalt met
‘niet-gewone afspraken’; het enige wat hij hardnekkig blijft opeisen is, dat de
‘niet-gewone ervaring’ even werkelijk is als wat wij de gewone werkelijkheid van
alledag noemen.
De structuur van de niet-gewone werkelijkheid bestaat, volgens de analyse van
Castaneda, uit vier grondbegrippen: 1. de man die weet, 2. de man die weet zou een
bondgenoot hebben, 3. een bondgenoot had een stelregel, 4. die stelregel kwam tot
stand door een bijzondere afspraak.

Hoe werd men ‘een man die weet’?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Om een man-die-weet te worden, moest men leren
een man-die-weet had een onwrikbare doelgerichtheid
een man-die weet had klaarheid van geest
een-man-die-weet worden was een kwestie van zeer hard werk
een man-die-weet was een krijger
een-man-die-weet worden was een onophoudelijk proces
een man-die-weet had een bondgenoot.

De voorwaarde om ‘een man die weet’ te kunnen worden, was de uitverkiezing door
een macht waarover de leermeester geen gezag heeft, in Castaneda's geval door
Mescalito, het ‘wezen’ van de peyote. De leermeester zelf eiste alleen ‘onwrikbare
doelgerichtheid’ (wilskracht, zo je wil). Deze onwrikbare doelgerichtheid bestond
uit 1. de vruchtbaarheid, die de inwijdeling in staat moet stellen op onverwachte
momenten, waarop de hem bekende regels niet slaan, toch positief te reageren; 2. de
gezondheid van de oordeelskracht: d.i. helemaal niet ons zogeheten gezond verstand,
maar integendeel de intellectuele scherpte die het mogelijk maakt op onvoorziene
voorvallen in de magische wereld toch op een geschikte wijze te reageren; en 3. het
gebrek aan vrijheid om te innoveren: alle regels liggen strikt vast
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en improvisatie mag alleen volgens de regels gebeuren; nieuwe gedragspatronen
mag de inwijdeling niet kiezen.
De klaarheid van geest bestond uit: 1. de vrijheid om zelf een weg te zoeken,
d.w.z. te kiezen tussen verschillende, alle even vaststaande acties die alle naar
hetzelfde doel voeren; 2. de kennis van het specifieke doel, zodat men de specifieke
daden daarop kan richten en alle andere uitsluit; 3. vloeibaar zijn: d.w.z. snel en los
genoeg om telkens uit het complexe geheel van gedragsregels een juiste regel te
kiezen.
Het zeer harde werk was altijd zeer dramatisch; men moest dramatische
inspanningen kunnen leveren, omdat de dood altijd ook aanwezig is en ons gadeslaat;
de dramatische inspanning moest bovendien eerder doelgericht dan dramatisch zijn,
nl. effectief. Elke dramatische actie moest bovendien aantonen, dat men de uitdagingen
van de magische wereld aankon.
De krijger was iemand die eerbied had voor alle dingen die hij gebruikt (bloemen
en planten bv.), die de vrees moest kennen, die klaar wakker was tegenover al wat
vanuit de buitenwereld op hem af kon komen, zodat hij kon onderscheiden wat in
de magische orde van belang was en wat niet, die zelfvertrouwen moest hebben,
doordat hij de vrees kon overwinnen en toch zakelijk en effectief reageren.
Het onophoudelijke proces om een man die weet te worden, bestond uit de idee,
dat men onophoudelijk opnieuw moet beginnen aan het proces, omdat men
achtereenvolgens: de vrees, de klaarheid van geest, het besef van de eigen macht en
de dood moet overwinnen; de idee, dat men in ieder geval tegen de dood zou verliezen,
maar dat men daarom juist altijd ‘het pad met hart’ moest volgen, d.w.z. kiezen wat
men zelf wil en dat dan volledig blijven willen tegen alle tegenslagen in.
Op een dergelijke manier behandelt Castaneda alle boven opgesomde elementen.
De ‘bondgenoot’ die een ‘man die weet’ moest hebben, was bv. het ‘duivelskruid’
(Jimson kruid, Datura). Een bondgenoot was vormeloos in de zin dat hij vele vormen
kon aannemen, zonder daarom met één bepaalde vorm samen te vallen. In Journey
to Ixtlan bv. zet Juan uiteen dat hij alsmensen-vermomde bondgenoten van echte
mensen kan onderscheiden, doordat mensen een eivormige substantie om zich heen
hebben (iets wat Juan kan waarnemen, kan ‘zien’), terwijl vermomde bondgenoten
alleen de menselijke vorm aannemen (zodat wij ze niet als bondgenoten herkennen);
daar ze geen mensen zijn, hebben ze de voor ons onzichtbare eivorm niet om zich
heen. Zo'n bondgenoot was eerst en vooral een kwaliteit: het ‘duivelskruid’ bv. was
vrouwelijk en gaf overbodige kracht; het was daardoor onbetrouwbaar. Zo'n
bondgenoot was evenwel te temmen en te gebruiken als voertuig naar het rijk van
de niet-gewone realiteit; door een ritueel kon men de bondgenoot dwingen. Dit ritueel
moest strikt uitgevoerd worden,
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zowel in de gewone als in de niet-gewone werkelijkheid. Daarom is bv. voor Juan
Matus het gebruik van ‘duivelskruid’ niet hetzelfde als het drinken van alcohol, maar
dient het streng ritueel te gebeuren en doelbewust.
Vooral dit laatste punt verwijdert Castaneda van Leary. De ‘bewustzijnsverruiming’
waarover Leary het heeft, het contact met de niet-gewone wereld van de
LSD-hallucinatie, heeft hij niet in een systeem kunnen verwerken; hij heeft dit gebrek
aan een vast, betrouwbaar systeem opgevangen in een vage religiositeit, waaraan
men evenwel niets heeft bij paniekreacties tegenover een hallucinatie. Het grote
belang dat Juan Matus hecht aan de training van de inwijdeling, aan bv. het
overwinnen van de vrees, beschermt niet alleen tegen mogelijke paniek-reacties; het
is ook een onderdeel van het globale wereldbeeld, waarin duivelskruid en peyote een
strikt bepaalde plaats hebben.
Peyote, dat altijd bij zijn (voor Juan Matus) ware naam ‘Mescalito’ genoemd
wordt, is geen bondgenoot, maar een beschermer. De niet-gewone werkelijkheid van
Lophophora Williamsii (peyote) werd veroorzaakt door Mescalito, niet zomaar door
de peyote-cactus zelf. Mescalito gebruikte bovendien de hallucinaties van
Lophophora-Williamsii, de peoyte, niet voor het plezier, of voor psychologische
effecten, maar als een middel om de inwijdeling iets te leren. De inwijdeling moest
daarom zeer goed zijn hallucinaties waarnemen en duiden; hij had tot taak te begrijpen
wat Mescalito hem voorhield. Wanneer Castaneda achteraf zijn peyote-ervaring
vertelt, wordt die gebruikt, niet voor een psychologische, rationele analyse, maar als
een beeld van wat het wezen Mescalito aan Castaneda wilde bijbrengen. Het boeiende
hieraan is duidelijk: Castaneda heeft elke Westerse benadering volkomen weggegooid
en zich volledig overgeleverd aan ‘de lessen van don Juan’. Hij noemt Juan Matus
‘don’, zoals hijzelf zegt, uit respect en genegenheid.

De zin van duivelskruid en peyote
Wie ooit in onze meer beschaafde en dus ook beter tegen de politie beschermde
kringen verkeerd heeft, waar het gebruik van marihuana een eerder gezellige mode
is geworden, zal waarschijnlijk veel in het voorgaande herkennen. De staat van
‘niet-gewone werkelijkheid’, die als even reëel als de gewone werkelijkheid wordt
ervaren, wordt ook door een goede hasjsigaret geproduceerd. Hij zal eveneens weten
dat ook daar allerlei rituelen gelden: men rookt nooit alleen, maar geeft de sigaret of
pijp door; soms inhaleert men door de vuist heen, zodat veel lucht mee in de longen
dringt en het mengsel een vriendelijker uitwerking heeft, waziger is. Een matig en
sociaal gebruik kan een gunstige invloed hebben op het gedrag: vooral gevoelens
van paranoiede aard leert men overwinnen en vervangen door
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gevoelens van menselijke vriendschap. Het is een bekend feit dat druggebruikers in
deze sfeer minder agressief worden, toleranter.
Anderzijds onderkent men ook het gevaar, waarover o.m. onze gewezen minister
Vranckx zich zo druk maakte, dat men van soft naar hard drugs zou overstappen.
Hoewel juist de meer beschaafde kringen, waarover het hier gaat, minder aan dat
gevaar blootstaan, mag men het niet over het hoofd zien. Het wordt minder
veroorzaakt door zogeheten verslaving dan door de nogal logische drang om verder
te gaan, om meer ervaring op te doen, om dieper door te dringen in die onbekende
wereld. Dat dit fataal kan worden, ook voor erg beschaafde mensen, hoeft men niet
te ontkennen. Dat de massieve repressie, o.m. tegen Tim Leary, het quasi onmogelijk
maakt, om vanuit de Westerse leefwereld een benaderingswijze uit te werken waarin
bepaalde drugs ook positief gebruikt zouden kunnen worden, hoeft evenmin een
betoog.
Het boeiende aan Castaneda's erg goed beschreven ervaringen is juist, dat hij in
de niet-gewone werkelijkheid van de Mexicaans-Indiaanse tovenaar Juan Matus een
levensbeeld aanbiedt waarin de drugs een plaats, een bepaald ondergeschikte plaats
zelfs, hebben. Ze zijn, blijkens het eerste boek The Teachings of Don Juan, slechts
hulpmiddelen om aan de dwang van de gewone realiteit te ontsnappen en zich open
te stellen voor de niet-gewone realiteit. Zodra men daarvoor zijn geest heeft opengezet,
kan men ook ‘zien’ zonder hulpmiddelen. Dit ‘zien’ wordt bv. in volgende passage
uit A Separate Reality uiteengezet aan de hand van het reeds geciteerde voorbeeld
van de bondgenoten als mensen vermomd:
‘Echte mensen zien eruit als lichtende eieren als je hen ziet. Niet-mensen zien er
altijd uit als mensen. Dat is wat ik bedoelde, toen ik zei dat je een bondgenoot niet
kan zien. De bondgenoten nemen een andere vorm aan. Ze zien eruit als honden,
coyotes, vogels, zelfs kruiden, of wat dan ook. Het enige verschil is, dat, wanneer je
ze ziet, ze er exact uitzien als wat ze beweren te zijn. Alles heeft zijn eigen manier
van zijn, wanneer je ziet. Net zoals mensen eruit zien als eieren, zien andere dingen
er uit als iets anders, maar de bondgenoten kunnen alleen gezien worden als de dingen
die ze nabootsen’.
Ook Castaneda leerde in de elf jaar opleiding die hij doormaakte, ‘zien’. Hij
verklaart zelfs het tovertrucje dat zijn auto deed verdwijnen in Journey to Ixtlan als
het overschakelen, dank zij Genaro's krachten, van de gewone werkelijkheid naar de
niet-gewone werkelijkheid. In de gewone werkelijkheid bleef de auto gewoon waar
hij was, maar dank zij Genaro's krachten zag de volslagen nuchtere Castaneda in de
niet-gewone werkelijkheid inderdaad die auto niet meer, ook al leek voor de rest
dezelfde werkelijkheid aanwezig.
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Dit zien staat in nauw verband met de mogelijkheid om ‘de wereld te doen stilstaan’.
Castaneda beschrijft de ervaring in Journey to Ixtlan, waarna don Juan de verklaring
geeft: ‘Wat in u stil viel gisteren, was al wat de mensen u hebben verteld over de
wereld’ en ‘Gisteren werd de wereld zoals de tovenaars u vertellen dat hij is’. Dit
‘zien’ is dus niet zomaar een metafoor, maar eist het bestaan van wonderbaarlijke
wereldvisies die alle door onze technologische visie worden ontkend. In dit ‘zien’
wordt bv. ook peyote (de puur technische naam van een soort cactus) iets anders,
met name het wezen Mescalito.

Magie en sociale werkelijkheid
Vooraleer hij met Juan Matus in het reine kwam, heeft Castaneda heel wat sociale
pretenties moeten afleggen. Het allereerste wat je moet leren, is: je persoonlijke
geschiedenis uitschakelen, zodat je vrij wordt van al wat mensen doen om je in hun
eigen termen gevangen te houden. Castaneda heeft dit, zoals uiteengezet in Het
Fenomeen Castaneda - Don Juan, zeer goed gedaan: hij heeft inderdaad een ‘waas
van geheimzinnigheid’ om zich heen geschapen. Dit was slechts een eerste stap om
het ‘gevoel van belangrijkheid’ te verliezen; dit moet men verliezen, wil men die
primaire kwaliteit van de krijger, het respect voor het andere, krijgen, wil men bv.
met eerbied en duizenden excuses een plantje kunnen plukken. Dit alles bereidt voor
op het verbreken van de routines waaraan we in het Westen onze levensloop
onderwerpen, zodat we vrij komen, niet voor een avonturiersbestaan of losbandigheid,
maar voor de strenge eisen van de ‘man die weet’, voor de creativiteit die u dieper
en dieper de magische wereld binnenvoert, die u verder en verder voert op het pad
dat naar de afrekening met de dood leidt. Hoe die afrekening wordt voorbereid, wordt
uitgedrukt in het begrip ‘het niet-doen’. We doen allemaal teveel wordt nogals eens
gezegd. Juan's ‘niet-doen’ komt erop neer, dat men alle afspraken, uitspraken en
lessen over hoe de wereld is, vergeet en de wereld in al zijn ongeïnterpreteerde,
chaotische rijkdom ervaart. ‘Ik zeg dat jij dit ding tot een keitje maakt, omdat je het
doen dat daarin verwerkt zit, kent. Om de wereld te doen stilstaan, moet je ophouden
met doen’. Dan wordt het keitje een uniek fenomeen, even belangrijk als wijzelf.
Maar hoe kun je dan nog handelen in zo'n wereld? Daar geldt het concept:
‘gecontroleerde waanzin’. Hoewel je weet dat niets ertoe doet wat je ook onderneemt,
toch blijf je handelen alsof je het tenvolle wilt, terwijl je blijft weten dat het er niet
toe doet. De tegenspraak tussen ‘gecontroleerd’ en ‘waanzin’ wordt herhaald in de
tegenspraak tussen de ernst waarmee de krijger alles onderneemt en zijn wetenschap
dat al zijn ondernemingen futiel zijn (A separate reality).
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Hoewel Juan Matus een vreemde autoriteit geniet in het wereldje van de Mexicaanse
Indianen, aangezien hij immers een man met buitengewone, zelfs fysieke krachten
is, toch wordt er ook met hem gespot. Vooral zijn kleinzoon, die goed geld verdient
in de veramerikaniseerde omgeving en die aan de veramerikaniseerde drinkgewoontes
verslaafd is, lacht de oude man uit. De bevestiging van hun gelijk zien deze jonge,
veramerikamseerde Indianen in de buitensporige verschijnselen die met drug-gebruik
samenhangen. Ze gaan volgens Castaneda volledig op in het ‘doen’ van de Westerse
cultuur, dat de wereld tot een ééndimensionale plaats heeft gemaakt. Het is typisch
dat Castaneda de relatie van de geheimzinnige don Juan met zijn omgeving slechts
bespreekt nadat hijzelf al volledig bezweken is voor de grote morele en fysieke kracht
die van de oude tovenaar uitgaat.
In het interview met Sam Keen gaat hij nog verder met een van de zeldzame hints
over de relatie tussen zogeheten ‘magie’ en westerse ‘wereldwijsheid’. Hij vertelt,
dat don Juan naar een spreekbeurt ging over milieuverontreiniging en Vietnam; de
oude Indiaan had slechts verachting voor de spreker en zei: ‘Ik kan me niet voorstellen
dat hij iets geeft om de lichamen van andere mensen, als hij zo weinig zorg draagt
voor zijn eigen lichaam’. De spreker rookte namelijk sigaretten.
Van een Westerse commentator zou je zo'n opmerking niet nemen. Je vraagt bv.
ook niet aan een in olie stikkende meeuw, dat ze eerst eens zou leren geen met olie
besmeurde vissen op te vreten. Van Castaneda's don Juan komt deze uitlating over
als een verder reikend verwijt: het verwijt dat heel onze glanzende technologische
cultuur tot de verstikking van de mens leidt en dat er vanuit deze puur technologische
benadering geen kans bestaat op verandering.
Dit zou hoopvol kunnen zijn, indien niet heel de benadering van 't probleem tot
het strikt persoonlijke beperkt bleef. Nergens in don Juan's wereld is er ook maar
een verwijzing naar de barre problemen waarmee bv. de Mexicaanse Indianen te
kampen hebben. Dat hij zelfs zijn kleinzoon niet tot tovenaar kan opvoeden, omdat
die volledig ten offer zou gevallen zijn aan de veramerikanisering, zegt feitelijk al
genoeg. Hoe gedurfd en genuanceerd het werk van Castaneda ook is, het blijft steken
in een uitgesproken individualisme. Dit zou meer kwaadaardige critici ertoe kunnen
verleiden, het psychologisch portret van Castaneda, zoals het uit zijn drugdromen
en andere randervaringen te voorschijn komt, te gaan tekenen. Ook dat kan interessant
‘voer voor psychologen’ opleveren. Maar het zou toch voorbijgaan aan de
voornaamste les van don Juan: dat we onze morele crisis elke dag zelf mee helpen
maken.
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Politiek overzicht de maand januari
● Internationale samenwerking
De Europese Gemeenschap
Januari is geen beste maand geweest voor de Europese Gemeenschap. Meer dan ooit
tevoren dreigde zij in haar voegen te kraken.
De belangrijkste oorzaak lag natuurlijk weer in de houding van Frankrijk. Alle
hooggestemde rhetorica van mijnheer Pompidou over de solidariteit van de Europese
landen en de wenselijkheid om binnen korte tijd tot een monetaire eenheid te geraken
ten spijt, maakte Frankrijk de koers van zijn franc los van de koersen der overige
Europese valuta's en probeerde het met Saoedi-Arabië tot unilaterale overeenkomsten
te geraken, krachtens welke Frankrijk ruimschoots olie zou krijgen in ruil voor de
produkten van zijn industrie en voor grootscheepse hulp in koning Faisals
industrialisatieprogram.
Wat het zwevend maken van zijn koers betreft, daarin stond Frankrijk niet alleen.
Italië en Engeland waren daarin al voorgegaan. Zes EEG-landen echter, waaronder
Frankrijk, hadden samen met twee Scandinavische landen, die niet bij de EEG waren
aangesloten, een ‘slang’ gevormd van landen die onderling elkaars valuta steunden,
elkaar in evenwicht hielden binnen zeer enge marges. Voor Nederland betekende dit
samengaan, dat 64% van zijn buitenlandse handel naar landen ging met een stabiele
koersverhouding. Door het afvallen van Frankrijk werd dit percentage tot 55
teruggebracht. De slang, die een begin kon zijn van de nagestreefde monetaire eenheid,
omvatte nu nog maar één der vier grote partners in de EEG en stak met zijn staart
buiten de Gemeenschap. Binnen die slang sloot men zich wel nauwer aaneen, maar
de monetaire eenheid van Europa kwam verder in het verschiet te liggen dan ooit.
Het streefjaar 1980, dat de Franse President twee jaar geleden noemde voor deze
eenheid, kan men gevoeglijk vergeten.
Het energiebeleid van Frankrijk, gebaseerd op het ‘sauve qui peut’, dreigde niet
alleen de politieke samenwerking, die eveneens twee jaar geleden op gang scheen
te zullen komen, te torpederen, maar ook een sta-in-de-weg te worden voor een
wereldwijde samenwerking der oliegebruikende landen. Amerika heeft voor februari
een conferentie van deze landen uitgeschreven. Schoorvoetend heeft Frankrijk de
uitnodiging daartoe aanvaard, ziende dat het zijn EEG-partners niet van deelname
zou kunnen weerhouden, doch zonder het voornemen prijs te geven een aparte
soortgelijke conferentie bijeen te roepen van de Europese landen, die dan onder
Frankrijks verre van onbaatzuchtige leiding een eigen beleid zouden moeten
uitstippelen.
Druk is er tegen het einde van de maand geconfereerd over het regionaal fonds,
waar alle Europese landen aan zouden bijdragen en dat gebruikt zou worden om
steun te geven aan een aantal achtergebleven gebieden binnen Europa. Wederom
was het Frankrijk dat roet in het eten gooide. Het begrip achtergebleven gebieden
werd zodanig ruim omschreven, dat Frankrijk, hoe welvarend ook over de hele linie,
toch een aardige brok uit de ruif zou mee-eten. En aangezien de werkelijk meest
achtergebleven gebieden in Italië en Engeland liggen, zouden uiteindelijk Duitsland
en de kleine landen het gelag moeten betalen. Duitsland en de kleine landen voelden

Streven. Jaargang 27

daar niets voor. Het hele plan dreigde te mislukken totdat men zich eindelijk verenigde
op een formule krachtens welke de werkelijk achtergebleven gebieden de steun
zouden krijgen die hun oorspronkelijk was toegedacht, doch Frankrijk

Streven. Jaargang 27

587
fiks zou mee moeten betalen. Tenslotte bleef er in de onderhandelingen nog een klein
gaatje dat gevuld moest worden over. Maar over die vulling van dat kleine gaatje
kon men het eensklaps niet meer eens worden. Het hele regionale fonds ging de
laatste dag van januari de ijskast in.
Welke gevolgen deze klappen zullen hebben voor de toekomst van de Europese
Gemeenschap, laat zich nog niet overzien. Dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid
er een kwalijke terugslag van zal ondervinden, wordt wel algemeen aangenomen,
maar ook hoe men nu nog politiek, economisch en monetair tot eenheid moet groeien,
kan niemand meer zeggen. En al met al verliest de EEG in de publieke opinie
zienderogen aan geloofwaardigheid en vertrouwen. Het keiharde, koppige
eng-nationalisme van mijnheer Pompidou samen met een eventuele overwinning
van Labour bij de volgende verkiezingen in Engeland zouden wel eens de doodsteek
voor de EEG kunnen betekenen. Maar goed, dat de slang tenminste de kiem voor
een nieuwe combinatie schijnt te bevatten.
1974 schijnt het beslissende jaar voor de toekomst van de Gemeenschap te zullen
worden.

Bilaterale samenwerking
- Rusland - Cuba. De Russische partijleider Leonid Brezjnev heeft een
vriendschapsbezoek gebracht aan Fidel Castro. Het werd tijd. Erg vriendschappelijk
waren de betrekkingen de laatste jaren niet meer. Cuba kostte de Sovjet-Unie een
hoop geld en Castro van zijn kant liet niet alleen duidelijk van sympathieën voor
China blijken, maar probeerde ook stug in zijn rol te blijven van animator voor nieuwe
communistische revoluties in Latijns-Amerika. Hij zou met name de laatste tijd
guerilla-troepen voor Chili aan het opleiden zijn. Rusland echter voelt er niet zo veel
voor nóg een communistisch land in Zuid-Amerika te zijnen laste te krijgen; Cuba
is al duur genoeg. In het kader van de Russisch-Amerikaanse toenadering voelt
Brezjnev er veel meer voor Cuba weer in goede verstandhouding met Amerika te
brengen. Het resultaat van de besprekingen in Havana is nog niet bekend.
- Libië - Tunesië. Het is uit met de pogingen om Libië en Egypte tot één staat te
versmelten. Sadat hield de boot te angstvallig af en eensklaps blijkt kolonel Khadaffi
zich stilletjes naar de andere kant, naar Tunesië te hebben gewend, waar hij
klaarblijkelijk bij Bourguiba een meer cordiaal onthaal vond. Tussen deze twee is
het nu tot een eenheid gekomen. Tenminste naar het zich voorlopig laat aanzien. In
de Arabische wereld, waar men al vele pogingen om tot hergroepering te geraken
heeft zien stranden, staat men er nogal sceptisch tegenover.

● Internationale conflicten
Het Midden-Oosten
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De beëindiging van het conflict in het Midden-Oosten heeft in de loop van januari
belangrijke vorderingen gemaakt - althans aan de kant van het Israëlisch-Egyptische
front. Nadat Amerika Israël de nodige garanties voor zijn veiligheid had gegeven,
werd een akkoord voor troepenscheiding op dit front door beide landen getekend.
Die troepenscheiding kwam ook inderdaad tot stand. Het Suez-kanaal kwam in een
bufferzone te liggen en voor het eerst na vele jaren dagen weer de mogelijkheden
tot heropening van het kanaal voor de scheepvaart.
Aan het Syrische front komt nog geen schot in de beëindiging van het conflict.
Alle inspanningen van Kissinger ten spijt.

Streven. Jaargang 27

588

● Nationale politiek
Nederland
- De oliecrisis. De autoloze zondagen hebben in de loop van de maand januari plaats
gemaakt voor de benzinedistributie. Over de noodzakelijkheid daarvan heerste van
het begin af aan onzekerheid. De regering kwam met cijfers voor de dag die de
noodzakelijkheid moesten aantonen, maar nauwelijks waren haar mededelingen over
die cijfers bestorven of van de kant van het bedrijfsleven werden zij tegengesproken;
de zaak zou er veel rooskleuriger uitzien dan de regering het liet doen voorkomen.
De regering draaide dan bij met nieuwe cijfers maar ook deze werden weer
tegengesproken. Een spelletje van welles-nietes, waaruit langzamerhand bij velen
de overtuiging rees, dat de regering, ondanks al haar verzekeringen van het tegendeel,
die hele oliecrisis had gebruikt om paniekstemming te kweken en in die stemming
een aantal maatregelen door te drukken die beantwoordden aan het socialistisch
program waarmee de Partij van de Arbeid de verkiezingsstrijd van verleden jaar was
ingegaan. Het kabinet Den Uyl won er niet door aan geloofwaardigheid.
Bij de invoering van de benzinedistributie had de regering bovendien over het
hoofd gezien dat een dergelijke maatregel, van wier noodzakelijkheid niemand
overtuigd was, een flop zou kunnen worden doordat de buurlanden - met name
Duitsland en België - niet eveneens tot distributie zouden overgaan. Daardoor konden
de grensbewoners met een ritje van enkele kilometers zich zo veel benzine verschaffen
als zij wilden. Duitsland vooral bleek grote aantrekkingskracht te bezitten, omdat de
benzine daar nog iets goedkoper was ook dan in Nederland. Van Glanerbrug uit
begon toen de victorie van de pomphouders. In deze grensplaats verkochten deze
nijvere lieden bijna geen druppel benzine meer. Zij gooiden de versenen tegen de
prikkels en gingen benzine verkopen zonder bon. Hun voorbeeld werd weldra gevolgd
door collega's die wat dieper het land in woonden en nu op hun beurt met volle tanks
bleven zitten. In een minimum van tijd spreidde zich de sabotage van de distributie
over het hele land. Het werd eenvoudig een paskwil. De regering stond machteloos.
Den Uyl probeerde zijn gezicht nog te redden door te dreigen dat deze pomphouders
niet meer zouden worden herbevoorraad na 4 februari, als de distributie zou worden
opgeheven, maar de oliemaatschappijen tikten hem prompt op de vingers: dat hadden
zij in hun beraad met de regering niet afgesproken. Zij hadden benzine genoeg en
zij voelden er niets voor hun afzet te beperken om lief te zijn voor mijnheer Den Uyl.
Ook het bestraffen van de opstandige pomphouders bleek onbegonnen werk. Het
ministerie van justitie zag er geen mogelijkheid toe. Tegen het einde van de maand
kon iedereen zoveel benzine krijgen als hij wilde en moest ook de regering toegeven
dat de situatie meeviel. Een geringe beperking door middel van maximum-snelheden
en enkele autoloze zondagen zou voortaan voldoende zijn om verder normaal te
kunnen blijven draaien.
Een sterk voorbeeld van een dom beleid. - Het prijsbeleid. Volgens mededelingen
van de Minister van Economische Zaken bij het begin van de maand zou de stijging
van de olieprijzen een stijging van twee tot drie procent in de algemene kosten van
het levensonderhoud ten gevolge krijgen. Binnen deze marge zouden industrie en
handel hun prijzen mogen verhogen. Dit laatste bleek al heel spoedig een lachertje.
De consumentenbonden klaagden steen en been dat de prijzen tegen de bedoeling
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van de regering in de pan uit vlogen en een dag of tien na zijn eerste verklaring zag
de minister zich dan ook reeds genoodzaakt een verscherping van het prijsbeleid aan
te kondigen, die met name de bepaling inhield dat gedurende een maand de prijzen
niet mochten worden verhoogd, ondanks het feit dat voor ingevoerde grondstoffen
en dito handelsartikelen wél meer moest worden betaald.
Daarbij kwam de minister op het lumineuze idee de opsporing van overtreders
dezer prijzenbeschikking niet alleen over te laten aan de ambtelijke controleurs van
zijn departement, doch daarbij ook de consumentenorganisaties in te schakelen, die
voor hun verklikkersdiensten, keurig verpakt onder de naam ‘voorlichting’, ineens
een fikse subsidie kregen toegeworpen. Dat subsidie was in ieder geval goedkoper
dan een uitbreiding van het korps controleurs. Het mes sneed van twee kanten. De
consumentenorganisaties werden er óók zoet mee gehouden.
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Nu kwamen echter de middenstanders in het geweer. Zij dreigden het kind van de
rekening te worden. De grote massa, met name de kleine winkeliers, ging het de
laatste jaren slecht. De stijging van hun inkomen, voor zover er van stijging sprake
was, bleef ver achter bij de stijging van het inkomen der loontrekkenden. Hun
geïmporteerde goederen moesten zij duurder gaan betalen en daar kwam nog bij dat
de minister van Sociale Zaken opeens ook een sterk verhoogd jeugdloon verplichtend
stelde, zodat ook hun personeelslasten aanzienlijk werden verzwaard. Een prijsstop
van een maand betekende voor hen een aanzienlijke aderlating op hun toch al
minimaal inkomen. De minister wilde hen wel tegemoet komen door de kleintjes degenen wier inkomen beneden een bepaald minimum bleef - toe te staan hun prijzen
wél te verhogen binnen die bevriezingsperiode van een maand, maar de
middenstandsorganisaties kwamen daar fel tegen op. Deze concessie van de minister
zou er immers op neerkomen dat zij in plaats van door de hond door de kat werden
gebeten. Niet meer door de minister maar door de beter florerende, grotere
middenstanders en door het grootwinkelbedrijf, dat zijn prijzen niet mocht verhogen
en daardoor de kleintjes in een nog ongunstiger concurrentiepositie zou dringen. In
de Tweede Kamer leidde dit tot heftige discussies, waarbij met name de confessionele
partijen het voor de middenstand opnamen en de minister een motie opdrongen
waarin werd gesteld dat de prijsstop niet zou mogen gelden voor de hele detailhandel.
De minister verweerde zich met de mededeling dat zijn ontheffing voor 90% van de
detailhandel zou gelden; hij zei er echter niet bij voor welk deel van de totale omzet
de 10% van de detaillisten die wél onder de prijsstop zouden vallen, goed was. Toen
de Kamer deze motie had aangenomen, toonde hij zich een slecht verliezer. Hij kon
de Kamer niet verzekeren dat hij de motie ook zou uitvoeren. Daarop kropen de
confessionele fracties, die zich eerst zo manhaftig hadden opgesteld, weer ijlings in
hun schulp; niet echter de middenstandsorganisaties, die de minister te verstaan gaven
dat zij tot harde acties zouden overgaan wanneer hij het lef had de motie van de
Kamer naast zich neer te leggen. Toen kroop ook de minister in zijn schulp.
In één maand tijd namen dus twee groepen - eerst de pomphouders en later de
middenstanders - de behartiging van hun belang in eigen hand en met succes. In één
maand twee precedenten - waarvoor?
- Het kabinet. Blijkens een in deze maand gehouden onderzoek naar de publieke
opinie heeft ongeveer de helft van de Nederlandse kiezers weinig vertrouwen in het
kabinet Den Uyl.
Mogelijk in het besef van dit slinkend vertrouwen komen er om de haverklap
spanningen binnen de regeringscoalitie aan de oppervlakte. Tussen de ‘progressieve
drie’ zijn de vriendschappelijke betrekkingen al enige tijd aan het afkoelen. Voor de
tribune geven zij elkaar af en toe nog wel een hand, maar niet meer zonder reserves.
De Anti-Revolutionaire fractieleider Aantjes liet een vliegertje op over een mogelijk
binnenhalen van de Christelijk-Historischen in de regeringscoalitie, maar de
KVP-fractieleider Andriessen wees dat idee vierkant van de hand. In de provincie
Zuid-Holland rezen plannen om na de komende Statenverkiezingen een college van
Gedeputeerden te vormen van de progressieve drie met enkel de KVP en met
uitsluiting dus van de Anti-Revolutionairen, die wél aan de regeringscoalitie
deelnemen. Dit idee werd voorbarig aan de publiciteit prijsgegeven en de KVP haastte
zich bekend te maken dat zij niet voornemens was reeds bindende afspraken te maken
vóór de verkiezingen. Geen teken van zekerheid in het beleid.
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Ook binnen het kabinet rees een klein spanninkje uit het optreden van minister
Vorrink, die zich in het openbaar tegen het beleid van de KVP-minister Lubbers van
Economische Zaken keerde. Een Seitenhieb naar de coalitiepartner. Den Uyl moest
haastig komen verzekeren dat het zo niet was bedoeld en dat hij dus gevoeglijk aan
de vraag van een der kamerleden, wie het volgend voorwerp van Mevrouw Vorrinks
kritiek zou worden, voorbij kon gaan.
Maar je kunt het met mevrouw Vorrink nooit weten.
- De vakbeweging. Reeds geruime tijd werd er in Nederland onderhandeld over het
samengaan van de drie grote vakcentrales in een federatief verband. Het N.V.V. en
het N.K.V. hadden daar weinig moeite mee. Met het Christelijk vakverbond echter
wilde de zaak niet vlotten. Deze kleinste van de drie centrales - een kleine 250.000
leden tegen 1,2 miljoen van de beide anderen samen - wilde best meewerken aan een
eenheids-
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vakorganisatie, maar op voorwaarde dat zij binnen die eenheid toch een eigen identiteit
mocht behouden. Dat was volgens het C.N.V. ook de bedoeling van een ‘federatie’.
Dat bleek echter niet de bedoeling van het N.V.V., waar de katholieke vakcentrale
braaf achteraan liep. Toen het C.N.V. de eis stelde dat het binnen de federatie de
mogelijkheid moest behouden om over eventueel te nemen besluiten eigen intern
beraad te plegen, werd dit door de beide anderen verworpen. De leden van het
federatiebestuur moesten besluiten nemen zonder ruggespraak met hun achterban.
Terecht stelde het C.N.V. dat er dan geen sprake meer zou zijn van een federatie
maar van een fusie, waarin van een eigen identiteit niets meer zou overblijven.
Bovendien vreesde men in de kring van het C.N.V. dat wanneer men op dit éne punt
zou toegeven, het N.V.V., wederom braaf gevolgd door het N.K.V., zo niet aanstonds
dan toch op de duur meer eisen zou gaan stellen die voor het C.N.V. onaanvaardbaar
waren. Dit was het einde van de onderhandelingen. De federatie ging niet door; het
Christelijk vakverbond bleef op zichzelf bestaan.
Vraag is nu wat de achterban zal doen. Binnen het C.N.V. wilde met name de
Industriebond wel verder gaan met de vorming van een eenheidsvakbeweging, maar
de overgrote meerderheid van zijn leden schijnt het standpunt van het bestuur te
delen. Binnen het N.K.V. echter zijn lang niet alle leden erg gelukkig met de wijze
waarop de leiders zich door het N.V.V. hebben laten inkapselen. De mogelijkheid
dat een belangrijk aantal van deze leden nu naar het C.N.V. zal overlopen, lijkt niet
uitgesloten. Evenzo de mogelijkheid dat bepaalde categorieën, de hoger betaalde
beambten bijvoorbeeld, die zich door het streven naar inkomensnivellering dat vooral
de twee grote centrales bij het voeren van onderhandelingen over collectieve
arbeidscontracten aan de dag hebben gelegd, in de steek gelaten voelden, bij het
C.N.V. beter begrip voor hun belangen hopen te vinden. Door op zichzelf te blijven
staan zou het C.N.V. dus wel eens een verzamelpunt kunnen worden voor al diegenen
onder de arbeiders en andere loontrekkenden, die geen puur socialisme wensen.
Polarisatie dus inplaats van federatie.

Verenigde Staten van Amerika
Nog steeds voelt President Nixon de kille adem van het Watergatespook in zijn nek.
Ieder ogenblik probeert hij dat spook weer van zich af te schudden, maar veel succes
heeft hij er niet mee. De Operation Candor is als een nachtkaars uitgegaan; de weinige
onthullingen die zij bracht, werkten in feite averechts. En nog steeds komen nieuwe
onthullingen aan het licht, die het presidentiële aanzien schaden. Nieuwe
onderzoekingen naar de wijze waarop de President vermoedelijk maatregelen
bevorderde ten voordele van bedrijven waarvan hij wist dat zij belangrijke bijdragen
aan zijn herverkiezingsfonds hadden geleverd, worden door de Watergate-commissie
van de Senaat in onderzoek genomen. Stokstijf bleef de President het afstaan van
bandjes weigeren en aan het einde van de maand gaf hij te kennen eveneens te zullen
weigeren te voldoen aan een bevel van een plaatselijke rechter in Californië om als
getuige te verschijnen in een proces tegen zijn oudmedewerker John Ehrlichman.
Intussen werkt de juridische commissie uit het Huis van Afgevaardigden met grote
haast aan een rapport over de vraag of er voldoende gronden voor het Congres
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aanwezig zijn om Nixon in staat van beschuldiging te stellen en aldus een
impeachment-procedure tegen hem te openen. Het lijkt vrijwel zeker dat deze
commissie, onder voorzitterschap van een democraat doch bijgestaan door een
republikeine jurist van naam, inderdaad tot de conclusie zal komen dat voldoende
gronden voor een impaechment aanwezig zijn. Komt die conclusie tijdig ter tafel,
dan zal het Congres nog in deze samenstelling, voor de verkiezingen van november
dus, moeten beslissen of het al dan niet met deze conclusie meegaat. Voor de leden
van het Congres is dit een buitengewoon moeilijke beslissing. Zij hebben een lang
Kerst-reces achter de rug; weken waarin zij zich terugtrokken naar hun woonplaats,
naar hun kiesdistrict en daar ampel gelegenheid kregen met hun kiezers van gedachten
te wisselen over de vraag of zij de President kwijt willen of niet. Een erg duidelijk
beeld schijnen zij daar niet van te hebben overgehouden. Niet dat zij veel bewondering
of waardering koesteren voor Nixon, maar dat gebrek aan waardering steunt meer
op de gevolgen van zijn beleid voor de welvaart van Amerika dan op het
Watergate-schandaal en alles wat daaromheen hangt. Maar de impeachment-procedure
is niet bestemd om een

Streven. Jaargang 27

591
President weg te sturen op grond van zijn beleid; zij kan alleen toepassing vinden
wanneer een President zich heeft schuldig gemaakt aan misdrijf - en wat dat betekent
is nergens in de grondwet of in de jurisprudentie precies omschreven. Daarover lopen
de opvattingen ook in het Congres uiteen. Daarbij speelt een belangrijke rol de vraag
of een President zich aan een misdrijf schuldig maakt wanneer hij zich tegen de
grondwet vergrijpt. En dan nog: wie moet dat uitmaken? Volgens de constitutie is
het Opperste Gerechtshof de uiteindelijke bewaker van de Grondwet, maar tegenover
het Opperste Gerechtshof kan de President niet in staat van beschuldiging worden
gesteld. De Grondwet behoudt dit voor aan het Congres.
De vraag of het Congres inderdaad tot het openen van de impeachment-procedure
zal overgaan zal waarschijnlijk in belangrijke mate afhangen van het antwoord op
de vraag of een dergelijke beslissing in redelijke mate een twee-partijenbeslissing
kan worden. De Democraten hebben in het Congres de meerderheid en kunnen dus
een beslissing forceren, maar dat betekent dat de volle verantwoording voor die
beslissing op hen komt te drukken en daar hebben zij een zwaar hoofd in. Dat kan
bij de kiezers verkeerd vallen en in november krijgen de kiezers de gelegenheid hun
ongenoegen daarover te tonen. De Democraten hopen dus maar dat het rapport van
de juridische commissie Nixon voor het forum van de natie duidelijk brandmerkt en
dat tenslotte een aantal Republikeinen, wier politieke hachje ook op het spel staat
als zij door dik en dun Nixon de hand boven het hoofd proberen te houden, meegaat
met het besluit de impeachment-procedure te openen.
Voorlopig lieten de Republikeinnen nog niet merken dat ook zij hun twijfels
koesteren aan de President. Toen Nixon aan het eind van de maand zijn State of the
Union Message in een verenigde vergadering van het hele Congres afstak, bleek dat
zij vooralsnog tenminste de schijn willen ophouden achter ‘hun’ President te staan.
Nixon werd 36 maal onderbroken door applaus, herhaaldelijk ingezet door zijn vrouw,
die op de tribune zat, maar steeds overgenomen door de Republikeinen, terwijl de
Democraten ostentatief niet mee applaudisseerden en zich bepaalden tot luisteren.
Veel nieuws bevatte de State of the Union Message overigens niet. Driftig
vooruitlopend op het oordeel van de geschiedenis over zijn bewind, noemde Nixon
zijn toenadering tot de Sovjet-Unie en China alvast maar ‘historische’ gebeurtenissen.
Zijn rede zat vol van gemeenplaatsen, beproefde handenkletsers uit zijn redevoeringen.
Alleen de mededeling dat hij een betere verzekering voor geneeskundige verzorging
voorbereidde alsmede voor de derde maal zou komen met een voorstel tot invoering
van een negatieve inkomstenbelasting, vormden werkelijk nieuws. Op de éne
mededeling die de Democraten mee deed klappen, de mededeling dat hij zijn
medewerking zou verlenen aan het onderzoek van de juridische commissie naar zijn
schuld in de verschillende zaken rond het Watergate schandaal, liet hij onmiddellijk
nadat het applaus verklonken was de domper volgen, dat hij daarbij niet verder zou
gaan dan de hoogheid van zijn ambt hem toeliet. En dat hij zou aanblijven tot het
bittere einde.

Engeland
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Het streven van de Britse regering onder premier Heath om drastisch in te grijpen
tegen de voortschrijdende inflatie, die de prijzen dermate opjoeg dat Engelands
concurrentiepositie met de maand slechter werd - een situatie nog verscherpt door
Engelands toetreding tot de Europese Gemeenschap - dit streven botst regelrecht
tegen de onverzettelijke wil van de mijnwerkers om een loonsverhoging van 30% af
te dwingen. Heath wil niet verder gaan dan 16,5% en overschrijdt daarmee reeds het
door hemzelf gestelde maximum van loonsverhogingen dat hij in het kader van de
inflatiebestrijding noodzakelijk acht. De mijnwerkers echter hielden in de loop van
de maand januari voet bij stuk en het bestuur van hun bond schreef een stemming
uit over een algemene staking. Het gerucht wilde reeds aan het eind van de maand,
dat dit voorstel met grote meerderheid zou worden aangenomen.
Heath antwoordde met een woedende uitval met name tegen de radicale elementen,
de verklaarde communisten, in de leiding van de vakbond. Daarmee bracht hij
kennelijk de Labour-leiders in verlegenheid; deze wisten zich niet goed een houding
te geven. Zij durfden de mijnwerkersvakbond niet afvallen, maar ook niet
medeverantwoordelijkheid nemen voor de economische ramp van een algehele
staking in de mijnen. Zij be-
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paalden zich tot mede-afkeuren van de communistische infiltratie in de bond. Toen
tegen het eind van de maand een laatste poging van Heath om met de mijnwerkers
te onderhandelen werd afgewezen, werd algemeen verwacht dat de premier nu zo
spoedig mogelijk het Parlement zou ontbinden en nieuwe verkiezingen zou
uitschrijven in de hoop dat de verontwaardiging over de stakingsplannen van de
mijnwerkers de kiezers in meerderheid naar de conservatieven zou drijven.

Noord-Ierland
Ondanks het voortduren van de aanslagen die nu ook Londen in ernstige mate gingen
bedreigen, schijnt er toch uitzicht op verbetering van de algemene situatie te komen.
Daarbij schijnt een rol te spelen dat Ds. Paisley, die er weliswaar trots op gaat een
militant protestant te zijn, mogelijk nog meer waarde hecht aan zijn - inderdaad
onmiskenbaar - volksmennerschap en als volksmenner kan hij zich maar ten dele
waar maken als hij geen greep krijgt op de vakbonden, waar de katholieken een
dominerende rol in spelen. Een eerste zwaluw leek zich te vertonen in besprekingen
die in Noord-Ierland zelf werden gevoerd met de premier van Ierland zelf. Maar in
hoeverre die éne zwaluw een voorbode van de lente vormt, moet nog worden
afgewacht.

Duitsland
Binnen de regeringscoalitie van socialisten en liberalen zijn medezeggenschap en
bezitsspreiding van den beginne af aan een heet hangijzer geweest. Uit het
touwtrekken tussen de beide coalitiegenoten is echter nu een voorstel te voorschijn
gekomen, waarop zij zich konden verenigen. Medezeggenschap wordt nu doorgevoerd
in een aantal grote bedrijven met meer dan 2000 werknemers en met een omzet van
meer dan 150 miljoen mark. Dat zijn er ongeveer 640. In die bedrijven moeten tien
commissarissen worden aangewezen door de aandeelhouders en tien door de
werknemers. Van deze laatste tien moet er - zo wilden het de liberalen - één gekozen
worden uit de kring der leidinggevende functionarissen van het bedrijf. Die raad van
commissarissen moet met tweederde meerderheid een voorzitter kiezen, die dus nooit
een partijdig vertegenwoordiger van één der beide groeperingen zal kunnen zijn. Bij
staking van stemmen beslist de voorzitter. - Wat de bezitsspreiding betreft, daar
zouden ongeveer 27.000 bedrijven bij worden betrokken. Zij zouden jaarlijks tesamen
een bedrag van 5 miljard mark moeten storten in een speciaal beleggingsfonds, dat
weliswaar voor de werknemers bestemd is, doch waar zij de eerste zeven jaren niet
aan mogen komen. Aangezien deze bedrijven tesamen 22 miljoen mensen in dienst
hebben, komt het aandeel van iedere arbeider op 200 mark per jaar neer. Tegen het
einde van de maand dreigde een staking van ambtenaren, spoorwegen en posterijen.
Zij eisten 15% loonsverhoging inplaats van de 9% die de regering bereid was te
geven.
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Spanje
Enkele dagen voor Kerstmis kwam de Spaanse premier, admiraal Carrero Blanco,
door een bomaanslag om het leven. Voordat Blanco een half jaar tevoren als premier
optrad, was hij gedurende meer dan vijf jaren vice-president. Hij was de grote man
achter generaal Franco en bestuurde in feite het land. De wijze waarop hij aan zijn
einde kwam was een novum voor het na-oorlogse Europa, waar de politieke moord,
die vóór de Tweede Wereldoorlog hier schering en inslag vormde, bijna een
kwarteeuw niet meer was voorgekomen.
Deze moord opende echter eensklaps een heel nieuwe visie op de situatie in Spanje.
Ten eerste door het feit dat deze gewelddaad alom in Spanje ontsteltenis en
verontwaardiging teweeg bracht. Men zou hieruit mogen afleiden dat er in de 35
jaren die sedert de burgeroorlog verstreken, iets in de mentaliteit van het Spaanse
volk is veranderd. De plegers van gewelddaden krijgen geen grote groepen van het
volk meer achter zich; zij blijven beperkt tot kleine groepjes linkse en rechtse
extremisten. Moet men dit verklaren als een bewijs dat het Spaanse volk zich in de
loop van 35 jaren murw heeft laten beuken door het Franco-regime? Of mag men er
een teken van rijping in onderkennen? Rijping voor de democratie? Dit laatste stelde
Franco zelf kort na de moord op zijn naaste medewerker in zijn Nieuwjaarsrede en
het had er alle schijn van dat dit geen holle rhetorica was.
Ook de benoeming van Blanco's opvol-
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ger gaf in die richting te denken. Na een korte overgangsperiode, waarin het ambt
van premier werd waargenomen door een der ministers van Blanco's kabinet, Torquato
Fernandez Miranda, benoemde Franco de heer Carlos Arias Navarro tot premier. Let
wel: de heer. Voor het eerst geen generaal of admiraal maar een gewoon burger.
Navarro vormde begin januari meteen een heel nieuw kabinet, waarin alleen nog de
departementen van defensie door militairen werden beheerd. De andere ministers
waren allemaal burgers, net als de premier. Uit het kabinet verdwenen met name die
figuren die een sterke binding hadden met Opus Dei, de neo-falangistische beweging
die de radicale dictatuur nastreefde. De minister van Buitenlandse Zaken met name,
een zeer duidelijke exponent van deze beweging, werd door een gematigde figuur
vervangen. Tenslotte bestond het nieuwe kabinet ook voor een aanzienlijk deel uit
jongere figuren. De gemiddelde leeftijd der heren ministers ging een stuk naar beneden
tot 54 jaar. Deze ontwikkeling opende ook een nieuwe kijk op het door Franco
beraamde herstel van de monarchie. Franco beraamde dit herstel niet alleen. In feite
was het het werk van drie mensen, Franco zelf en zijn twee naaste medewerkers,
admiraal Blanco en Alonso Vega. Van deze drie zijn er thans twee van het toneel
verdwenen en Franco is langzamerhand te oud geworden om zijn wil nog te kunnen
doorzetten. De nieuwe regering brengt het herstel van de monarchie niet wezenlijk
in gevaar; ook Navarro is er een voorstander van. Hij heeft echter wel heel andere
denkbeelden over de aard van die monarchie. Franco en zijn twee vrienden dachten
aan een opgelegde monarchie, die aan de gevestigde dictatuur continuïteit en
legitimiteit zou moeten verlenen. Navarro denkt veel meer aan een monarchie die
zou moeten steunen op erkenning door het volk. Een monarchie van onderop inplaats
van een monarchie van boven af. Hoe in dit verband Prins Juan Carlos het patronaat
van Franco nog van zich af kan schudden, is een open vraag.

Frankrijk
Ook in Frankrijk dreigt een Watergatezaakje. Mogelijk in opdracht van de regering
bleken afluisterapparaten aangebracht in de redactiekantoren van het kritische blad
Le Canard Enchainé. Het onderzoek is nog in een te pril stadium om er veel over te
zeggen.

Venezuela
In de loop van december hadden in Venezuela de presidentsverkiezingen plaats. De
Christen-Democratische President Caldera, die zich niet meer herkiesbaar mocht
stellen, wordt opgevolgd door de kandidaat van de Accion Democratica, Carlos
Andres Perez, die op 11 maart zijn ambt zal aanvaarden.

Brazilië
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Medio januari werd generaal Ernesto Geisel, kandidaat van het leger, door een
kiescollege dat niets anders kon doen dan deze kandidatuur aanvaarden, gekozen tot
vierde president van Brazilië sedert de militaire staatsgreep van 1964. De vierde
generaal.
Wegens plaatsgebrek bleven ontwikkelingen in verschillende andere landen liggen
tot het volgend overzicht.

België
Verkiezingen op 10 maart
Vijftien januari was de vervaldag voor het sluiten van een akkoord over de Ibramco
raffinaderij in het Luikse. Het naderen van die datum ging gepaard met een vereend
verzet tegen het project en mondde uit op een debat rond ‘voorafgaande voorwaarden’
in ruil voor het fiat van de regering.
Toen in de vroege ochtenduren van 16 januari dit fiat gegeven werd, was de
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termijn overschreden: een telegram uit Iran meldde dat het akkoord verbroken was.
De socialisten lokten hierop een regeringscrisis uit. Hun ministers, waaronder
premier Leburton, dienden hun ontslag in bij de Koning op 19 januari. Een juridische
discussie omtrent de nu verder te volgen procedure hield de zaak hangende tot 30
januari, vooraleer we wisten of er een nieuwe regering zou gevormd worden dan wel
of het verkiezingen zouden worden. Wij gaan naar de stembus op 10 maart.
In de tussentijd werd na het ontslag van de socialistische ministers nog een poging
ondernomen om een overgangsregering in het leven te roepen. Deze zou bestaan uit
een minderheidsgroep van christenen en liberalen met steun van de federalistische
partijen uit Vlaanderen en Wallonië. De bedoeling was dat een overgangsregering,
nog vooraleer het parlement zou ontbonden worden, een ontwerp aan Kamer en
Senaat ter stemming zou voorleggen dat van de eerst volgende regering na de
verkiezingen een constituante maakt. Een constituante is een regering met de
bevoegdheid om bepaalde op voorhand aangewezen artikelen van de grondwet te
wijzigen.
Men vermoedt dat er op dit ogenblik in het parlement een meerderheid aanwezig
is die inziet dat de lopende hervorming van de instellingen met de
grondwetsherziening van 1972 een hopeloze knoeiboel is geworden. Die derhalve
voor een degelijke federalisering van België een nieuwe grondwetsherziening nodig
acht. Op 26 januari werd de C.V.P.-er Tindemans benoemd tot formateur, maar op
29 januari gaf hij reeds zijn opdracht terug aan de Koning. De halsstarrige weigering
van de P.S.C.-top, niettegenstaande het weerwerk van de Mouvement Ouvrier
Chrétien, de christelijke arbeidersvleugel aan Waalse zijde, maakte het vormen van
een minderheidsregering onmogelijk.
Op 30 januari werd het parlement ontbonden.
Dit voorspel drukt zijn stempel op de opstelling der partijen en de thema's van de
verkiezingsstrijd.
De grote partijen komen verdeeld op, naast o.m. scheurformaties krijgen wij
weerom in Brussel de rode en blauwe leeuwen, maar dit keer komen voor het eerst
CVP en PSC met afzonderlijke Brusselse lijsten op. Voornamelijk in de grote
agglomeraties komen splinterpartijen op: o.a. de Verenigde Vrouwenpartij, de
Maoistische Amada, de Radicaal-Democraten van Daniël Denconinck, de Partij van
de Middenstand.
De BSP die rond Ibramco de regeringscrisis uitlokte, komt met een links
programma rond economische structuurhervormingen en wil de strijd aanbinden
tegen de gevolgen van de inflatie.
De CVP komt naar voren met het vertrouwen in de morele integriteit van o.a.
Tindemans. Zij belooft een economie voor de mens.
De PVV wil het behoud van de vrije markteconomie, de klassensolidariteit en de
bescherming van de privacy ter harte nemen.
De Volksunie belooft de federale staat Vlaanderen en wil op sociaal-economisch
gebied de drukkingsgroepen (zoals de sociale partners) isoleren van de macht.
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De KP heeft een links programma en bepleit de frontvorming der progressisten in
een gezamenlijke oppositie tegen de volgende regering.

Wat kan er gebeuren?
Op het eerste gezicht ben je geneigd te zeggen dat ook deze verkiezingen een maat
om niets zullen zijn. De vraag kan echter gespecificeerd worden. Op zichzelf vormen
verkiezingen een weinig belangrijk gebeuren. Ze kunnen echter wel uitdrukking
worden van iets anders wat aan het gebeuren is. Indien een bestaand proces zich
kristalliseert in een verkiezingsuitslag, dan kan dit een nieuw gebeuren worden dat
het proces versnelt.
We zouden kunnen stellen dat er o.m. op vier punten een veranderingsproces bezig
is.
1. Er is een toenemende ontkerkelijking. De afgelopen 15 jaar was er een sterke
evolutie van ideeën binnen de kerk. Nu blijven meer en meer christenen weg
uit de kerk. Het ‘niet meer naar de mis gaan’ moet ongetwijfeld gezien worden
als één van de uitingen van een levenshouding waarbij (ex-)gelovigen zich meer
en meer losmaken van de imperatieven, de normen en gedeeltelijk ook de
waarden van de katholieke groep en zuil.
2. Er is een begin gemaakt met een nieuwe polarisatie links-rechts op
sociaal-economisch vlak. De BSP werkt aan een ideologisch congres. Haar
verkiezingsplatform is op dit ogenblik meer links opgesteld. Buiten de grote
structuren echter is er de jongste jaren sterke toename van hen die in kleine
groepen op zeer concrete punten politiek bedrijven, praktisch altijd uitdrukkelijk
tegen het bestaande politieke systeem in. Er worden pogingen ondernomen om
deze werkwijze tot een reële politieke strategie uit te bouwen. Er zijn ook
aanwijzingen dat in heel wat van die groepjes de zin om bij elkaar aan te leunen
groeit.
Indien deze dynamiek zich verder ontwikkelt, dan is ook een zich bij elkaar
aansluiten van hen die dit systeem willen behouden onvermijdelijk. Zij zullen
een nieuwe inhoud geven aan de centrumgedachte en een nieuwe toevoer
bezorgen aan de centrumpartijen die er voor uit komen dat ze dat zijn.
3. Naast de sociaal-economische tegenstellingen groeit er klaarblijkelijk een
tegenstelling tussen hen die op het terrein van de zgn. morele waarden open en
bespreekbare normen willen en hen die zich strak opstellen. Deze polarisatie
valt niet noodzakelijk samen met de sociaal-economische.
4. Het federalisme is algemeen aanvaard, met uitzondering van enkele partijleiders.
Ook partijen die hoegenaamd niet flamingant zijn, werden voorstanders van
een federale staat, omdat het een geschikter instrument is voor
sociaal-economische democratie en planning.

Heel de vraag is nu hoe deze vier stromingen elkaar doorkruisen.
Normaal zou men mogen verwachten dat de PVV het meeste tegemoet komt aan
de rechterpool in de verschillende evoluties. De liberalen zijn de duidelijkste
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verdedigers van het huidige maatschappelijke systeem. Heel wat (ex-)katholieken
die er belang bij hebben dat alles blijft zoals het is, kunnen even goed
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voor de PVV gaan stemmen als voor de CVP, tenzij de CVP zich uitdrukkelijk als
centrumpartij zou opstellen. De PVV is ook niet wars van een federaliserende tendens.
De tijd dat de PVV associaties opriep met Franssprekenden in Vlaanderen en met
driekleurige vlaggen is voorbij. Op het terrein van de morele problemen is de PVV
erg voorzichtig. Alles samengenomen: de PVV heeft de duidelijkste opstelling van
alle grote partijen en heeft o.i. het meeste kans op groei.
Logischerwijze zouden we eenzelfde succes mogen verwachten voor de linkerpool.
Daar is er echter geen enkele partij waarin de verschillende stromingen tegelijk
kunnen uitmonden.
De BSP zal in Vlaanderen vermoedelijk wel lijden onder het RTT-schandaal. In
Wallonië kan Ibramco als symbool voor een Waalse heropleving nog veel goed
maken, maar in Vlaanderen zal de ongelukkige aanpak van het project de indruk nog
versterken dat de socialisten knoeiers zijn op economisch gebied. Nieuwe linksen
van christelijke herkomst hebben geen enkel motief om het BSP establishment te
gaan steunen. Op het gebied van de staatshervorming was de BSP nergens. Een goede
afstraffing zou de BSP wellicht nog de meeste diensten bewijzen.
Zal de KP de polarisatie van links gestalte kunnen geven? Het zou in de lijn van
de verwachtingen liggen. Voor wie de BSP niet links genoeg is, zal de KP het
misschien meer zijn. Maar de KP is een weinig gekende partij. Bovendien kan
AMADA bij de traditionele KP-stemmers wegvreten wat er aan stemmenwinst van
elders bij komt.
Partijen die buiten de huidige evolutie staan zijn VU en CVP. De doelstellingen
van de VU zijn zowat door of in alle partijen overgenomen. Sociaal-economisch
heeft de VU geen gezicht. Op het terrein van de morele-waarden-evolutie evenmin.
Welke redenen zijn er, voor iemand die nog niet voor de VU stemde, om het nu wel
te doen? Misschien zullen VU en CVP een gemeenschappelijk publiek krijgen,
katholiek-vlaams-burgerlijk, dat de ene keer voor de ene stemt en de andere keer
voor de andere. Maar dergelijke verwisselingen compenseren elkaar doorgaans, en
zelfs als dat eens niet gebeurt, dan is dit politiek nog van geen betekenis.
De CVP gaat het moeten hebben van de indruk dat haar politici eerlijk lijken. Het
programma van de CVP heeft geen belang. Deze partij zoekt associaties op te wekken
met bepaalde waarden, ze mikt op onbewuste reflexen bij de massa rond punten zoals
betrouwbaarheid, stielkennis, ernst, leiderschap. Het is oer-christelijk: de degelijkheid
van de man aan het stuur is de waarborg voor de juiste koers. Zal het nog pakken?
Het probleem is dat het moet lukken bij een groep die geen belang heeft bij de
verdoken centrumpositie van de partij, nl. de arbeidersgroep. Maar aangezien de
kristelijke arbeidersbeweging zelf niet meehelpt aan een bewustwording op dit gebied,
moet men geen snelle overgangen verwachten. Er is voor de CVP wel een rechts
alternatief (de PVV), maar voorlopig nog geen links, en dit kan de CVP nog wel een
tijdje recht houden.
Wat kan er dus gebeuren? Een versteviging van rechts. Zoveel vooruitgang
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voor PVV en zo weinig achteruitgang voor CVP dat een regering CVP en PVV weer
mogelijk wordt. En dan de BSP in de oppositie, voor bezinning, batterijen heropladen,
en radicalisering. Op die manier zou ook de linkerpool in de huidige evolutie stilaan
het vooruitzicht kunnen verkrijgen op een front van radicale linksen, en pas dan kan
er een vernieuwing op gang komen.
Doch dit zijn wensdromen, want het ergerlijke van deze verkiezingen is het feit
dat, wat we ook stemmen, er weinig rechtstreeks verband zal zijn tussen de uitslag
van deze verkiezingen en de nieuwe regering die wij uiteindelijk zullen krijgen.
Zowel de samenstelling van de regering als het regeerakkoord worden onderhandeld
in een kleine groep van partijfunctionarissen.
Dit te weten ontmoedigt veel mensen en belet hen warm te lopen voor deze
consultatie van de burger.
10 februari 1974
Ward Bosmans en Rita Jolie-Mulier
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Forum
Tiende congres van de Chinese Communistische Partij
Van 24 tot en met 28 augustus 1973 vond in Peking het lang verwachte tiende congres
van de Chinese Communistische Partij plaats. Het was het kortste sinds 1927. De
korte duur en de geheimhouding van de besprekingen stonden in tegenstelling tot de
geclaimde eenheid van de partij. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de belangrijkste
politieke kwesties tijdens het congres geen oplossing hebben gevonden.
Tsjoe En-lai en zijn regering waren in zekere zin verantwoordelijk gesteld voor
de binnen- en buitenlandse politieke koers van de Volksrepubliek China sinds de val
in september 1971 van maarschalk Lin Piao. De regering onder leiding van Tsjoe
En-lai kon op goede resultaten wijzen in de binnenlandse, en matig tot goede in de
buitenlandse politiek. Maar op beide terreinen konden de radikalen in China een
verder afdrijven van de idealen der Culturele Revolutie constateren. Misschien was
hun aanval op het partijcongres heviger geweest dan men had verwacht.
Begin augustus 1973 hield het partij-orgaan Rode Vlag in een reeks artikelen een
krachtig pleidooi voor voortzetting van de revolutie. Het signaleerde enige ongezonde
tendenties in staatsorganen en gebreken in sommige verbindingen van het
staatssysteem. De kritiek van het Volksdagblad op Confucius was door enkele
waarnemers geïnterpreteerd als aanval op premier Tsjoe En-lai. Dit artikel
bekritiseerde ook diegenen die de geesten van het verleden weer tot leven wensten
te brengen. Niemand kon Tsjoe En-lai ervan beschuldigen dat hij dat wenste, maar
men kon er een waarschuwing in beluisteren dat een meer gematigde regering juist
in die bureaucratische houding zou kunnen terugvallen die de Culturele Revolutie
wilde uitroeien.
Het slotcommuniqué over het tiende partijcongres wierp heel weinig licht op de
binnenlandse politiek, misschien omdat er zaken waren waarover tijdens het congres
onenigheid heerste. Maar het voegde een anti-imperialistisch element toe aan de
huidige diplomatieke lijn, met name werd het Chinese leger en volk gewaarschuwd
te waken tegen het uitbreken van een imperialistische wereldoorlog.
In de tweede plaats vermeldde het slot-communiqué dat op de agenda van het
partijcongres stonden het politieke overzicht van de partijleiding door premier Tsjoe
En-lai, de indiening van nieuwe partijstatuten door Wang Hoeng-wen en de verkiezing
van het tiende Centrale Comité. De eigenlijke bedoeling van dit congres was de
vervanging van de op het negende congres van de CCP in april 1969 genomen
besluiten, die de signatuur van Lin Piao droegen, en voorts de vaststelling van een
nieuwe lijn voor de binnen- en buitenlandse politiek. Mao Tse-Toeng, die zich sinds
de herfst van 1971 niet meer in het openbaar had laten zien en slechts buitenlanders
in zijn bibliotheek in Tsjoenghanhai had ontvangen, trad voor het eerst weer voor
zo'n groot forum op, maar hield geen toespraak. De cultus om Mao Tse-Toeng heen
bleek tijdens het tiende congres wat gematigder te zijn, al werd Mao Tse-Toeng's
positie als ‘grote leider’ bevestigd.
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Het tiende ‘partijcongres van eensgezindheid, victorie en levenskracht’ (aldus de
terminologie van het communiqué) was in stilte goed voorbereid: getuige zijn korte
duur, (het negende congres van de CCP in april 1969 had 24 dagen geduurd), zonder
wrijvingen. Compromissen waren kennelijk vooraf al vastgelegd. De 1249
afgevaardigden vertegenwoordigden 28 miljoen partijleden. Met dit ledental is de
CCP niet alleen de grootste communistische organisatie ter wereld, maar daaruit
blijkt ook dat zij de zuiveringen van de Culturele Revolutie goed doorstaan heeft en
dat zij bij haar vernieuwing na het negende congres van de CCP circa 8 miljoen
nieuwe leden had opgenomen.
In 1969 was maarschalk Lin Piao, in augustus 1973 Tsjoe En-lai de rapporteur,
hetgeen de positie van de premier als tweede man in de CCP bevestigde. Die sterke
positie werd echter niet geïnstitutionaliseerd. Met name werd tijdens het tiende
partijcongres de opvolgingsregeling niet herhaald, zoals in april 1969, en geen
plaatsvervanger of opvolger van Mao Tse-Toeng aangewezen. De macht binnen de
partij berust nu bij een ‘collectief’ waarin ervaren en gematigde vertrouvvenslieden
van Tsjoe En-lai, vertegenwoordigers van de ‘linkervleugel van Sjanghai’ en de
militairen uit de provincies elkaar min of meer in evenwicht houden.
Natuurlijk trad Mao Tse-Toeng als voorzitter van het partijpresidium op. Zijn
plaatsvervangers waren Tsjoe Enlai, Wang Hoeng-wen, Kang Sjeng, Jeh Tsjien-jing
en Li Tehsjeng, terwijl Tsjiang Tsjoen-tsjiao als secretaris optrad. Met uitzondering
van Wang Hoeng-wen zijn deze thans ook lid van het politburo. De verrassend snel
omhoog gekomen textielarbeider Wang Hoeng-wen was tijdens de Culturele Revolutie
opgetreden als vertegenwoordiger van de ‘arbeidersrebellen’ van Sjanghai. In 1968
werd Wang Hoeng-wen lid van het Centraal Comité en sinds september 1972 was
hij een belangrijk man bij de voorbereiding van het tiende partijcongres. De
benoeming van Wang Hoeng-wen tot een van de vijf vice-voorzitters van de CCP
bracht een fris element in de partijtop. Wang Hoeng-wen wordt als de rechte soort
revolutionair beschouwd; hij is geen oud-student en heeft nooit ultra-linkse neigingen
getoond. Zijn benoeming nam ook de noodzaak weg van een moeilijke keuze tussen
de leiders die de Culturele Revolutie hebben overleefd. Maar over het geheel genomen
zijn het dezelfde mensen die de Volks-republiek China blijven regeren. Opmerkelijk
is dat - gezien de gevorderde leeftijd van Mao Tse-Toeng en Tsjoe En-lai geen
opvolgingsregeling was getroffen.

Affaire Lin Piao
De affaire Lin Piao werd op het tiende congres van de CCP ook uit de doeken gedaan.
Op het negende congres van de CCP in april 1969 nog als ‘trouwste en standvastigste
verdediger’ van Mao Tse-Toeng's beleid gehuldigd, werd maarschalk Lin Piao tijdens
het tiende partijcongres verketterd als ‘bourgeois-carrièrist, samenzweerder,
contrarevolutionaire twee-tonger, renegaat en landverrader’.
Het sinds begin 1971 van het politiek toneel verdwenen politburolid Tsjen Po-ta
werd ontmaskerd als voornaamste lid van Lin Piao's kliek en Mao Tse-Toeng's
vroegere particuliere secretaris (en machtige ideoloog en voorzitter van het Culturele
Revolutie-comité) werd uitgekreten als ‘anti-communistisch element der Kwomintang,
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trotskist, renegaat, geheim agent en revisionist’ en uit de partij gestoten. Het tiende
congres van de CCP bevestigde voorts de maatregelen tegen andere leden van Lin
Piao's ‘kliek’, waartoe waarschijnlijk de vijf in april 1969 gekozen en later verdwenen
politburoleden (onder andere de voormalige chef van de generale staf van het
Volksbevrijdingsleger Hoeang Joeng-sjeng) behoorden.
Uit de felle verketteringen blijkt hoe bitter en dodelijk de machtsstrijd was - en
blijkbaar nog is - in de top van Pekings machtspiramide. Men kan uit de korte duur
van dit congres - dat in de diepste geheimhouding was gehouden - concluderen dat
er nog grote interne
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spanningen tussen de Chinese leiders zijn. Op zichzelf een gevaarlijke zaak omdat
de Kremlinleiders daardoor als het ware uitgenodigd worden te speculeren op de
zwakte van bepaalde personen in de Chinese leiding.
Het negende congres van de CCP was kort na de schermutselingen aan de Oessoeri
bijeen geweest, en had toen het Russische ‘sociaalimperialisme’ tot grootste vijand
verklaard. Ook op het tiende congres stond de voortgezette ‘strijd tegen het moderne
imperialisme’ in 't centrum van de buitenlands-politieke besluiten. Leonid Brezjnev's
harde anti-Chinese verklaring in Alma Ata op 15 augustus 1973 kreeg tijdens het
partijcongres een niet minder hard antwoord. Voor het eerst werd open gesproken
over het gevaar van een ‘verrassingsaanval van het sociaal-imperialisme’, dat wil
zeggen de Sovjet-Unie. Daarom moeten de voorbereidingen voor een oorlog worden
voortgezet.
Verrassend was, dat in het communiqué over het tiende partijcongres niets te lezen
stond over de overigens toch zo geroemde ‘revolutionaire diplomatie’ van Mao
Tse-Toeng, de opneming van de Chinese Volksrepubliek in de Verenigde Naties en
Nixons bezoek aan Peking. Volgens het congres bevond de wereld zich in een ‘grote
beroering’ en derhalve werd opgeroepen tot vorming van een breed front tegen
imperialisme, modern revisionisme, kolonialisme en het ‘streven naar de hegemonie
door de beide supermogendheden’.
De achtergrond van het tiende congres van de CCP is veel gecompliceerder dan
het buiten de landsgrenzen leek. De resultaten zullen pas veel later blijken. Het
partijcongres zal misschien de geschiedenis ingaan als het testament van de oude
heersende garde aan de komende leidersgeneratie die haar eisen tijdens het congres
begon te stellen. En elk politiek testament bevat slechts wensen en adviezen, waarvan
men nog moet afwachten of de jongere generatie ze zal nakomen.

Reconstructie van de partij
Als resultaat van het tiende congres van de CCP mag worden opgemerkt dat in de
schaduw van Mao Tse-Toeng de partij wederom de werkelijke zetel van de macht
geworden is. Sinds het negende congres was dit slechts in theorie het geval. Lin Piao
steunde op bepaalde elementen in partij en leger, en Tsjoe En-lai op het
bestuursapparaat dat hij sinds 1949 steeds gecontroleerd had. Tsjen Po-ta ontleende
zijn kracht aan de meest radikale elementen in de partij en aan de rode gardisten. De
eliminatie van Lin Piao en Tsjen Po-ta, en de geleidelijke wederopbouw van de partij
op alle niveaus hebben de situatie grondig gewijzigd. Voortaan is de partij de enige
factor in het politieke leven die meetelt en tegelijkertijd het centrum van alle
spanningen en conflicten. Tsjoe En-lai herinnerde er tijdens het partijcongres aan
dat de verdwijning van de anti-partijkliek van Lin Piao niet het einde van de worsteling
tussen twee richtingen binnen de partij betekende.
Er zijn heel wat aanwijzingen dat het tijdens het tiende partijcongres gekozen
nieuwe politburo het resultaat was van een zo uitgekiend compromis dat het congres
slechts vier dagen behoefde te duren. De opkomst van Tsjoe En-lai was vergeleken
bij 1969 spectaculair, maar hij is noch de aangewezen opvolger noch de enige
vice-president.
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Naar alle waarschijnlijkheid waren de nieuwe leiders van de CCP het eens
geworden over een programma dat zich laat samenvatten in het woord reconstructie.
Reconstructie van de partij, snelle reconstructie van de staat in het kader van een
nieuwe of herziene constitutie, reconstructie van landbouw en industrie, reconstructie
van een realistische buitenlandse politiek. Deze vereniging op een programma dat
voor de hand lag na de onrust van de laatste jaren, moest een akkoord over de
samenstelling van het politburo vergemakkelijken. Op deze wijze zou de overgang
zich waardig voltrekken. Alleen Tsjoe En-lai was ongetwijfeld in staat alle aspecten
van dit formidabele probleem te overzien en alleen hij was in staat het op te lossen.
L.L.S. Bartalits
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Over een vervalsing
Op de kaft van de roman van J. Bernlef De Maker lezen we ‘Een roman over een
schilderijenvervalser. Wat is het verschil tussen een echte en een valse Vermeer?
Hoe echt is dit boek? Hoe echt bent U?’ Het is geen aanhaling uit de tekst; de vragen
worden ook niet expliciet in het boek behandeld. Toch draagt het boek veel bij tot
oplossing van de aesthetische vragen rondom de Emmausgangers van Van Meegeren.
Zonder de naam van de schilder te noemen behandelt de roman namelijk deze
vervalsing. Waarom de naam van de schilder overigens niet en die van het doek wel
gemeld wordt, is een raadsel. Door dit boek en doordat het werk opnieuw in Boymans
van Beuningen tentoongesteld is, worden de vragen rondom dit soort werk weer
actueel.
De vragen zijn eigenlijk samen te vatten tot een: Moet ik een werk dat ik eerst als
een Vermeer heb bewonderd, nu verguizen omdat het een Van Meegeren blijkt te
zijn? Boek en tentoonstelling dragen bij tot de beantwoording van deze vraag.
In het museum is het doek opgehangen onder aan een trap die voert naar de afdeling
zeventiende-eeuwse Nederlanders, naast een afdeling met manieristische en
renaissance beeldhouwwerkjes en vlak bij een reproduktie-afdeling. Men wist het
kennelijk niet te plaatsen. Men vermeldt ook niet de naam van de maker, maar alleen
het jaar waarin het werk door het museum werd verworven. De context waarin het
werk thuis hoort, kan of durft men niet vast te stellen. Dat is een ernstige zaak, want
een kunstwerk kan alleen ten volle worden begrepen in een context. Een Albanese
roman, zoals er onlangs een in vertaling op de markt verscheen, is alleen ten volle
te begrijpen als men het volk waaronder het speelt, of de muziek die een grote rol in
het boek heeft, kent. De grote romans uit de vorige eeuw zijn alleen werkelijk te
waarderen, als men ze ziet in de sociale ontwikkeling van die tijd. Toch is, zoals uit
het boek van Bernlef blijkt, de plaatsing in Boymans van Beuningen niet zo slecht.
Bernlef maakt in zijn boek van het fabriceren van de Emmausgangers in de eerste
plaats een technische prestatie. Het is een en al chemisch-technisch kunnen. Zo sterk
dat de maker bijna omkomt door het harde werk en de dampen die erbij optreden.
In het atelier ontstaat een milieuverontreiniging zoals de techniek in haar huidige
staat van ontwikkeling die steeds dreigt mee te brengen. Met dit offer aan de techniek
staat Van Meegeren zeer dicht bij Mondriaan. Mondriaan is echter een man die een
periode afsluit. In zijn stijl-artikelen verdedigt hij zijn kunst keer op keer met de
volgende redenering. De mens is de bedwinger van de natuur; het menselijke steekt
in de ontkenning van de natuur, d.w.z. in de techniek. Wil de mens menselijk zijn
ook in zijn kunst, dan moet hij daar alles vermijden wat uit de natuur komt en doen
wat technisch is. Vandaar rechte lijnen en primaire kleuren, want die komen niet
voor in de natuur, maar wel in de techniek. Mondriaan is wat dat betreft alleen maar
een voortzetter van een traditie, waarbij men Seurat en de impressionisten als zijn
naaste voorgangers kan beschouwen. Met behulp van de techniek van de schilderkunst
willen zij de werkelijkheid weergeven zoals die gezien wordt. Het is een Kantiaanse
benadering van de kunst; het lijkt op koorddansen, om de vergelijking van Kant over
te nemen: je moet niet alleen weten hoe je het doet, maar je moet het nog praktisch
uit kunnen voeren ook.
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Maar dit is inderdaad de wijze waarop men sinds de renaissance en zeker sinds de
barok het kunstdoen heeft benaderd. Trots op de prestaties van eigen tijd weerspiegelt
zich in de kunst van die tijd. Het vertrouwen in de technische vooruitgang en de
prestatie van de techniek bleef eeuwen lang een uiterst belangrijk element in de
Westeuropese cultuur. In de kunst weerspiegelde dit verschijnsel zich door de
technische prestatie van de kunstenaar. Dat vertrouwen heeft stand gehouden tot in
of onmiddellijk na Wereldoorlog II; door het be-
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kend worden van Auschwitz en Hirosjima brak het af.
Van Meegeren was een schilder van zijn eigen tijd. Hij trok de laatste uiterste
consequentie van de opvatting waarin schilderkunst schildertechniek is. Maar hij
ontkwam niet aan de invloeden van zijn tijd. Nu meer dan dertig jaar nadat het werk
tot stand kwam, zijn de expressionistische invloeden niet meer te ontkennen. Matthieu
Wiegman en Herman Kruyder hebben de schilder duidelijk beïnvloed1. Wat
zeventiende-eeuws is, is nauwelijks het onderwerp. Wiegman nam soortgelijke
onderwerpen, maar eigenlijk alleen het palet. Daarop heeft Van Meegeren zich dan
ook geheel toegelegd. Juist in dat opzicht probeert hij de taal van de zeventiende
eeuw te spreken. Hier zit de ‘valsheid’ van deze technicus; evenmin als wij feilloos
de taal van Vondel kunnen spreken, kunnen we de kleurentaal van Vermeer spreken,
maar als we dat wel zouden doen, en Van Meegeren komt er heel dicht bij, dan
verstaat niemand ons meer. Hoewel Van Meegeren niet aan de invloeden van zijn
eigen tijd kon ontkomen en we nu zoals bij alle grote vervalsingen de tijd waarin het
ontstond, duidelijk kunnen herkennen, is zijn taal onverstaanbaar. We kunnen het
werk alleen maar als vervalsing bekijken en die vervalsing was door haar tijdgebonden
karakter onontkoombaar aan het licht gekomen. De vraag aan het begin van deze
beschouwing gesteld is eigenlijk alleen maar onthullend voor de wijze waarop velen,
zowel kenners als leken, de zeventiende-eeuwse schilderkunst bewonderen.
C.J. Boschheurne

Waardeoordeel over inkomensverdeling
De actuele problematiek van de inkomensverdeling is met het boek van P.J. Roscam
Abbing, Ethiek van de inkomensverdeling, Kluwer, Deventer, 1973, 547 pp., een
stem rijker. En wel een zeer waardevolle stem naast bijvoorbeeld Nederlandse
schrijvers als Albeda en De Galan, Hartog, Pen, Tinbergen. Deze laatste auteurs zijn
economisten en vele economisten stellen zich op het standpunt dat waarde-oordelen
buiten de economische wetenschap vallen; m.a.w. een econoom ‘dient’ (is dit dan
geen waardeoordeel?) op gebieden waarop naast economische analyse en verklaring
ook waarde-oordelen bestaan (zoals bijv. de inkomensverdeling), als econoom geen
waarde-oordeel uit te spreken. Het werk van Prof. dr. P.J. Roscam Abbing - die van
huis uit theoloog en ethicus is en zich ‘uit hoofde van zijn functie’ met
waarde-oordelen bezighoudt, en die jarenlang de moeite genomen heeft de
economische wetenschap te bestuderen - is een onmisbare aanvulling op hetgeen
‘waardevrije’ economen over de inkomensverdeling te vertellen hebben.
Het is uiteraard ondoenlijk om in het kader van dit bestek een zo omvangrijk boek
als dat van Roscam Abbing te bespreken. We bepalen ons dan ook voornamelijk tot
een aantal vragen die bij lezing van het boek in ons opkwamen. daarbij nogmaals
onderstrepend hetgeen in de laatste zin van de vorige alinea gezegd werd.
Na een analyse van de huidige inkomensverdeling en van de factoren die de
inkomensverdeling bepalen, kiest Roscam Abbing voor de - in de economie bekende
1

Tijdens een gesprek in het cafe Nieuwenhuis tegenover het centraal station in Amsterdam
verzekerde de zoon van Van Meegeren mij dat zijn vader een groot bewonderaar van Herman
Kruyder was. Het is echter de vraag of vraagstelling en beantwoording zuiver waren.
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- methode van afnemende abstractie als leidraad voor het vervolg. Gebruik makend
van deze methode komt Roscam Abbing van de ‘inkomensverdeling in een ideale
situatie’ (deel 2) tot de ‘inkomensverdeling in een reële situatie’ (deel 3), om tenslotte
te eindigen met beleidskwesties en praktische richtlijnen. M.i. heeft het gebruik
maken van de methode van de afnemende abstractie niet alleen bijgedragen tot de
helderheid
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van de analyse van zo'n complex probleem als de inkomensverdeling, maar ook tot
de omvang van het werk; dezelfde onderwerpen komen op deze manier meerdere
keren aan de orde, terwijl de realiteit telkens een stapje dichter benaderd wordt. Het
is daarom te hopen, dat de lezer bladzijde 375 (en de daaropvolgende) haalt, want
daar krijgt de belangrijke bijdrage van Roscam Abbing aan de discussie over de
inkomensverdeling gestalte. In dit deel van het boek kiest Roscam Abbing bewust
(is het meer dan een geloofsbelijdenis?) voor de communistische sociaal-economische
orde. Deze ‘communistische’ sociaal-economische orde wordt gekenmerkt door een
sterk overheidsdirigisme ‘met verregaande demokratische kontrole’, door verregaande
vormen van nationalisatie, door elementen uit de theorie van het arbeiderszelfbestuur
voor de organisatievorm van het bedrijfsleven (te denken valt aan het Joegoslavische
stelsel). Verder staat Roscam Abbing een sociaal-economische orde voor ‘die niet
elke vorm van privaat bezit opheft of minimaliseert, maar die juist privaat bezit voor zover deze functie heeft en het onderling eerlijk verdeeld is - respecteert,
garandeert en vergroot’ (p. 459).
De wensen van Roscam Abbing omtrent de kenmerken van de sociaal-economische
orde onderscheiden zich van het beeld dat gewoonlijk opgeroepen wordt bij het
noemen van het woord ‘communisme’. Hoewel Roscam Abbing niet blind is voor
de nadelen van dirigisme en nationalisatie (remmende, vertragende, dure bureaucratie;
remmende werking op dynamische marktontwikkelingen e.d.) is zijn motivatie voor
een verregaande vorm van opheffing van de vrije ondernemingsgewijze produktie
niet terzake-doende. Het opheffen van vrije beroepen wordt niet gemotiveerd vanuit
een afweging van de voor- en nadelen ervan, maar vanuit een soort norm van buiten
af, te weten de macht die de overheid heeft, of liever mist, om in te grijpen in de
inkomens van deze groep. Zo schrijft Roscam Abbing op p. 459: ‘Uit het tot nu toe
in het boek geleverde betoog vloeit voort dat wij het echte vrije beroep willen opheffen
als de overheid niet voldoende greep op het inkomen van deze groep kan krijgen,
tenzij het bij wijze van concessie aan de werkelijkheid nodig is het te laten bestaan’.
En verder lezen wij als verdediging van het dirigisme en de nationalisatie: ‘Maar als
men te veel concessies aan ieders egoïstisch streven naar winst doet, kan een niet
werkelijk vrije markt ontstaan, waarbij prijzen door machtigen gemaakt worden en
ook geen optimum bereikt wordt en dus eveneens verspilling plaats vindt’ (p. 530).
Ik kon het niet helpen, maar bij het lezen van deze zin moest ik onwillekeurig denken
aan de vriendelijke melkhandelaar bij mij om de hoek, waar ik naast melk ook bier
(hij verkoopt nog andere artikelen om zodoende tot 'n leefbaar inkomen te komen)
haal. Streeft hij nu zo egoïstisch naar winst? Ik zie 't niet zitten. En de voor mij zo
makkelijke wasserette even verderop. Zou die er bij genationaliseerde bedrijven al
zijn? Of zou er op dit moment in de tweede kamer nog een discussie aan gespendeerd
moeten worden, of die er kan komen of niet? Hiermee ben ik gekomen aan een mij
storend element in het boek. Roscam Abbing legt m.i. een te zwaar accent op egoïsme;
hij vertekent het, personifiëert het en stelt het als kwaad buiten de mens. Het hele
boek is er een sterke scheiding tussen ‘egoïsten’ en ‘op de gemeenschap gerichten’.
Ook al ziet Roscam Abbing de (ongewild) ten gunste van de gemeenschap werkende
effecten van sommige vormen van egoïsme niet over het hoofd - er zijn egoïsten en
anderen; 't is wit of zwart. Of om in de taal te spreken die Roscam Abbing niet
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onbekend is: er zijn engeltjes en duivels. Zijn er wel engeltjes en duiveltjes; of zijn
er mensen?
Verder vragen wij ons af of de overheid niet een te sterk accent krijgt. Is de kijk van
Roscam Abbing op de overheid niet te idealistisch, te onrealistisch optimistisch? 't
Lijkt wel of de overheidsfunctionarissen ‘engeltjes’ zijn; die alles kunnen, kennen
en kunnen omvatten en de (enige) dienaars zijn van de gemeenschap. Hoe moet ik
me die overheid voorstellen? Als ik de redenering ad ab-
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surdum doorvoer en me voorstel dat we allemaal overheidsfunctionarissen zijn,
werknemers dus van genationaliseerde bedrijven - zijn dan alle problemen opgelost,
zijn we dan allemaal ‘mensen’ geworden, spelen we dan geen spelen meer (spelen
hier op te vatten in de zin van levensspelen; zie E. Berne, Mens erger je niet,
's-Gravenhage, 1967)?
Moe ik aan de huidige overheid denken, die zelf een sterke loonclassificatie heeft
(de vuilnisophaler verdient toch niet evenveel als de professor; is er niet een groot
beloningsverschil tussen een professor en een ambtenaar van de sociale dienst, die
toch een vergelijkbare verantwoordelijkheid ten opzichte van mensen hebben)? De
huidige overheid, die mensen aan wie zij geen verklaring omtrent het gedrag afgeeft,
toch niet zo vlot in dienst neemt. Is niet het opnemen van deze mensen een zeer
essentieel element van het christelijke uitgangspunt, dat als centrale vooronderstelling
aan het boek van Roscam Abbing ten grondslag ligt? Is de overheid geen nieuwe
(af-)god geworden? Op deze vragen geeft Roscam Abbing mij geen antwoord.
Roscam Abbing kiest voor de communistische sociaal-economische orde (tegenover
de kapitalistische sociaal-economische orde), likwidatie van vele vrije ondernemingen,
een strak dirigisme. Neemt men de vrije ondernemingsgewijze produktie met de
beperkingen hierop vanuit welvaartseconomisch oogpunt als uitgangspunt, dan kan
men m.i. tot dezelfde conclusies en waarde-oordelen komen als Roscam Abbing.
Het zijn dan ook deze conclusies en waarde-oordelen, die het boek de moeite van
het lezen waard maken.
F. Boesten

Kunst en politiek
Kunst en politiek1 hebben vaak merkwaardige relaties: enerzijds staan zij soms in
regelrechte tegenspraak, anderzijds vullen zij elkaar aan of hebben een wederzijds
afhankelijke relatie. Kunst en politiek is bovendien een onderwerp voor vaak
uitzichtlose discussies omdat gevoel, techniek en rede elkaar bestrijden. In
verschillende Marxistische beschouwingen wordt kunst beschouwd als een
uitingsvorm van het denken, het bewustzijn en de gevoelens die ontstaan door
ervaringen van de kunstenaar (de weergever) binnen de samenleving. Zijn persoonlijke
gevoelens worden niet ontkend, vastgesteld wordt dat zijn sociaal functioneren, zijn
beroepsuitoefening en de weerslag daarvan in de vorm van ‘kunstwerken’ een
uitingsvorm zijn van de samenleving waarin deze man of vrouw zich bevindt. Deze
algemene vaststelling kan juist zijn: wij spreken immers van perioden in de kunst,
van literaire stromingen, die in vele gevallen duidelijk samenvallen met bepaalde
sociaal-economische ontwikkelingen. Het bewustzijn dat deze samenhang aanwijsbaar
is, leidt binnen politieke systemen waar men centraal de sociale functies tracht te
sturen, tot het misverstand dat verandering van de sociaal-economische realiteit ook
zal moeten leiden tot een verandering in de beleving van die realiteit. Maar ook dit
misverstand gaat binnen dergelijke samenlevingen niet onopgemerkt voorbij: de
machthebbers voeren een actieve ‘cultuurpolitiek’. Maar geldt dit voorafgaande nu
1

Elimar Schubbe, Dokumente zur Kunst-, Literatur- und Kulturpolitik der SED, Seewald
Verlag, Stuttgart, 1972, 1813 pp., DM. 168,50.
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wel uitsluitend voor de genoemde (totalitair-socialistische) regimes? Natuurlijk niet!
In de burgerlijk kapitalistische samenleving is evenzeer sprake van een actieve
cultuurpolitiek, maar die wordt bepaald door de schijnbaar anonieme wetten van
vraag en aanbod, bepaald door de conjunctuur. Het verschil tussen het
kapitalistisch-burgerlijke cultuurconcept en een totalitair-socialistisch is misschien
dat binnen het laatste een bewuste autoritaire poging wordt gedaan tot beoordeling
van de maatschappelijke relevantie van het geschapene, van de weerslag van het
maatschappelijke. De tegenwerping dat kunst niet perse maatschappe-
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lijk is, hangt af van de omvattendheid waarmee de term maatschappelijk omschreven
wordt. Dus iets vaags? iets algemeens, dat weinig specifiek en dus weinigzeggend
genoemd kan worden?
Kunst kan niet vaag zijn wanneer we kunst beschouwen als een weergave van de
sociale werkelijkheid, van het leven van alle dag. Wanneer dergelijke kunst zou
inhouden een ontkenning van haar maatschappelijke functie, vernietigt de kunstenaar
zijn werk of stelt hij een politieke daad.
Het inzicht dat kunst een politieke relevantie heeft, leidde tot een hele reeks van
sociale en politieke organisaties binnen en buiten de kapitalistische wereld. In
Nederland kennen we contraprestatie, subsidie bij aankoop van kunstwerken, subsidies
voor kunstenaarsorganisaties en musea.
In het Oosten, zoals in de DDR, centrale politieke instanties die zich zeer
gedetailleerd bezig houden met ‘kunstpolitiek’.
Deze ‘kunstpolitiek’ wordt bepaald door het inzicht dat de kunstenaar als ‘ingenieur
van de ziel’, die werken dient te produceren die betrokken zijn op en voortkomen
uit de arbeidersklasse. Een belangrijk concept hierbij is het ‘socialistisch realisme’.
Kenmerkend hiervoor zijn: dat de ideologie van het Marxisme-Leninisme middels
de kunstwerken verbreid wordt en dat door de kunstwerken de burgers binnen de
socialistische samenleving gestimuleerd worden om de politieke doeleinden van de
partij te verwezenlijken. Aan het kunstwerk worden voorts de eisen gesteld van
levensechtheid, betrokkenheid op het volk en voorstelling van het specifieke.
De genoemde eisen hebben een geheel eigen betekenis. Levensechtheid betekent
niet dat het kunstwerk dient te beantwoorden aan dat wat in de werkelijkheid te
ervaren valt, maar dient te beantwoorden aan die aspecten van de werkelijkheid die
de kiem van de socialistische vooruitgang in zich dragen. Geen gefixeerdheid op
afbraak tenzij kiemen van nieuwbouw te herkennen zijn. Met de betrokkenheid op
het volk wordt geëist dat het kunstwerk niet alleen begrijpelijk is voor het proletariaat,
maar dat het proletariaat zich er ook in kan herkennen. De voorstelling van het
specifieke eist tenslotte van het kunstwerk dat het niet als een weergave van het
dagelijkse leven kan worden opgevat, maar als een voorstelling van het betere, van
die elementen in de werkelijkheid die nastrevenswaardig zijn. Het voorafgaande zou
misschien spottend omschreven kunnen worden als het recept voor een geseculariseerd
heiligenleven. Socialistische cultuurpolitiek is echter grimmig en stelt eisen aan het
bewustzijn ten aanzien van de mogelijke gevolgen van een rationele uitwerking van
maatschappijopvattingen, die in laatste instantie gebaseerd zijn op noties ten aanzien
van de mens en ‘het goede’.
F. Nieuwenhof
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen
Bremer-Schulte, Dr. M.A. - Medehelpers in de geestelijke gezondheidszorg. Dekker & van de Vegt, Nijmegen, 1974, 168 pp., f 21,50.
Buckman, Peter (Ed) - Het onderwijs is ook niet alles. - Het Wereldvenster,
Baarn, 1973, 166 pp., f 17,50.
Donders, Dr. S. - Het Westen is de navel niet. - H. Nelissen, Bloemendaal, 1973,
111 pp., f 10,90.
Illich, Ivan - Energieverbruik en maatschappelijke tegenstellingen. - (Anatomie
van de toekomst) Wereldvenster, Baarn, 1973, 80 pp., f 8,90.
Jäger, Manfred - Funktion und Selbstverständnis der Schriftsteller in der DDR.
- Bertelsmann, Düsseldorf, 1973, 240 pp., DM. 19,80.
Katernen 2000 - Er was eens... - Werkgroep 2000 (Postbus 2000, Amersfoort),
1974, 23 pp..
Kernvraag 39 - Vakbeweging en democratie. - Geestelijke verzorging
Krijgsmacht, Den Haag, 1973, 100 pp., gratis.
Kernvraag 40 - Invloed en verantwoordelijkheid van de massamedia. Geestelijke verzorging Krijgsmacht, Den Haag, 1973, 68 pp., gratis.
Nota, Mr. J.A. - Veranderend gezinsrecht. - Kluwer, Deventer, 1973, 20 pp..
Schegget, Dr. H. ter - Klassenstrijd en staking. - (Oekumene) Bosch & Keuning,
Baarn, 1973, 101 pp., f 8,25.
White, Palmer - Poiret. - Vista, London, 1973, 192 pp., £6,95.

G. Fauconnier
Massamedia en Samenleving
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen / Utrecht, 1973, 202 pp., BF. 275.
De communicatiewetenschappen, voor zover ze niet structuralistisch opgevat
worden (maar dan zitten we met andere problemen), lijden aan een ernstige kwaal,
waarvan dit werkje een acute reflectie is. Makkelijk valt het essentiële mankement
niet te vatten. Het is echter alsof men vertrekt vanuit empirische methoden (meestal
ontleed aan de sociografie), en van daaruit de ‘wetenschap’ en haar terrein heeft
geëxtrapoleerd. M.a.w. men heeft nooit het gevoelen - en met het boekje van
Fauconnier krijgt men daar pijnlijk-briljante voorbeelden van - dat het hier om een
realiteit gaat; wel om een discipline die op zichzelf tolt, en flarden van de
werkelijkheid probeert in haar methoden op te vangen. Het grootste bezwaar (en dit
alleen reeds biedt stof tot verdere studie!) is dat de communicatiewetenschap toegepast
op de massamedia doorgaans mank loopt omdat ze een letterlijke en ongeinspireerde
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vertaling wil zijn van de interpersoonlijke relatie en communicatie. Nieuwe
gezichtspunten, frisse startpunten (ze kunnen van structuralistische aard zijn,
psychoanalytisch getint, ideologiekritisch of cultuuranalytisch: om het even als ze
maar de huidige verstarring zouden kunnen doorbreken!) worden dringend verwacht.
Vanzelfsprekend moet men deze niet gaan zoeken in het boek van S..
Eerlijkheidshalve mag men er aan toevoegen dat ‘Massamedia en Samenleving’
(helaas) de studenten in de communicatiewetenschappen behulpzaam kan zijn.
Eric De Kuyper

Hermann Glaser
Der Gartenweg in der Boutique Provinzialismus Heute
S. Fischer, Frankfurt, 1973, 197 pp., DM. 18,-.
Verscheidene recente Duitstalige essays staan onder de invloed van R. Barthes'
Mythologies. Ook dit werkje van Glaser, die echter in zijn afzonderlijke analysen
van concrete voorbeelden van hedendaags provincialisme, zelden de lyrische exactheid
heeft van het nu bijna 20 jaar oude werk van Barthes. Zijn inleidend hoofdstuk over
het verschijnsel daarentegen is het lezen waard, ook al lijkt het eerder een ‘aanloop’
dan een definitief uitdiepen van een met de dag rijker wordende stof.
Eric De Kuyper
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Gedragswetenschappen
Adriaans en Duker - Behandeling van probleemgedrag bij zwakzinnigen. Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout, 1973, 64 pp., BF. 155.
Ammon, Dr. Günter - Groepsdinamika en agressie. - H. Nelissen, Bloemendaal,
1973, 168 pp., f 16,90.
Faber, H. - Kiezen of delen. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1973, 136
pp., BF. 170.
Heiliger, Anita - Angst. - Callenbach, Nijkerk, / Denis, Borgerhout, 1973, 140
pp., BF. 215.
Houtsma, Drs. L. - Aspecten van supervisie. - H. Nelissen, Bloemendaal, 1973,
115 pp., f 11,90.
Kephart, NC. - Senso-motorische ontwikkeling van moeizaam lerende kinderen.
- (Hekkensluiters 1), Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout, 1973, 190
pp., BF. 380.
Kephart, e.a. - Programma voor ontwikkelingsbevordering. - (Hekkensluiters
2), Lemniscaat, Rotterdam / Denis, Borgerhout, 1973, 174 pp., BF. 330.
Kephart, e.a. - Observatie van senso-motoriek. - (Hekkensluiters 3), Lemniscaat,
Rotterdam / Denis, Borgerhout, 1973, 88 pp., BF. 330.
Lomas, Peter - De therapeutische ontmoeting. - Boom, Meppel / Denis,
Borgerhout, 1973, 159 pp., BF. 230.
Ritter, Paul en Jean - Vrije opvoeding in het gezin. - H. Nelissen, Bloemendaal,
1973, 297 pp., f 18,90.
Rosenfeld, Edward - High worden zonder. - Lemniscaat, Rotterdam / Denis,
Borgerhout, 1973, z.p., BF. 305.
Sieber, Georg - Ouder worden. - Callenbach, Nijkerk / Denis, Borgerhout, 1973,
142 pp., BF. 225.
Ven, Pieter van de - Gezinsterapie als agogische aktie. - H. Nelissen,
Bloemendaal, 1973, 188 pp., f 18,90.

P.J.F. Dupuis
Geniet het leven
Ten Have, Baarn, 1973, 219 pp., f 16,50.
De lichtelijk hedonistisch aandoende titel, die een deel blijkt uit te maken van een
tekst uit Prediker, doet het boek geen recht. Wanneer een man met de ervaring en de
serieuze instelling van de auteur zich er opnieuw toe zet een boek te schrijven, is wat
er uitkomt, beslist de moeite waard. Het voorwoord duidt de strekking aan: enerzijds
is er nog veel te veel lust-angst, anderzijds ‘moeten we af van een lustbeleving,
uitsluitend om zich zelfs wil, en niet om of met de ander in diens totaliteit’ (5). De
behandeling van de vele, verschillende punten is geheel in deze ernstige sfeer. Het
enige bezwaar dat men tegen dit boek kan hebben, is dat het te veel behandelt en
daardoor de afzonderlijke onderwerpen meestal alleen maar even aanroert. In ieder
geval een boek om over na te denken.
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R.S.

W. Schmidbauer
Van Magie tot Psychotherapie
De Toorts, 1973, 200 pp., f 28,-.
Een door een jonge Duitse psycholoog geschreven studie, waarbij de nadruk ligt
op de positieve waarde van de z.g. Shamanenmagie. Het gaat van de ‘primitieven’
via de oudheid en onze Middeleeuwen naar de moderne tijd. Ontwikkeling van
sensitivity-training en z.g. alternatieve hulpverleningsvormen wordt niet behandeld,
noch ook brainwashing en reclametechnieken.
De schrijver zegt in zijn voorwoord zich te beperken tot basiswetenschappen van
de zielgeneeskunde (Seelenheilkunde): Het vergelijkend gedragsonderzoek van de
sociologie en de culturele antropologie. Vooral de laatste is aan de orde en wel de
etnologische variant, zodat we talloze interessante voorbeelden voor ogen krijgen.
Er is geen basis gezocht in de algemene ideeën-geschiedenis of de
politiek-economische, noch ook in de ethologie of de diersociologie. Het hoofdstuk
over psychochirurgie en psychofarmacologie is dilettantisch en eigenlijk overbodig.
Een belangrijke opmerking: ‘Bij de moderne zondebokjacht ontbreekt het
psychotherapeutisch element’ (p. 55). De grondlegger van de arbeidstherapie heette
geen Hans maar Hermann Simon (maar Johannes Weyer was hem al 3½ eeuw voor,
p. 111).
Een zeer verdienstelijk leesboek met een veel te bescheiden literatuurlijst door
een zeer erudiet schrijver.
J.H. van Meurs

G. Bach en R. Deutsch
Pairing. Een strijdtechniek voor intimiteit
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen / Boom, Meppel, 1973, 264 pp., BF. 260.
Dit oorspronkelijk Amerikaanse boek (Pairing, Avon Books, 1971), beschrijft een
systeem om intieme relaties aan te knopen, uit te bouwen, af te breken. De opzet van
het systeem is: binnen of buiten het huwelijk tot een confrontatie te komen met het
eigen

Streven. Jaargang 27

608
ik en met de eigenheid van de andere. De aanbevolen technieken zijn in hoofdzaak:
zich juist en volledig durven uitdrukken, de andere beluisteren, de schermen ontdekken
en afbreken waarachter men zich verschuilt, de andere uitlokken om zichzelf te laten
kennen, gewenste veranderingen nauwkeurig mee te delen.
De beschrijving is opgebouwd rond voorbeelden, meestal dialogen, waarin nu
eens fouten in relaties worden getoond, dan weer manieren om deze fouten te
voorkomen of recht te trekken.
Het pairing-systeem kan voor veel mensen een uitweg zijn uit de eenzaamheid,
kan therapeutisch werken en een meer open klimaat van genegenheid brengen in de
maatschappij.
De tekorten van het boek liggen: 1. in de beschrijving; 2. in het systeem zelf. Op
het vlak van de beschrijving: er zit te weinig draad in het geheel. Het wordt
voortdurend onderbroken door protesten tegen bestaande gewoonten en opvattingen.
Deze protesten zijn een goede verduidelijking van de remmingen waartegen de
techniek gericht is, maar zijn vaak een te globale verwerping. Het gebrek aan
nuanceringen maakt dat de auteurs meermaals zichzelf tegenspreken en daarom op
een aantal punten ongeloofwaardig worden. Tenslotte: een aantal technieken wordt
te vluchtig beschreven. Het boek is te haastig in elkaar geflanst. Het zal de waardering
voor encounter-groepen niet in die mate bevorderen als ze verdienen.
In het systeem ontbreekt een fundamenteel element: de partners brengen tot
verantwoordelijkheid tegenover elkaar. Pairing blijft steken bij de
behoeftebevrediging. Het totale engagement ontbreekt. Daarom is pairing een op
weg zetten, een hulpmiddel, en wordt het hopelijk niet aanleiding tot een blijven
steken op de weg. Ingebouwd in een relatie die overgave beoogt, of minstens als
perspectief heeft, is pairing een sterke techniek. Maar ook dan zouden wij ze niet
durven aanbevelen zonder een minimum aan begeleiding.
G. Boeve

Alfons Deeken
Alt sein ist lernbar
Butzon & Bercker, Kevelaer, 1973, 132 pp., DM. 9,80.
De auteur, een Duitse jezuiet die professor is in Japan, heeft in Amerika lange tijd
gewerkt onder bejaarden. Dat heeft hem ertoe gebracht het boekje te schrijven
‘Growing old, and how to cope with it’, waarvan dit de Duitse vertaling is. Het is
een boekje dat men niet al te graag lezen zal, omdat er veel observaties in staan
waarvan men zal moeten erkennen: het is niet zo fraai, maar wel juist. De begeleiding
en hulp waarvan de auteur spreekt, bestaat m.i. voornamelijk in het bewustmaken
van ontwikkelingen in de mens die men graag bij anderen waarneemt doch bij zichzelf
vergeet. Bij genoegzame zelfkritiek kan het ons de ogen openen voor reële
mogelijkheden.
R.S.
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Paul Sporken
Umgang mit Sterbenden
(Topos) Patmos Verlag, Düsseldorf, 1973, 103 pp., DM. 5,80.
Dit boekje bevat veel van wat in de deeltjes van ‘De laatste levensfase’ geschreven
was, maar is op Duitse situaties toegesneden en gebaseerd op een langere
werkzaamheid in Duitsland. Zoals al de publikaties van deze auteur op dit gebied:
bewogen, zakelijk, praktisch nuttig.
R.S.

Anne Dumoulin & Jean-Marie Jaspard
Les médiations religieuses dans l'univers de l'enfant
Ed. Lumen Vitae, Bruxelles; Louvain University Press, 1973, 270 pp..
Dit onderzoekswerk is ten zeerste aan te bevelen aan allen die met catechese te
maken hebben, en wel om twee redenen.
Beide auteurs hebben in enge samenwerking een werkstuk geleverd waarin zij
hun concrete onderzoeksmethode en haar resultaten uitvoerig en overzichtelijk
uiteenzetten. Dit werkstuk is een model in zijn genre. Het is dan ook begrijpelijk dat
dit werk met de vijfjaarlijkse prijs voor godsdienstpsychologie (van het Instituut
Lumen Vitae, te Brussel) werd bekroond.
Naast deze voortreffelijke wetenschappelijke prestatie, wordt op het einde van
ieder der twee hoofdonderdelen van dit werk een hele fijne beschrijving uitgewerkt
over de evolutie van jongens en meisjes, tussen 6 en 12 jaar, in het vatten en
omschrijven van hun eigen verhouding tot het goddelijke en het sacrale. De auteurs
baseren zich op de twee door hen onderzochte ‘médiations’: de priester en de
eucharistie, zoals deze beide worden gepercipieerd door het kind. Ook dit resultaat
is belangwekkend en een originele bijdrage tot de genetische psychologie op een zo
delicaat gebied als de evolutie van en het inzicht in de verhouding tot het goddelijke.
R. Hostie
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Geschiedenis
Beaufays, Jean - Les partis catholiques en Belgique et aux Pays-Bas 1918-1958.
- Bruylant, Bruxelles, 1973, 730 pp., BF. 2.120.
Lynch, John - The Spanish American Revolutions 1808-1826. - Weidenfeld &
Nicolson, London, 1973, 433 pp., £ 6,75 in U.K..
Waters, Ivor - Henry Marten and the Long Parliament. - The Chepstow Society,
Chepstow, 1973, 79 pp., £ 2,50.
Wils, Lode - Flamenpolitik en aktivisme. - Davidsfonds, Leuven, 1974, 272 pp.,
BF. 175.

Wim Zaal
De Nederlandse fascisten
Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1973, 228 pp., f 22,50.
Er zijn mensen die bij het horen van het woord ‘fascist’ ophouden met denken,
zoals anderen dat doen wanneer ze ‘marxist’ horen. Voor hen zal dit boek van Zaal
onzinnig lijken. Maar ieder die weet dat nuancering nog geen goedkeuring inhoudt,
zal deze herschrijving van De herstellers met aandacht lezen.
Zaal heeft zich een weg gebaand, op een heldere wijze, in de doolhof van het
Nederlandse fascisme. Hij probeert geledingen aan te brengen, een onderscheid te
geven tussen fascisme en nationaal-socialisme, de invloed van persoonlijke factoren
te markeren. Veel aandacht krijgt Wouter Lutkie en dat kan samenhangen met de
hoeveelheid materiaal juist op dit punt voor de schrijver toegankelijk. Voor iemand
die het vooroorlogse Nederland niet gekend heeft, is het interessant om in verband
met fascisme vele namen tegen te komen die ook nu nog een bekende klank hebben.
Het is goed dat schr. terloops laat zien - op grond van cijfers! - dat het een foutieve
veronderstelling is te menen dat het speciaal katholieken geweest zouden zijn die de
autoritaire gedachte hebben gesteund (p. 74). Maar zoals bij anderen zijn er ook bij
de katholieken aanhangers van een herstelbeweging te vinden; maar niet een politicus
van formaat, noch een bisschop. Er is niemand geweest die ook maar in de verte iets
weg had van Dolfuss, die overigens geen president van Oostenrijk was, maar
bondskanselier (p. 141).
Marcel Chappin

Maria C.J. Snethlage
Cuba op weg naar socialisme
Kritiese Biblioteek, Van Gennep, Amsterdam, 1973, 207 pp., f 10,90.
Een tijdlang sprak de Cubaanse Revolutie in Nederland veel mensen, vooral
jongeren, sterk aan. Nu na dertien jaar de Cubaanse politiek in een rustiger vaarwater
is beland, dreigt de belangstelling in ons land te verflauwen. Maar voor allen die
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geïnteresseerd zijn in de problemen van de Derde Wereld, voor allen die menen dat
de overgang van kapitalisme naar socialisme een stap vooruit is, blijft wat zich in
Cuba afspeelt van groot belang.
Een gevolg van het feit dat de Cubaanse politiek in een rustiger vaarwater is beland,
is dat de relaties van Cuba met de Verenigde Staten minder explosief en de
binnenlandse situatie minder labiel geworden is dan voorheen.
De auteur, bekend door haar jarenlange werkzaamheid voor het Cuba-bulletin,
geeft in dit boek een overzichtelijke samenvatting van de omstandigheden die tot de
revolutie leidden, van de wijze waarop Fidel Castro's revolutie zich voltrok en van
de problemen waarvoor het huidige Cuba zich geplaatst ziet.
Aan de hand van verschillende publikaties bespreekt de auteur de kritiek die zowel
in Cuba zelf als in de westelijke landen op de praktijk van de revolutie naar voren is
gebracht. Daarnaast krijgen de ervaringen die de Cubanen met hun eigen
praktisch-theoretische onderwijssysteem hebben opgedaan, speciale aandacht.
Dank zij deze opzet vormt het boek een uitstekende inleiding voor ieder die in
kort bestek informatie over Cuba wenst.
L. Bartalits

Geschichte der deutschen Arbeiterjugendbewegung 1904-1945
Verlag Neues Leben, Berlin, 1973, 632 pp., EVP. 10.80.
Deze publikatie kan als een voortzetting beschouwd worden van de
documenten-uitgave Zur Geschichte der Arbeiterjugendbewegung in Deutschland
(Berlin, 1956). Daarnaast geeft het boek een aanvulling op de omvangrijke Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung.
Het probleem bij de beoordeling van dit werk ligt in de afwezigheid van een
uitgebreide bibliografie en een verantwoording voor de selectie van het materiaal.
Natuurlijk geeft de publikatie wel een verantwoording, maar deze is beperkt tot het
formuleren van ideologische uitgangspunten, zon-
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der dat deze uitgangspunten in methodische zin geoperationaliseerd worden. De
verdienste van dit boek ligt in de zeer uitgebreide maatschappelijke analyse
waarbinnen de jeugdbeweging van de KPD functioneert. De kracht en kwaliteit van
deze analyse zou de auteurs in staat moeten stellen om ook andere dan specifiek
KPD-organisaties binnen de arbeidersklasse te behandelen. Een vergelijking met
SPD, maar ook met Nazi-organisaties zou deze publikatie waardevoller gemaakt
hebben. Misschien kunnen we in de totekomst een aanvulling verwachten, speciaal
bij de door de samenstellers aangegeven onderzoeksgebieden zoals ‘de tradities van
de jeugdorganisaties op locaal en regionaal niveau’ en de ‘anti-jongeren-politiek van
het imperialisme’.
F. Nieuwenhof

Wladislaw Pobedonoszew
Schlagt nach bei Lenin
Verlag Neues Leben, Berlin, 1973, 157 pp., EVP. 3,60.
Na de destalinisatie is de verering voor Lenin in de Sovjet-Unie tot in het absurde
toegenomen. Het opschrift ‘Lenin leeft’ is geen zeldzaamheid, en op 1 maart van dit
jaar tekende Brezjnev een nieuwe partijkaart no. 1 ten name van Lenin.
Dit uit het Russisch vertaalde boekje is daarvan ook een voorbeeld. In feite staat
er niets anders in dan een rede van Lenin op het derde al-russische-congres van de
jeugdbeweging, de Komsomol, zoals ze later zal heten. Deze wordt voorafgegaan
door beschrijvingen van de heldenmoed van de jonge-partijmensen in die tijd, 1920.
Verder vindt men er interpretatie in van de rede en lofuitingen van vooraanstaande
figuren voor Lenins bemoeienis met de jeugd. Kirow, Krupskaja, Kalinin en
Woroschilow worden aangehaald. Kamenew en Makarenko missen we, hoewel die
toen een grote rol speelden. Dat er in deze tijd sprake was van een emancipatie van
de kinderen door middel van zelfbestuur en zelfdiscipline komt in de beschouwingen
weinig tot uiting. Dat men wel degelijk de kinderen inzette om de mentaliteit van de
ouders te bestrijden, nog minder. Dat de rede van Lenin anders klinkt in de context
van de wittebroodsweken van de revolutie (die merkwaardigerwijze samenvielen
met de burgeroorlog) dan in die van de rede van Brezjnev bij het 50-jarig bestaan
van het Jeugdverbond van de USSR, hier als voorrede gebruikt, kan men eigenlijk
alleen buiten de Sovjet-Unie nog vaststellen.
C.J. Boschheurne

Theologie
Färber, Karl, u.a. Hrsg. - In deiner Gegenwart (Impulse und Orientierungen).
- Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1973, 223 pp., DM. 19,80.
Kasper, W., und J. Moltmann - Jesus ja - Kirche nein? - Benziger Verlag,
(Theologische Meditationen), Zürich/Einsiedeln/Köln, 1973, 63 pp..
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Rahner, Karl - Schriften zur Theologie 11, Frühe Bussgeschichte. - Benziger
Verlag, Zürich/Einsiedeln/Köln, 1973, 512 pp..
Scheffczyk, Leo, Hrsg. - Erlösung und Emanzipation. - (Quaestiones disputatae),
Herder, Freiburg, 1973, 155 pp., DM. 16,80.

A. Holl
De laatste vraag
Ambo, Bilthoven, 1973, 230 pp., f 14,50.
Wie het vol kan houden om de bliksemsnelle en steeds verspringende associaties
van de auteur te volgen, zal in dit boek het nodige vinden dat tot nadenken stemt.
Maar de suggestie van de titel dat er een antwoord gezocht wordt op ‘de laatste
vraag’, is misleidend. Het is een soort cultureel-sociologische blik over een aantal
verschijnselen. Reizen, lectuur (Freud heeft blijkbaar nogal indruk gemaakt) en
ontmoetingen vormen de aanleiding tot originele, maar vaak wilde gedachtensprongen.
Dit boek is te vroeg geschreven. De schrijver heeft zich niet de rust gegund om zijn
impressies eerst eens te laten doorwerken. Interessant, maar niet erg verrijkend.
R.S.

Karl Rahner, Hrsg.
Ist Gott noch Gefragt? Zur Funktionslosigkeit des Gottesglaubens
Patmos-Verlag, Düsseldorf, 1973, 144 pp., DM. 14,80.
In deze verzameling van studies over de hedendaagse Godsproblematiek heeft
vooral die van Walter Kern, ‘Über den humanistischen Atheismus’ mij het meest
geboeid: een filosofisch-theologisch onderzoek naar de wortels van het huidige
atheïsme. Duidelijk wordt dat de zorg om de mens en zijn verantwoordelijkheid in
en voor deze wereld tot dit in wezen humanistisch atheisme geleid heeft, en dat een
Godsbenadering die deze verantwoordelijkheid respecteert, ook in onze tijd beslist
nog verkoopbaar is. W. Kern laat zien hoe de christelijke Godsbenadering zelfs kan
antwoorden op de centrale vraag naar deze verantwoor-
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delijkheid van de mens zelf voor mensen en wereld. Een tweede boeiende bijdrage
is die van Bernhard Grom over ‘een nieuwe religiositeit’ in onze samenleving. De
belangstelling voor nieuwe methoden van mediteren, herleven van de
Pinksterbeweging en andere religieuze verschijnselen schijnen te wijzen in de richting
van een hernieuwde religieuze belangstelling. Ook al toont Grom de gevaren in deze
bewegingen aan, uiteindelijk kunnen ze positief gewaardeerd worden. Albert Keller
toont aan dat God in onze geseculariseerde wereld ‘onbruikbaar’ geworden is, maar
waardeert dit positief voor een gezond Godsgeloof, omdat God uiteindelijk niet in
termen van ‘bruikbaarheid’ te vatten is.
De studie van Georg Muschalek, die de noodzaak van God in onze wereld
verdedigen wil, komt enigszins met de vorige in conflict; hoewel hij toch eerder
aantoont dat God het enige en uiteindelijke antwoord is op levensvragen van de
hedendaagse mens. Het boekje besluit met een moeilijke - en voor mij ook wat
schimmige - verhandeling van Karl Rahner zelf over ‘Glaube zwischen Rationalität
und Emotionalität’; maar misschien is het onderwerp er ook naar.
S. Trooster

Raymund Schwager
Woraus lebt der Glaube? Jesus-Nachfolge
Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1973, 202 pp.. Laat ik eerlijk zijn: het begin van dit
boek is wat vreemd bij mij aangekomen; het deed mij terugdenken aan de apologie
uit mijn middelbare-school-leeftijd, ook al wordt hier de uniciteit van het christelijk
geloven verdedigd tegen vooral parapsychologische interpretaties. Maar in het tweede
hfdst. heb ik mij weer helemaal thuis gevoeld: een overzicht van het ontwakende
geloof in Jezus van Nazaret als de Christus van God, zoals dat in de geschriften van
het Nieuwe Testament ter sprake komt, tot de belijdenissen van de grote Concilies
in de 4e en 5e eeuw. Een uitstekend overzicht, dat uitgangspunt vormt voor het 3e
hfdst. over de grondslagen van ons christelijk geloven: navolging van Jesus in zijn
overgave aan de wil van God, zijn Vader, tot het uiterste; deelname aan Jezus'
verrijzenis; geloof als hoop, als ‘Umsonst der Liebe’ en als vrucht van de heilige
Geest. Tenslotte een hfdst. over de Kerk, het gezag daarin, en Gods kritiek op de
uitoefening daarvan. Al bij al een goed boek dat antwoord tracht te geven op heden
levende vragen over christelijk geloven en kerk-zijn.
S. Trooster

Godsdienst
Breemen S.J., Peter G. van - As Bread that is Broken. - Dimension Books,
Denville, New Yersey, 1974, 192 pp., $ 5,95.
Freitag, Dr. K.E. - De Dode Zee Rollen. - Ankh - Hermes, Deventer, 1973, 124
pp., f 15,-.
IK-zal-er-zijn-voor-U. Geboorte vieren. - K.B.S. Boxtel, 1973, 94 pp..
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Jongerius, Henk - Orationale 3. - Katholieke Bijbel Stichting, Boxtel, 1973,
204 pp..
Klein, Jan - Schrift op tafel. (Zondagsperikopen C. cyclus: Advent tot
Hemelvaart). - (Van exegese tot verkondiging 15) K.B.S., Boxtel, 1973, 200
pp..
Kleine Beeldbijbel, Nieuwe Testament. - Bosch & Keuning, Baarn, 1973, 151
pp., ill., f 3,25.
Pesch, Otto Hermann - Gods Ja en Amen. - K.B.S., Boxtel, 1973, 114 pp..
Rhymer, Joseph, en Anthony Bullen - De blijde boodschap, toen en nu. - K.B.S.
- N.B.G., 1973, 144 pp..
Segbroek, F. van - Literatuur bij de Schriftlezingen op Zondag. - (Van exegese
tot verkondiging 14), K.B.S., Boxtel, 1973, 168 pp..
Smet, Walter - Ik maak alles nieuw. - Lannoo, Tielt, 1974, 221 pp., BF. 190.

Dr. A.A. van Ruler
Over de Psalmen gesproken
Callenbach, Nijkerk, 1973, 182 pp., f 15,90. Veel van het werk van prof. Van Ruler
is reeds uitgegeven. Er worden reeds voorbereidingen getroffen voor onderzoekingen
die tot een dissertatie over zijn werk zullen leiden. Dit boek zal daar waarschijnlijk
niet toe behoren, aangezien het niet het sterkste boek uit zijn nalatenschap genoemd
kan worden. Het bevat - zoals de ondertitel: meditaties over de psalmen, nog
verduidelijkt - 77 radiovoordrachten, waarvan 18 reeds eerder in andere bundels zijn
verschenen. De titel van het boek is wat wijd als men naar de inhoud kijkt: meestal
wordt van een psalm één vers of een deel van één vers besproken. De bijdragen, die
zich over vele jaren uitstrekken, zijn helaas niet gedateerd. In andere werken van
prof. Van Ruler was dat wel het geval. In dit boek is dat te betreuren, omdat bijv.
een uitspraak uit 1958 zeer revolutionair kan klinken en dezelfde uitspraak uit 1968
weinig schokkend meer is.
Panc Beentjes
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A.F.J. Klijn
Na het Nieuwe Testament
Ten Have, Baarn, 1973, 112 pp., f 7,90.
De periode tijdens en onmiddellijk volgend op de canonisatie van de
nieuw-testamentische geschriften is een bijzonder boeiende, maar tevens woelige
tijd geweest. Dat blijkt uit dit boekje, dat met als ondertitel ‘De christelijke literatuur
uit de tweede eeuw’, de geschriften bespreekt die in die tijd zijn ontstaan. Aangaande
de criteria die er uiteindelijk toe hebben geleid de boeken van het N.T. wél in de
canon op te nemen en de hier besproken apocriefen e.d. niet, zou misschien iets meer
verteld kunnen worden. In ieder geval vult het boek van dr. Klijn de ruimte op tussen
de boeken van het N.T. en de boeken over de zgn. oud-christelijke literatuur, die
vooral sedert de 3e eeuw een grote invloed ging krijgen.
Evenals ‘Wat na de Tora kwam’ (Streven, okt. 1973, p. 99) vult dit oriënterend
boek een duidelijke lacune op. Opvallend tenslotte is, dat van de tientallen besproken
werken uit de 2e eeuw er relatief weinig in een Nederlandse vertaling toegankelijk
zijn.
Panc Beentjes

Michel van der Plas en Jan Roes
De kerk gaat uit
Ambo, Bilthoven, 1973, 239 pp., f 15,-. Dit ‘familiealbum van een halve eeuw
katholiek leven in Nederland’ vormt, evenals indertijd ‘Het rijke Roomse leven’ een
onderdeel van de drang van de uitgever van deze boeken om na te gaan ‘hoe het was’
en ‘hoe het zo gekomen is’. Het is een interessant kijkboek, zoals je vroeger thuis
graag keek naar ‘De Katholieke Illustratie’ van voor en tijdens de Eerste
Wereldoorlog, die zorgvuldig bewaard waren. Zoals in de verantwoording staat:
‘Iedere lezer zal op zijn eigen wijze reageren op de afbeeldingen. De samenstellers
willen hem geen interpretatie opdringen... De foto's moeten het verhaal maken, zij
vormen de bron’. Bij het doorbladeren van dit fraaie boek komt me voor de geest de
opmerking van een Zwitserse collega, in ander verband gemaakt: ‘Mais, c'est toujours
de la chapelle’. Misschien is dat een typische karaktertrek van ons Nederlands
terugkijken: het gaat praktisch allemaal over de kerk in de strikte zin. Het geloofsleven
en de uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk van de ‘gewone’ gelovige komt
bijna niet aan bod. Hetgeen het gevaar inhoudt een vertekend beeld te geven van een
tijd. Hierbij speelt - het dient eerlijkheidshalve gezegd te worden - natuurlijk de
beschikbaarheid van illustratiemateriaal een rol alsook de vraag wat voor ‘het publiek’
relevant geacht mag worden.
Indien ik dan als ‘lezer’ mijn ‘verhaal’ van dit boek mag maken, zou ik zeggen
dat het een prettig ‘kijkbaar’ beeld is van een stuk van het kerkelijk verleden, maar
dat het te eenzijdig is van opzet om een idee te krijgen van hoe het was. Dat is voor
hen die de tijd zelf hebben meegemaakt zoals ondergetekende, niet zo erg, maar als
men van dit boek afhankelijk zou zijn voor een opvatting over de afgelopen vijftig
jaar, wordt men mis-leid doordat teveel aspecten ontbreken.
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Degenen die de geschiedenis zullen moeten schrijven, zullen beslist moeten
aanvullen en tevens bepaalde accenten wat moeten verleggen. Hetgeen niet wegneemt,
dat, zoals gezegd, het een prettig en fraai kijkboek is, een jubileum van Ambo waardig.
G.J. Adriaansen

Ter Herkenning
Tijdschrift voor christenen en joden
Boekencentrum, 1e jaargang, nr. 4, oktober 1973
Het nieuw joods-christelijke tijdschrift heeft twee artikelen afgedrukt over een
actueel onderwerp: de paasdatum. Er gaan steeds meer stemmen op ook het paasfeest
aan één bepaalde datum te binden. Door de discussie hierover komt de eerbied voor
de joodse (en daarmee de oud-christelijke) kalender weer onder de aandacht. Men
heeft - zo merkt H.J. van Ogtrop zeer terecht op - teveel van het Missale Romanum
weggegooid. A.C. Ramselaar werkt dit alles nogal wijdlopig uit.
Panc Beentjes
Nobert Weber
Messtexte zum Lesejahr C.
Predigt- und Gebetsanstösse im
Anschluss an die sonntägliche
Leseordnung
Verlag Hans Driewer, Essen, 1973, 288 pp., Linnen DM. 24,80.
Klaus Schäfer
Familienfeiern im Gottesdienst.
Texte zur Sakramentenspendung
Verlag Hans Driewer, Essen, 1973, 224 pp., Linnen DM. 22,80.
Uwe Seidel u. Walter Boscheinen, Hrsg.
Gottesdienst am Ort.
Ortsbestimmung - Modelle und Analysen
Verlag Hans Driewer, Essen, 1973, 292 pp., DM. 22,-.
Weer drie boeken die nuttige diensten kun-
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nen bewijzen bij het voorbereiden van liturgische vieringen. Het boek van Weber
behoeft nauwelijks toelichting: voor iedere zondag van het jaar (C-cyclus) wordt de
inhoud van de lezingen in een korte zin samengevat; daarop volgen een aantal
suggesties voor een toespraak, de drie gebeden van de Mis en uitvoerige suggesties
voor de voorbeden; de viering in kort bestek dus. De teksten voor gebeden en
voorbeden kunnen zó gebruikt worden. Een kostbare handreiking aan hen die geregeld
een zondagse Eucharistieviering moeten voorbereiden.
Schäfer geeft modellen, vele en gevarieerde teksten voor de viering van Doopsel,
Huwelijk, Communie thuis, Sacrament der zieken en begrafenisplechtigheid. Ook
hiervan is veel onmiddellijk te gebruiken; maar vooral boeiend zijn de diverse
mogelijkheden die voor deze vieringen aangegeven worden. Als u het mij vraagt:
een heerlijk boek voor de pastor aan de basis.
Het laatste boek, Gottesdienst am Ort, lijkt meer een boek om te bestuderen. Hier
wordt verslag gegeven van een aantal experimenten in Duitsland. Meestal wordt
eerst uitvoerig ingegaan op de situatie waarin het experiment gedaan is; daarop volgt
dan een min of meer uitgewerkt ‘draaiboek’ van de vieringen, soms mét, soms zonder
uitgewerkte teksten. Uiteraard kan men ook in dit boek de nodige inspiratie opdoen,
bruikbare teksten vinden. Maar ze veronderstellen de bereidheid zich in te werken
in de situatie van de groepen waarvoor ze bedoeld zijn. Klakkeloos overnemen lijkt
hier niet goed mogelijk.
S. Trooster

The Lion Handbook to the Bible
Lion Publishing, Berkhamsted, 1973, 680 pp., £ 3,75.
Het is nauwelijks te beschrijven hoe rijk de inhoud van dit handboek is. Het werk
bestaat uit vier delen. Deel 1 behandelt de zgn. bijbelse realia; deel 2 het Oude
Testament en deel 3 het Nieuwe Testament. Het vierde deel is gewijd aan registers:
sleutelwoorden, lijst van landen en volken, een Who's Who in the Bible, een Gazetteer
of Places, een lijst van gebeden in de Bijbel en tot slot een register met ‘Subjects and
Events’.
De bedoeling van het handboek is: informatie verschaffen om de lezer zélf met
de Bijbel te laten werken. Het is derhalve geen bijbelcommentaar: ‘The major concern
is the content and meaning of the Bible rather than matters of introduction, and the
text has been taken simply as it stands’ (Preface). Aanvullende informatie wordt
alleen dáár gegeven, waar het voor de bijbeltekst nodig of nuttig is. Daarom veel
foto's, veel kaarten en getekende historische ontwikkelingen, die bijzonder helder
en overzichtelijk werken.
De soms moeilijke problemen (zoals het vraagstuk van de grote aantallen in
Numeri) worden helder gesteld en m.i. adekwaat opgelost. Veel aandacht ook voor
de omringende culturen van Israël, hetgeen tot grote verheldering leidt bij diverse
vraagstukken.
Hulde voor dit meesterwerk, dat mede door goed werk van de fotograaf David
Alexander een grote oplage zij toegewenst. Een Nederlandse bewerking zou m.i. in
een grote behoefte kunnen voorzien.
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Panc Beentjes

Heinrich Spaemann, Hrsg.
Wer ist Jesus von Nazaret - für mich?
100 zeitgenössische Zeugnisse
(Reihe Doppelpunkt) Kösel-Verlag, München, 1973, 128 pp., DM. 9,-.
Nu eens niet een theologische verhandeling, maar getuigenissen van mensen van
allerlei slag: uiteraard ook theologen, maar ook eenvoudige gelovigen én ongelovigen,
christenen en niet-christenen, zelfs uitgesproken atheïsten. Een bonte verzameling
uitspraken, maar die vóór alles mensen aan het woord laat. Voorbeeld heeft een
soortgelijke Franse uitgave gestaan. Het spreekt vanzelf dat men dit boek niet in één
ruk uitleest: daartoe zijn de getuigenissen te disparaat. Maar het is een boekje dat je
graag herhaaldelijk in de hand neemt, omdat je daarin - nogmaals - mensen ontmoet
die zich trachten uit te spreken over het diepste wat in hen leeft (of niet leeft; ook
dat gebeurt). Dat zet je dan vanzelf aan het denken. Belangrijk vooral voor hen die
qualitate qua de Christus moeten verkondigen.
S. Trooster

Anneliese Pokrandt
Elementar Bibel Teil 1, Geschichten von Abraham, Isaak und Jabok
Verlag Ernst Kaufmann, Lahr / Kösel Verlag, München, 1973, 88 pp., DM. 9,80,
kart. DM. 6,20.
Een alleraardigst boekje, dat Genesis 12-47 omvat, de beeldende verhalen over
Israëls aartsvaders. Beeldend is het zowel in taal, die uiterst leesbaar en ook goed
voor te lezen is, als in de bijzonder eenvoudige, maar mooie tekeningen.
Pane Beentjes

Streven. Jaargang 27

614

Literatuur
Aken, Piet van - Het begeren. - Davidsfonds, Leuven, 1974, 180 pp., BF. 125.
Baudelaire. - (Genie en wereld), Heideland, Hasselt, 1973, 306 pp., BF. 525.
Brondeel, Paul - Nachttrein in september. - Davidsfonds, Leuven, 1974, 151
pp., BF. 125.
Cornelisen, Ann - Torregreca. - Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1973, 207
pp., f 16,90.
Leeman, Cor Ria - Zalig de zondaars. - Davidsfonds, Leuven, 1974, 296 pp.,
BF. 165.
Machado, Antonio - Sunlight and Scarlet. - Ivor Waters, Chepstow, 1973, 29
pp..
Pagden, A.R. and J.H. Elliott - Hernán Cortés (Letters from Mexico). - Oxford
University Press, London, 1972, 565 pp., £ 12,- Net.
Riess, Frank - The Word and the Stone. - Oxford University Press, London,
1972, 170 pp., £ 3,50 Net.
Vanstreels, Miel - Een beetje leven sprokkelen. - Malmberg, 's-Hertogenbosch,
1973, 22 pp., f 3,50, BF. 50,-.
Walschap, G. - Vijf van Walschap. - Davidsfonds, Leuven, 1974, 303 pp., BF.
195.
Waters, Ivo - Impressions and Versions. - Ivor Waters, Chepstow, 1973, 38 pp.,
60 p..
Wiesel, Elie - Vuur in de duisternis. - Ambo, Bilthoven, 1973, 231 pp., f 16,50.
Zola. - (Genie en wereld), Heideland, Hasselt, 1973, 320 pp., BF. 525.

Amos Oz
Mijn Michael
Nelissen, Bloemendaal, 1973, 251 pp., f 14,90.
De vertaalster van dit boek, Mevr. M. van Tijn, heeft in het aug.-sept. nummer
van Streven 1972, p. 1105 de auteur reeds bij onze lezers ingeleid als iemand die
weigert de zaken van één kant te bekijken en die zowel de vervolger als de vervolgde
in zijn sympathie betrekt. In dit boek heeft hij zich een zeer moeilijke opgave gesteld:
de manvrouwrelatie te beschrijven vanuit het leven van de vrouw. Naar mijn mening
is hij daar slechts ten dele in geslaagd: ondanks de voortreffelijke weergave van de
verwachting die in de verbeelding leeft van gebeurtenissen die anders zullen zijn dan
de dagelijkse dag, iets wat volgens een vrouwelijke recensent veel vrouwen kennen
tot lang na hun huwelijksdag; ondanks het gevoel van geisoleerdheid dat zo sterk tot
uiting komt in de entourage en door middel van zowel de natuurbeschrijvingen als
de verdeeldheid en ingewikkeldheid van Jeruzalem - weet de auteur m.i. nergens tot
uitdrukking te brengen dat Channa werkelijk van Michael houdt met een volwassen
liefde. Sommige critici hebben dit toegeschreven aan het feit dat Michael een wat
fantasieloze, saaie en stijve man is. Oz spreekt dit in een interview uitdrukkelijk
tegen en hij komt uit het boek ook niet als zodanig naar voren. De indruk die er bij
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mij overblijft, is die van een zeer emotionele en bij wijlen hypernerveuze vrouw de huisdokter maant haar voortdurend tot rust en kalmte - die zich van de ene kant
tot haar man aangetrokken voelt, maar van de andere kant niet in staat en niet van
zins is om zijn evenwichtige liefde te beantwoorden. Daarom denk ik, dat M. van
Tijn niet per ongeluk in bovengenoemd artikel dit boek een ‘novelle’ heeft genoemd:
het is literair erg knap en toont een groot observatievermogen en inleven, maar het
is geen roman geworden. Daarvoor is het te duidelijk geconstrueerd en te rationeel
van uitwerking.
Over de kwaliteit van de vertaling kan ik in zoverre alleen oordelen dat het leest
alsof het een oorspronkelijk Nederlands boek was.
G.J. Adriaansen

Hadewijch
Miere herten licht doolt na U al
(Poëtisch erfdeel der Nederlanden P 83) Ingeleid door N. de Paepe.
Heideland, Hasselt, 1973, 79 pp., BF. 45. Deze bekende reeks van poëzie-pockets
ruimt hier plaats voor de grootste dichteres van onze taal. De strofische gedichten
van Hadewijch zijn zonder twijfel een kostbare parel in onze poëtische kroon. De
keuze van achttien gedichten wordt vooraf gerechtvaardigd en de inleider helpt de
moderne lezer met talrijke verklarende aantekeningen. De inleiding onderstreept de
dichterlijke betekenis van Hadewijch, terwijl haar mystieke boodschap volledig wordt
verzwegen. Is het te verwonderen dat haar echte boodschap op die manier verborgen
blijft? Deze boodschap heeft weinig of niets te maken met zelfbelijdenis of
zelfontraadseling. Hadewijch bezingt exclusief de Minne en de Beminde van haar
leven: daarnaar doolt het volle licht van haar gemoed. Het is duidelijk dat dit
meesterwerk bij geen enkel poëzie-lezer mag ontbreken.
P. Verdeyen
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Heinrich Böll
Neue politische und literarische Schriften
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1973, 285 pp., DM. 22,-.
Böll maakt zich zorgen, zorgen over Duitsland, over de Sovjet-Unie en over de
pauselijke kerk. De bombardementen op Vietnam worden terloops genoemd, maar
de USA schijnt voor hem wel een afgedane zaak te zijn. De Ierse kwestie maakt deel
uit van zijn zorgen over de kerk. Daarbij kan hij als literator dingen doen die een
historicus zich niet mag permitteren, hoewel een enkeling zoals Brugmans in zijn
geschiedenis van Amsterdam het toch doet, namelijk speculeren hoe alles was gegaan
als het anders gelopen was. In zekere zin werkt hij daarbij omgekeerd als in zijn
laatste roman Gruppenbild mit Dame. Daarin voerde hij een aantal typen ten tonele
waaruit als in een soort weerspiegeling de individualiteit van de dame, die juist
helemaal niet meer dame is, als Leni te voorschijn komt. Hier heeft hij het over
individuele steden en schrijvers en schildert aan de hand daarvan landen en volken.
Steden als Leningrad, Moskou, vele Duitse schrijvers, maar ook Solsjenitzyn,
Dostojewski, Tolstoi en Willy Brandt vormen zijn bouwmateriaal. Ook voor wie
Leningrad goed kent, is het een onthulling om de schrijver te volgen als hij de stad
laat zien door de ogen van Dostojewski. Tolstoi is duidelijk de held evenals
Solsjenitzyn en dat had tot moeilijkheden kunnen leiden. Maar toen de schrijver zijn
nawoord bij Oorlog en Vrede schreef kende hij Augustus 14 duidelijk nog niet. Deze
twee werken staan lijnrecht tegenover elkaar; het laatste is zelfs bedoeld als bestrijding
van het eerste. Men zal tussen deze twee Russische schrijvers moeten kiezen.
Meesterlijk zijn ook de beschrijvingen van de Moskouse voetgangersmassa's. Hier
is het essay tot een hoge kunstvorm geworden. Deze kunst roept de woorden van
Paul Klee in herinnering: Kunst dient niet om de werkelijkheid af te beelden, maar
om de werkelijkheid zichtbaar te maken.
C.J. Boschheurne

Karl-Heinz Berger u. A.
Die arge Legende vom gerissenen Galgenstrick und andere deutschsprachige
Meistererzählungen des 20 Jahrhunderts
Verlag Neues Leben, Berlin, 1973, 589 pp., EVP 12.
Een bundel van zeven en twintig korte verhalen van Duitse schrijvers van onze
eeuw. Blijkens de inleiding van Karl Heinz Berger werden deze uitgekozen omdat
ze op bijzondere wijze de conflicten uit hun ontstaanstijd onder het voorteken van
hun oplossing weergeven. Deze oplossing kan zijn in de zin van een menselijk geluk
en anders moeten we constateren dat de tragiek van de onoplosbaarheid wordt
weergegeven. De schrijver wijkt hierdoor iets af van het officiële optimisme van het
socialistisch-realisme zoals we dat in de Sovjet-Unie vinden.
Ook de originaliteit is een door deze redacteur gebruikt criterium. In ieder geval
ziet hij de literatuur in een sterk sociaal-historisch perspectief. De opgenomen
verhalen, zoals uit de titel blijkt, o.a. van Franz Werfel, hebben dan ook allemaal
betrekking op sociale of politieke conflicten, ook die uit het begin van de Hitler-tijd.
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Thomas Mann is vertegenwoordigd met Mario und der Zauberer. Kafka met Ein
Hungerkünstler. De aanwezigheid van Kafka doet natuurlijk zoeken naar de
afwezigen. De inleiding somt de belangrijkste op: Hofmannsthal, Ternheim,
Wassermann, Musil, Kellerman, Fallada, Becher, Fürnberg en Renn. Uitdrukkelijk
wordt dat verantwoord o.a. met het afwijzen van schrijvers die niet met het humanisme
verbonden waren, of die dichtkunst als pure taalkunst willen maken.
C.J. Boschheurne

Hans Freier
Kritische Poetik. Legitimation und Kritik der Poesie in Gottscheds Dichtkunst
J.B. Metzler, Stuttgart, 1973, 198 pp., DM. 22,-.
Dat J.C. Gottsched (1700-1766) de Autklärerisch-rationalistische codificering van
de literatuur voor zijn generatie (en liefst daaroverheen) keurig-didactisch
uitgeschreven heeft, is geen geheim, en vele commentatoren hebben er zich
ondertussen mee beziggehouden. Het nieuwe van deze verse analyse is dat ze gebeurt
vanuit een hedendaags kenkritisch begrippenveld. S. stelt er zich niet mee tevreden
de nogal pedante betweterigheid van inhoud en toon die Gottsched kenmerken, voor
te stellen als een aspect van zijn psychische persoonlijkheid; veeleer tracht hij de
structureel-maatschappelijke fundering van Gottscheds begrippensysteem te doen
aansluiten bij immanente waardeschalen die zowel de schrijftijd determineren alsook
de uitdrukking zijn van een vernieuwd historisch den-
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ken dat bewust een evolutiefase in menselijke opstellingscategorieën poëzietheoretisch
wil opvangen. Het resultaat is niet zozeer dat het politiek-burgerlijke
progressiviteitsdenken geïntroduceerd wordt als een wat onwennige combinatie van
idealisme en materialisme (ook deze synthese werd al vroeger erg weinig overtuigend
gepresenteerd) maar als een intuïtieve institutionalisering van objectiverende
wetmatigheid gebaseerd op subjectivistische organisatie van mens en wereld. S. weet
erg goed aan te duiden welke begrippencode ook vandaag nog (de smaak-categorie
b.v.) uit deze periode is blijven hangen. Toch blijft te sterk in het midden of Gottsched
nu een legitiem agent van een collectief denken in poeticis mag genoemd dan wel
een alleen conjunctureel theoreticus van wie dan de maatschappelijke basis of de
poëtologische doctrine om andere dan fundamentele redenen vat heeft gekregen op
een tijdperk en een literatuuropvatting.
C. Tindemans

Rhetorik, Ästhetik, Ideologie.
Aspekte einer kritischen Kulturwissenschaft
J.B. Metzler, Stuttgart, 1973, 317 pp., DM. 24,-.
Een dozijn jonge beeldstormers probeert in deze ideologisch-homogene,
thematisch-heterogene bundel een principieel-theoretische aanval te formuleren tegen
een cultuurpraktijk die ze menen geconditioneerd te zijn door de traditionele
mechanismen van de reproduktie van werkelijkheidservaring, tevens de eerste
suggesties te leveren voor een afwijkende praktijk en een maatschappelijk-gefundeerde
wijziging van de bestaansvoorwaarden. Dat blijkt een uiterst moeilijke onderneming
te zijn aangezien ze zonder valnet, zonder voorzorgsmaatregelen tegen historiserende
analyse of actualiserende prognose moeten werken, zodat vele formuleringen in een
nogal ijl onbehagen blijven hangen en alleen een intentie weten uit te drukken. Het
blijft bijgevolg vooral een programmatisch boek dat wel bereid is de evolutiefasen
in de burgerlijke cultuurideologie bloot te leggen maar er voorlopig alleen de wil en
de behoefte om het anders te doen tegenover weet te plaatsen. De diverse motieven
die ze doorlichten, geven nochtans al voldoende de gerichtheid aan: evaluatie van
de heersende massacommunicatieve systemen, de samenhang van esthetische
produktie en de ontwikkeling van maatschappelijke produktiviteitsdwang, de
autonomie van de cultuur, de literatuurmarkt en de auteursrechten, de analyse van
het Brecht-Lukacs-debat, arbeidersliteratuur en agitatieliteratuur, de
pseudo-klassenstrijd, het objectiviteitsbeginsel in de cultuuranalyse, het
warenfetisjisme en het escapisme als een vorm van politieke determinering. Retoriek
wordt hier doctrinair opgevat als codificering van talige nutsvormen; het procédé
mag momenteel vooral opzettelijk-alternatief aandoen, het slaagt toch reeds in een
aantal merkwaardige klemtonen en resultaten die het als meer dan enkel humeurig
qualificeren.
C. Tindemans
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Hans Mayer
Vereinzelt Niederschläge
Neske, Pfullingen, 1973, 269 pp., DM. 28,-. Wat S. in de loop van vele jaren
handelsreizen met Duitse literaire cultuur nog niet in een van zijn vele publikaties
ondergebracht heeft gekregen, stopt hij in deze verse verzameling. Maar het is beslist
geen afval, dat terecht in de tafella was blijven rusten. De periode beslaat ruim 35
jaren en uiteraard is de toon dus nogal verschillend. Maar even zo dikwijls is het S.
te doen om de mens in het boek als om de houding tegenover de tijd, zo literair als
maatschappelijk. In deze disparate themabundeling is moeilijk een sluitend centraal
begrip terug te vinden, maar de innemende wijze waarop hij de diverse mensbeelden
weet te plaatsen in een doelgerichte zorg voor de literaire betekenis en de menselijke
oprechtheid, getuigt voor zijn principieel humanisme, omdat herhaaldelijk ook de
thematische zwaartepunten van zijn behandelde auteurs blijken overeen te stemmen
met de levenservaringen van deze trouwe gids. De merkwaardige berichten over b.v.
J.R. Becher, A. Zweig, W. Wisjnewskij, M.A. Nexö, U. Johnson, C. Wolf, P. Celan,
B. Brecht en P. Weiss, maar ook over historische figuren als H. von Kleist, J.M. R.
Lenz en G. Büchner, horen terecht niet thuis in een strikt vakwetenschappelijk boek
maar blijven onmisbaar om deze auteur en zijn tijd te leren kennen.
C. Tindemans

Tintenfisch 6
Jahrbuch für Literatur 120 pp..
Zwiebel Almanach 1973 72 pp..
Klaus Wagenbach, Berlin, 1973.
Twee gelijksoortige boekjes over hedendaagse geëngageerde literatuur uit de BRD.
Het tweede boekje is van kleiner formaat
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als het eerste. De uitgeverij is een van de doelwitten van de felste aanvallen van de
Springerpers, die haar zelfs in contact denkt met de Baader-Meinhofgroep. Dit
waarschijnlijk toch wel ten onrechte, want naast stukken van schrijvers uit
anarchistische kring zijn er veel meer opgenomen van SPD-leden zoals b.v. Heinrich
Böll.
In beide boekjes staan ook talrijke korte citaten, zodat men er inderdaad lang mee
bezig kan zijn, want hoe men er ook moge denken, al het gestelde geeft reden tot
nadenken.
C.J. Boschheurne

Klaus Günther Just
Von der Gründerzeit bis zur Gegenwart Geschichte der deutschen Literatur
seit 1871
Francke, Bern, 1973, 702 pp., SF. 72,-.
Literatuurgeschiedschrijving, in de vakkringen sedert geruime tijd een
problematische onderneming, kan toch nog; dat bewijst dit uiteraard dikke deel dat
S. (Univ. Bochum) niet als een integrale inventaris of catalogus van reuzen en
meelopers opvat maar als een schema van het bewustzijn van een tijd en een
maatschappij zoals zich dat literair heeft uitgedrukt. Dat heeft tot gevolg dat de
periodenindeling de politiek-staatkundige data volgt en dat de literatoren worden
afgewogen naar hun al-dan-niet-aansluiting bij het mentale gebeuren van die
tussentijden; literatuur niet langer als een autonoom fenomeen, geïsoleerd van de
mens-in-het-leven, maar als een symptoom van geïntegreerdheid en continuïteit. De
genregrilligheid is opgeheven voor een panorama; de oude twistvraag of een
school-kenmerk dan wel een auteursauthenticiteit de voorrang verdient, wordt
opgeheven voor een collectief object met representatieve (negatieve zowel als
positieve) kwaliteit. S. gaat, als we het drama even doornemen, bijgevolg selectief
te werk; de krachtlijnen en de synthese beheersen de individuele nuances, ook al
vallen de persoonlijke differentiëringen uiteindelijk samen in een periodeschakering.
De toonaard is er niet een van historisch zo rechtvaardig mogelijke objectiviteit,
maar van een secuur en eigenzinnig beoordelende actualiteit (vanuit een historisch
weten om wat en hoe); dat leidt herhaaldelijk tot verschuivingen in de evaluatie. Zo
wordt G. Hauptmann zwaar aangetast in zijn betekenisstructuur en wordt A. Schnitzler
verblijdend erkend in zijn unieke outsidersallures; zo wordt de vroege B. Brecht
hartversterkend belangrijk geacht en niet onzinnig weggeduimd ten gunste van zijn
exielstukken. Deze subjectiviteit lijkt me alleen bij de nazi-periode wat te hinken;
de aandacht is wel ontoelaatbaar intens ofschoon de basis keurig overeenstemt met
de uitgezette principebenadering. Als geheel is het gehalte van deze geschiedenis
ongemeen hoog; de demonstratie van de gehanteerde criteria, de discussie van de
literaire theorie, de principiële opname van de niet-fictieve of essayistische literatuur,
de systematische verbinding van de generatie-impulsen, al deze werkaspecten zijn
tot een gezaghebbend en prettig-leesbaar compendium samengegroeid, terwijl de
uitgedrukte oordelen zonder twijfel de discussie in positieve zin zullen blijven bepalen.
C. Tindemans
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Poesiealbum 73
Annette von Droste-Hülshoff
Verlag Neues Leben, Berlin, 32 pp., 90 Pf. De poesiealbums van deze DDR-uitgever
zijn korte twee en dertig pagina's tellende boekjes met gedichten. Nauwelijks of niet
voorzien van commentaar op de schutpagina. Op de achterste pagina staat meestal
een verklarende woordenlijst. De serie is een voortreffelijk initiatief. Toch ziet men
hier dat gebrek aan commentaar toch een partijdige voorlichting niet uitsluit. De
dichteres Annette von Droste-Hülshoff, 1797-1848, wordt hier voorgesteld als een
typisch voorbeeld van het burgerlijk realisme en de uitgekozen gedichten zoals de
‘Mergelgrube’ zijn ook realistisch; ondanks haar eigen adellijke afstamming is een
werk als ‘Das Fegefeuer des Westfälischen Adels’ burgerlijk. Maar dit is een onjuiste
voorstelling door een eenzijdige keuze. In al het werk van de schrijfster is juist een
ondergrond van Unheimlichkeit die voortdurend verwijst naar een buiten-reële wereld.
Er hangt een spookachtige sfeer, maar anderzijds is er ook een duidelijke
godsdienstige ondergrond. Over haar eigen dichterschap schreef zij dan ook
‘So hört denn, hört, weil ihr gefragt
Bei der Geburt bin ich geladen,
Mein Recht so weit der Himmel tagt,
Und meine Macht von Gottes Gnaden’. Dit hoort veel meer bij de romantiek dan
bij het realisme. Maar in de DDR is er evenals trouwens in de Sovjet-Unie, een
duidelijke tendens om, uitgaande van de stelling dat het realisme goed is, alle
kunstenaars die men als goed heeft leren kennen, realist te noemen. Daarmee kan ik
vrede hebben als men dan maar inziet dat het woord realist zo een nieuwe betekenis
heeft gekregen, namelijk die van kunstenaar.
C.J. Boschheurne
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Theater
Altenhofer, Norbert - Komödie und Gesellschaft. - Athenäum, Frankfurt, 1973,
245 pp..
Borchmayer, Dieter - Tragödie und Oeffentlichkeit. - Fink, München, 1973,
328 pp., DM. 58,-.
Haida, Peter - Komödie um 1900. - Fink, München, 1973, 199 pp., DM. 19,80.
Hayman, Ronald - The set-up. - Eyre Methuen, London, 1974, 322 pp., £ 2,-.
MacCarthy, Desmond - Shaw: The plays. - David & Charles, Newton Abot,
1973, 217 pp., £ 2,95.
Offermans, Ernst - Arthur Schnitzler. - Fink, München, 1973, 244 pp., DM.28,-.
Kurzenberger, Hajo - Horvaths Volksstücke. - Fink, München, 1974, 177 pp.,
DM. 16,80.
Wiltschko, Gunther - Raimunds Dramaturgie. - Fink, München, 1973, 125 pp.,
DM. 16,80.

Heinz Brüggemann
Literarische Technik und soziale Revolution. Versuche über das Verhältnis
von Kunstproduktion, Marxismus und literarischer Tradition in den
theoretischen Schriften Bertolt Brechts
Rowohlt, Reinbek, 1973, (das neue buch 33), 340 pp., DM. 8,-.
In Brechts werk valt het traditiebewustzijn op, vooral zijn voorkeur voor de
Aufklärung, opvallend begeleid met bewijzen uit de oude didactische volksdichtkunst
en buitenliteraire overlevering. Methodisch heeft hij geprobeerd in zijn actuele
produktie een integratie van al deze herkenbare ingrediënten te realiseren; hij
beklemtoont graag de gebruikswaarde, een term voor onmiddellijke functie en het
heeft hem van Adorno het verwijt van ‘regressie’ opgeleverd. Deze term moet echter
ingepast in een uitgebreid vocabularium van filosofische, maatschap-pijtheoretische
en esthetische begrippen en deze discussie wordt in dit boek op belangrijke wijze
ondernomen. De uiteenzetting beweegt zich doorlopend in het theoretische vlak en
maakt van Brecht pas gebruik als demonstratie-object; tegelijk wint S. zowel een
verdiepte kennis van Brechts instelling en methodiek als een systematische analyse
van het basisprobleem. Brechts werk wordt geïnterpreteerd als een
materialistisch-didactische ‘Umfunktionierung’ van de emancipatorische
rationaliseringsbehoeften van de radicale burgerlijke Aufklärung; Brechts argumenten
zijn tweeërlei geweest: revolutietheoretisch en esthetisch (vooral in het
Lehrstück-project, maar altijd met de dialectiek als kritische methode). Zelf kan S.
het ‘regressie’-aspect niet helemaal ontlopen, maar hij blijkt bereid Brechts
consequente zoeken op te vatten als een dynamische ‘anticipatie’ waarin de
werkingsesthetische intenties in een dialectische relatie blijven met een
vooruitgeschoven esthetische stelling en een formeel-pseudoïntact maar
mentaal-‘aufgehoben’ traditiebegrip.
C. Tindemans
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Manfred Krüger
Wandlungen des Tragischen. Drama und Initiation
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1973, 243 pp., DM.22,-.
Van Schelling en Steiner uitgaand tracht deze Romanist (Erlangen - Nürnberg) de
evolutie van het tragische basisbegrip te demonstreren, vooral met de bedoeling het
rechtmatige bestaan van het tragische ook in onze tijd bewijsbaar te stellen. De
oorsprong van het tragische legt S. in het mysterie, in een strikte transcendentie die
als zuivere realisering (in dramatische vorm) nauwelijks wordt aangetroffen; van
Aeschylos af reeds wordt de dualistische confrontatie van transcendente bestemming
en menselijke conflictsituatie centraal geplaatst en meteen is de fundamenteel-verticale
relatie definitief onderweg naar horizontalisering die vrij vlug (gebaseerd op het
principe van de menselijke vrijheid) de mysteriebinding loslaat. Gradueel ziet S. het
tragische evolueren van een katharsisidee (reiniging) over de moralisering (plaisir)
naar het nihilisme (absurd). Dat zou het einde betekenen, als S. niet bereid bleek een
heropleving van het tragische in onze 20e eeuw te ontdekken: Artaud, Claudel,
Ionesco, Beckett. Bij deze theaterlieden vindt hij nieuwe aanvangen waarin de mens
bezig is zijn eigen afgronden te overbruggen naar een (andere) verticaliteit toe. Deze
analyse is zondermeer uitstekend, zij het dat de afronding veeleer in het teken van
een verlangde sublimering bestaat dan in een overtuigende demonstratie van een
herwonnen transcendentie. Het thesis-achtige gehalte van het evolutieverloop verliest
toch wel zijn logica, als de bewijzen te selectief en bovendien in erg grote
chronologische sprongen worden aangeboden. Positief blijft uiteraard wel de
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grote nadruk op de principiële mogelijkheid van een tragedie vanuit christelijke
inspiratie.
C. Tindemans

Hugo von Hofmannsthal. Jedermann.
Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes und Max Reinhardts
Inszenierungen. Texte Dokumente Bilder
S. Fischer, Frankfurt, 1973, 264 pp., DM. 22,-.
N.a.v. Max Reinhardts 100e geboortedag rolt dit originele gedenkboek de in- en
externe geschiedenis op van de tekst, de bewerking, de enscenering en het onthaal
van Hofmannsthals Jedermann-scenario voor Reinhardts beroemde voorstellingen
te Salzburg. Het boek begint met de Hofmannsthal-tekstadaptatie, de Belgische
germanist M. Vanhelleputte graaft de historische betekenis van het spel op, L. Fiedler
behandelt de samenwerking van beide verantwoordelijken voor de opvoering, E.
Leisler en G. Prossnitz vertellen het theaterhistorische verhaal van de eerste ideeën
over de omstandige beschrijving van de Salzburgtraditie tot de na-Reinhardt-cycli
en zelfs de Jedermann-revivals in de U.S.A.. Brieven, documenten en (boeiende)
foto's belichten het scenische gebeuren; een facsimile van Hofmannsthals Engelse
grondtekst en een uitgeleide van E. Weber (die Everyman en Jedermann met elkaar
vergelijkt) sluiten af.
Het geheel is veel meer dan een gelegenheidsuitgave; naast een rijke duidelijkheid
van relevante detaillering biedt het boek tevens wetenschappelijk-verantwoord inzicht
in de impulsen, de tijdssfeer, de werkwijze en de uitwerking van deze over de hele
wereld bekende (en nagevolgde) speeltekst.
C. Tindemans

Horst Denkler
Restauration und Revolution. Politische Tendenzen im deutschen Drama
zwischen Wiener Kongress und Märzrevolution
W. Fink, München, 1973, 384 pp., DM. 36,-.
Waar F. Sengle in zijn Biedermeier-studie de literairhistorische constanten en
evolutie in een magistrale synthese bezig is te registreren, brengt S. in deze
deelsynthese een bijzondere correctie. Ofschoon hij merkwaardige conclusies brengt
i.v.m. de typerend-Aristofaanse vormcode van vele blijspelen uit deze periode tussen
1815 en 1848 in Duitsland en Oostenrijk, ligt zijn interesse geconcentreerd op de
thematiek, meer bepaald op de politieke standpunten die via intrige en dialogisch
epigram als dramaturgische wereldvisie uitgedrukt worden. Dat gebeurt vrij agressief;
S. kiest bewust voor een standpunt-evaluerende beschrijving, zodat zijn dramatisch
wereldje wel heel erg polariserend opgedeeld wordt in goeden (pro-revolutionairen)
en slechten (restauratieven). Terwijl hij menigvuldige schakeringen weet te
onderscheiden (zowel ideëel en thematisch als periodisch of groepsgebonden), is S.
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kennelijk toch niet in staat voldoende te nuanceren: er zijn eenvoudig te veel auteurs
geweest om verder te kunnen doordringen dan een parafraserende
standpuntbeschrijving die de discussie noodzakelijk herleidt tot een oncontroleerbaar
oordeel. Tegelijk nochtans is zijn panorama zo uitgebreid dat een breed spectrum
van uiteenlopende waarheden en waarden voor het eerst vrijkomt. Het maakt niet
alleen een uitermate boeiend deelgeheel uit, het maakt tevens duidelijk dat de literaire
historiografie heel snel tot bredere en diepere analyse moet overgaan, wil een
periode-oordeel steekhoudend aandoen. Denkler, die elders reeds uitvoeriger stof
over dit tijdvak heeft gepubliceerd, lijkt zonder twijfel de aangewezen studax om
deze graafarbeid bevredigend af te werken.
C. Tindemans

Horst Breuer
Samuel Beckett Lernpsychologie und leibliche Determination
W. Fink, München, 1972, 182 pp., DM. 19,80.
De menselijke figuren in Becketts oeuvre worden gedomineerd door de
mechanische functies van hun lichaam. Zo drastisch luidt S.'s stelling die hij
overtuigend weet te baseren op een uitvoerige classificatie van de thematische en
situationele gegevens en waarin hij als fundamenteel gebeuren een serie
leerpsychologische experimenten ontdekt die letterlijk uit de laboratoria van de
natuurwetenschappen stammen (Pavlov, Köhier, Thorndike e.a.). De relatie blijft
echter niet beperkt tot het theatraal natekenen van wat de exacte wetenschap reeds
heeft voorgedaan; de kunstenaar Beckett is ertoe in staat deze empirisch-experimentele

Streven. Jaargang 27

620
gegevens om te verklaren tot een a.h.w. Metafysische dimensie van het object mens.
S. interpreteert deze vaak walgelijke taferelen als een uiting, niet van nihilisme of
cultuurpessimisme zoals zo vaak wordt gedaan, maar van een principiële negatie van
de dichotomie tussen lichaam en geest. M. a.w. het element geest komt in Becketts
oeuvre helemaal niet voor. Niet omdat hij dit gegeven wil negeren, wel omdat hij de
mens door zijn lichaam gedetermineerd ziet. De situaties zijn dan exclusief
leerprocessen, waarin de mens in een primitief animaal stadium geleidelijk vanuit
het louter lichamelijke zichzelf iets aanleert. Dit stadium maakt de ijle kosmos van
Beckett uit, waarin bijgevolg nog geen ruimte is voor sociaal-maatschappelijke
dimensies, waarin ook het prettige cliché van een theologisch drama-zonder-God
uitgesloten blijft. Psychofysisch gedetermineerd als deze wezens zijn, tracht Beckett
een universum van interne (niet externe) onvrijheid in prangende beelden uit te
drukken.
C. Tindemans

Heinz Geiger
Widerstand und Mitschuld. Zum deutschen Drama vort Brecht bis Weiss
Bertelsmann Universitätsverlag, Düsseldorf, 1973, 202 pp., DM. 24,-.
Met een veelvoud van auteurs en toneelstukken als argumenten tracht S. na te gaan
onder welke aspecten het Duitse drama de problemen van nazi-verleden en oorlog
heeft verwerkt en tot welke dramatische vormen dit aanleiding heeft gegeven.
Vormelijk valt dit spectrum in twee heldere afdelingen uiteen: het analytische stuk
dat in procesvorm of in chronologische natekening van een anekdotisch gebeuren
de schuld op personen (typen of uitzonderingen) tracht vast te leggen, en het
documentenstuk dat, doorgaans in epische scenevorm, aan het exacte document (hoe
ook geselecteerd, hoe ook geëxcerpeerd, hoe ook geïnterpreteerd) een eigentijdse
dimensie meegeeft. Tussen realistisch gebeurstuk en symbolistische moralisering in
komen de ethisch-historische tendensen vrij. Elk van de opdelingen (idealisering en
demythologisering, bevel en geweten, Galileï en de consequenties, terror en
medeschuld) kent tweeslachtige benaderingen en uiteindelijk is het batige saldo erg
krap. Maar de vragen zijn gesteld, en de antwoorden zijn vaak bevredigend, ofschoon
herhaaldelijk van het dramatische medium misbruik werd gemaakt, in welke zin dan
ook. In dit complexe proces van zelfondervraging heeft het drama bepaald wel een
specifieke functie toegewezen gekregen.
C. Tindemans

C. Walter Hodges
Shakespeare's Second Globe The Missing Monument
Oxford UP, London, 1973, 100 pp., £ 3,-. Met het oog op een eventuele constructie
van een Elisabethaanse schouwburgruimte (de enige fase in de theaterontwikkeling
waarover geen rechtstreekse resten bewaard zijn gebleven) projecteert S. de historische
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werkelijkheid via aardig gis- en tekenwerk. Het enige document van Shakespeares
Swan-theater (de Nederlander De Witt tekende in 1596 een binnenzicht) staat geen
architecturale reconstructie toe. S. ontdekt een ets van de Boheemse kunstenaar
Wenceslaus Hollar (Long View of London, ca 1642) waarop de 2e Globe-schouwburg
(de 1e brandde af in 1613, de 2e onderging hetzelfde lot in de grote brand van Londen
in 1666) voorkomt). Deze 2e Globe analyseert S. minutieus: afmetingen, vorm
(16-hoekig, niet cirkelvormig), dakstructuur, toren (lantaarn), machinerie-accomodatie,
publieksruimte (capaciteit ca 3000), ingangsdeuren, dakbedekking, stijlversiering.
De theater-historische waarde is erg groot, ofschoon de bedoeling (het herbouwen
als een nationaal monument) wat wazig blijft.
C. Tindemans

Hans-Christof Wächter
Theater im Exil. Sozialgeschichte des deutschen Exiltheaters 1933-1945
Hanser, München, 1973, 298 pp., DM. 29,80.
Deze unieke studie tracht een beeld te geven van organisatie, repertoire, effect en
resultaat van de Duitse theateractiviteit onder de (politieke en Joodse) ballingen
tijdens de nazi-periode in vele streken van de wereld. Niet alle toevluchtslanden zijn
onderzocht, Nederland en België b.v. Ontbreken), maar met Tsjechoslovakije,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Skandinavië, de Sowjetunie, de USA, Midden- en
Zuid-Amerika, Sjanghai en (door Louis Naef in een bijzondere bijdrage) Zwitserland
zijn bepaald de belangrijke basissen behandeld. Na een verkenning van de algemene
situatie in elk van de landen om de mogelijke activiteit in het theater te kunnen
beoordelen, beschrijft
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(zonder waardeoordeel) S. welke emigrantentroepen zich hebben gevormd, welke
stukken ze hebben opgevoerd met welke materiële middelen, welke samenwerking
er met nationale troepen of acteurs heeft bestaan en welke echo hun repertoire heeft
gekend in de kritiek. Brecht, F. Wolf, F. Bruckner en F. Werfel komen naar voren
als de (betrekkelijke) sterauteurs; nergens is er voor de theaterkunstenaar een vaste
bodem ontdekt. Ook de analyse van de redenen waarom het theater in ballingschap
zo moeilijk is uitgevallen, is erg relevant: wachten op de terugkeer naar Duitsland
(met de moeilijkheden van theater in een vreemde taal of in het Duits zodat er geen
publiek kon groeien) of meteen integreren in de culturele zelfstandigheid van het
beschermingsland. Duidelijk komt ook naar voren dat het na-oorlogse Duitse theater
(zij het weifelend) de invloed van vele exiel-ervaringen heeft opgenomen, terwijl de
inbreng van Duitse theateropvattingen ook nagewerkt heeft op de exiellanden. De
relativerende rechtvaardigheid van deze zorgvuldige studie vormt een belangrijke
aanvulling bij de nu flink op gang gebrachte studie van het anti-nazi-exiel.
C. Tindemans

Dorothy M. Farr
Thomas Middleton and the Drama of Realism. A Study of Some
Representative Plays
Oliver & Boyd, Edinburgh, 1973, 139 pp., £ 2,25.
In deze beperkte (7 stukken, met The Changeling, Women Beware Women en A
Game at Chess als meest uitgediepte) studie van de Elisabethaanse toneelauteur T.
Middleton, poogt S. enige correcties aan te brengen op het recente interpretatiebeeld
van deze schaduwauteur. In verschillende fasen ziet S. hem evolueren vanuit de
Webster- en Fletcher-invloed naar een eigen grond, een tussenterritorium van komedie
(in plot en subkarakters) en tragedie (wereldbeeld, beeldspraak en moraal). Deze
analyse spijkert zich toch te eenzijdig vast op psychologische uitrafeling en betrekt
echt te weinig de theatrale conventie binnen de horizon. ‘Realism’ moet dan de
kwalijke aanduiding zijn van de auctoriale kennis van het ‘lagere’ leven. Boeiend is
wel dat S. in staat is het didactische verwijt af te wijzen en integendeel vele aspecten
weet terug te brengen tot politieke allusies die af en toe regelrecht allegorisering zijn.
Dit boek kan op bescheiden wijze bijdragen tot de recente discussie van de
Elisabethaanse tweede lichting.
C. Tindemans

Manfred Jurgensen, Hrsg.
Grass. Kritik-Thesen-Analysen
Francke, Bern, 1973, 210 pp., SF. 20,-.
Midden in de talrijke kritische behandelingen van de Duitse auteur G. Grass blijkt
er nog ruimte te zitten voor een apart boekje. Sommige bijdragen (M. Reich-Ranicki,
H.L. Arnold, H-G. Jung) werden elders al gebruikt, maar de meeste zijn kersvers:
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K. Krolow over Grass' poëzie, G. Just, D. Roberts, R. Kellermann, W.J. Schwarz,
K.L. Tank, F.J. Raddatz en M. Jurgensen zelf over de diverse romans, de politieke
werking, de beïnvloeding. Zodat alvast zijn dramatische produktie (als aanvang van
een nieuwe toonaard in ook het Duitse theater) uitgesloten blijft. De heren-critici
lopen nogal storm tegen hun object als het om politiek effect gaat maar pluizen het
arglistig-grondig uit als het om de retorische architectuur begonnen is. Dergelijk ritje
doorheen een wel erg bochtig landschap laat vele plekjes on verkend; omdat het
resultaat bepaald niet definitief wil zijn, lijkt de opzet dan ook stimulerend te werken.
C. Tindemans

Jean-Paul Sartre
Un théâtre de situations
Gallimard, Paris, 1973 (Idées 295), 382 pp., FF. 6,20.
Niet Sartre zelf, maar enkele handige knapen bundelen hier zijn teksten over hét
en zijn theater. ‘Situation’ als term verraadt meteen de argeloze traagheid waarmee
S. destijds op het theater afging; het theater, in principe een proces-gebeuren, kan
niet tot een toestand worden herleid. Natuurlijk is dit wel zijn standpunt omdat het
bevriezen van een mentale behoefte kan leiden tot het analyseren van een bereikt
punt. Toch is deze analyse meer een bevestiging van het noodzakelijke gelijk dan
het verkennen van een rationele bewijsvoering en dat stelt hevig teleur. De teksten
zijn wat willekeurig samengeplukt uit interviews en (gelegenheids)toespraken, plus
de vele commentaren als voorberichten bij Sartres eigen dramatische teksten. Het
zal wel marktwaarde hebben; in de dramaturgische discussie stelt het niet veel voor.
C. Tindemans
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Film
Agel, Henri - Poétique du cinéma. - Signe, Montpellier, 1973, 97 pp., FF. 15,-.
Gregor, Ulrich, en Enno Patalas - Geschichte des Films. - Bertelsmann,
München, 1973, 534 pp., DM. 35,-.

Dieter Krusche & Jürgen Labenski
Reclams Filmführer
Reclam, Stuttgart, 720 pp., geïll., DM. 36,80.
Niet alleen het formaat van deze Reclam-Führer (15 × 21,5 cm) verschilt nogal
erg van de gekende andere lexica van deze uitgeverij; ook qua aanpak en voornamelijk
qua resultaat zijn er nogal wat verschillen. Voornamelijk wat het evenwicht betreft:
de auteurs hebben duidelijk hun voorkeur voor bepaalde tendensen, bepaalde scholen
en bepaalde auteurs gekozen (de Oosteuropese landen worden t.o.v. de
Hollywoodproduktie kwantitatief erg overgewaardeerd). Vanuit een idealistisch
standpunt beschouwd valt deze kritiek zwaar op een werk dat in de eerste plaats
‘lexicon’ wil zijn. Maar beschouwd in de context van de filmstof is deze gedwongen
keuze begrijpelijk, vooral op dit moment van de filmnavorsing: er zijn te veel
verschillende richtingen, die uiterst uiteenlopende, zo niet contradictorische,
waardeoordelen en normen hanteren. Zo kan men de auteurs beslist verwijten geen
aandacht besteed te hebben aan b.v. de ‘underground’, bepaalde zeer belangrijke
Hollywoodauteurs vergeten te hebben (Sirk en Cukor b.v., wat me onvergeeflijk
lijkt), een bepaald soort cinema te prefereren; meer aandacht te wijden aan de
esthetische componenten dan aan de sociologische of economische. Stuk voor stuk
zijn dat zeer erge gebreken voor een lexicon; maar in de huidige context begrijpelijke
en waarschijnlijk ook onvermijdelijke. Naast een paar andere werken is dit lexicon
dus wel degelijk ‘bruikbaar’. Het handige formaat, de mooie druk, de prettige indeling
zal deze bruikbaarheid trouwens nog verhogen.
Eric De Kuyper

Donald Knox
The Magie Factory How MGM made ‘An American in Paris’
Praeger, New York, 1973, 217 pp., geïll., $ 9,95.
De Amerikaanse Filmgeschiedschrijving begint hoe langer hoe meer af te wijken
van de continentale; zowel de aard als de kwaliteit ervan. Dit jaar ontvingen we reeds
vol bewondering het prachtig werk dat Arlene Croce met haar ‘Astaire and Rogers
Book’ geleverd had op een terrein dat zo goed als niet geëenploreerd was (dans en
film). Het werk van Knox is een réussite van gelijke aard. Opvallend is dat beide
boeken verschenen in opdracht van de American Film Institute in hun programma
van de zg. ‘oral history’: grondige gesprekken met de veteranen die Hollywood
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gemaakt en meegemaakt hebben. (Terloops: een andere opdracht van de AFI, ‘Cukor’
van Gavin Lambert daarentegen is een soort mislukking geworden!). Knox is alle
medewerkers van de beroemde film ‘An American in Paris’ na twintig jaar gaan
opzoeken, heeft hen grondig geïnterviewd, en heeft het resultaat daarvan zo
gemonteerd dat het vervaardigen van de film, van het allereerste creatieve proces tot
de Oscarbekroning, chronologisch en erg gedetailleerd tot leven komt. Meer niet.
Maar dit document is merkwaardig in verschillende opzichten. Eerst en vooral krijgen
we de doorlichting van een zeer ingewikkeld (creatief, maar ook finantieel)
maak-proces te lezen, zoals er naar mijn mening tot op heden nog geen enkel bestond.
Het voorbeeld is natuurlijk bijzonder goed gekozen: een musical is een bijzonder
aparte vorm van filmmaken, die een ver doorgevoerde colaboratie van verschillende
(muzikale, plastische, choreografische) talenten eist. Het voorbeeld is om een andere
reden nog bijzonder goed gekozen; het laat nl. bijzonder duidelijk zien hoe een grote
studio als MGM in het begin van de jaren vijftig functioneerde. Zo krijgt men in
deze ‘studie’ tevens een in-depth-analysis van zo'n ‘factory’ die zoals de auteur het
erg mooi noemt, zich bezighield met het vervaardigen van ‘magie’! Met dit boek,
en de studie van Croce is de literatuur over de Amerikaanse musical - die gedurende
meer dan twintig jaar gewoon onbestaande is geweest - met een historische bijdrage
verrijkt. Het inleidend woord van Andrew Sarris is in menig opzicht interessant te
noemen, omdat het het standpunt van deze criticus i.v.m. de ‘politique des auteurs’
opnieuw formuleert en nuanceert. Warm aanbevolen lectuur.
Eric De Kuyper
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Kunst
Goosen, E.C. - Ellsworth Kelly. - Museum of modern art, New York, 1973, 127
pp., $ 6,95.
Rubin, William - Miro in the collection of the museum of modern art. - Museum
of modern art, New York, 1973, 139 pp., $ 7,95.

Oper 1973 Chronik und Bilanz des Opernjahres Friedrich Verlag, Velber,
1973, 120 pp., geïll..
Ballen 1973 Chronik und Bilanz des Ballettjahres Friedrich Verlag, Velber,
1973, 124 pp., geïll..
Beide jaarboeken bieden weer de gebruikelijke rijkdom aan informatie over de
voorbije (internationale) ballet- en operaseizoenen. Naast interviews en portretten
(o.a. Boulez, Leitner,...) staat het ballet-boek in het teken van de vorig jaar overleden
John Cranko, en zijn opera-equivalent biedt een interessante vergelijkende studie
van alle ‘Falstaff’-opnamen die er op plaat momenteel te vinden zijn. Is het door het
formaat: de illustraties komen niet erg tot hun recht, en zijn zelfs vaak inferieur
(vooral in Oper 1973), wat voor dergelijke publikaties toch een zwaar mankement
is? Al zijn deze twee publikaties onontbeerlijk voor de vakman en de geïnteresseerde
leek, ze laten jaarlijks een gevoel van onbevredigdheid achter die de Theater
Heute-jaarboeken veel minder treft. Het komt waarschijnlijk voornamelijk door de
te behandelen stof; in ieder geval een herziening van de formule lijkt aangewezen.
Eric De Kuyper

Elmar Jansen, Hrsg.
Ernst Barlach. Werk und Wirkung. Berichte, Gespräche, Erinnerungen
Athenäum, Frankfurt, 1972, 595 pp., 50 Abb., 53 Taf., DM. 32,-.
Beeldhouwer, grafisch kunstenaar, dramatisch auteur en romancier als E. Barlach
gul en intens is geweest, heeft dat zijn leven (hoe teruggetrokken in zijn barre
landstreek ook) gevuld met vele mensen die ook vrienden konden worden. Nu, terwijl
zijn plastische oeuvre over de musea verspreid is en zijn literair-dramatisch werk in
dikke delen ter beschikking ligt, komen in deze eerbiedige herinneringsbundel de
oude vertrouwden nog een enkele keer bij elkaar en stellen in flarden en brokken de
geestelijke zelfstandigheid van deze begenadigde eenling samen. Deze anthologie
doet als een geestelijk testament aan, een getuigenis van Barlachs diepe indruk op
tijd- en generatiegenoten (van K. Kollwitz over Th. Mann, R. Musil en C. von
Ossietzky tot M. Planck en B. Brecht), bekende theaterlui, intieme vrinden, zelfs
boosaardige nazi-journalisten die hem moesten wegschrijven. De toon is voorspelbaar
verscheiden: bewonderend, perplex, afwijzend, intelligent, banaal of
zelfonderzoekend, geestdriftig, defensief, lief, onstuimig. Met de evenwichtige
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inleiding, de selectieve illustraties en de voorraad aantekeningen en noten is het
resultaat een verblijdend gedenkteken voor een boeiend man.
C. Tindemans

Sieglinde Mierau, Hrsg.
Intersongs Festival des Politischen Liedes
Verlag Neues Leben, Berlin, 1973, 391 pp., ill., EVP 9,50.
Een verzameling liederen gezongen en gespeeld op het festival van het politieke
lied in Berlijn DDR. Het doel is politieke activering met behulp van de kunst, hoewel
het voorwoord weet dat een lied de wereld niet veranderen kan. Het lied kan het
geweer niet vervangen, maar, zo staat in de inleiding, wel helpen met het juiste
gebruik er van.
Over het algemeen zijn de liederen afkomstig van zangers uit de westelijke landen
veel meer bewogen dan die uit de oostelijke. De laatste, hoewel ze zich ook tegen
het imperialisme wenden, maken op ons een nogal geconstrueerde indruk. Nederland
is in de bundel vertegenwoordigd met een lied van Jaap van der Merwe: soldaten en
andere moordenaars. Merkwaardig is het om in een bundel uit deze hoek deze
cabaretier te horen prijzen omdat zijn werk in Nederland voor het eerst taboes als
monarchie en seksualiteit aan de lachlust prijs gaf.
C.J. Boschheurne
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Miscellanea
Boey, Marcel, e.a, - Clés pour la Flandre. - Lannoo, Tielt, 1973, 280 pp., BF.
198.
Boey, Marcel, e.a. - Guide to Flanders. - Lannoo, Tielt, 1973, 268 pp., BF. 198.
De beoefening der Koninklijke Kunst in Nederland. Een cultuurgeschiedkundige
platenatlas der Vrijmetselarij in Nederland. - 1971, 44 pp., 94 kapittels.
Pelt, Herman van - De omroep in revisie. Acco, Leuven, 1974, 406 pp., BF.
395.

J.M. Broekman
Strukturalisme
Athenaeum, Polak en Van Gennep, Amsterdam, 1973, 167 pp., f 17,50.
De lezer van Streven is al enigszins ingeleid in dit boekje, omdat twee gedeelten
ervan als artikel verschenen zijn bij wijze van voor-publikatie in resp. augustus en
oktober 1973. Hier komen die gedeelten echter beter tot hun recht, omdat ze, met
meer ondertiteling, op hun eigen plaats gezet zijn. Wanneer men misschien enigszins
overdonderd wordt door de vele stromingen en richtingen, brengt het heldere
slothoofdstuk: ‘wat is strukturalistisch filosoferen?’ rust en inzicht.
G.J. Adriaansen

George Lichtheim
Georg Lukacs
Meulenhof, Amsterdam, 1973, 120 pp., f 9,50.
Een behoorlijke goed gedocumenteerde inleiding op het werk van de overleden
schrijver. Goed gedocumenteerd laat het ook het evenwicht tussen de esthetische
werken en het overige oeuvre van Lukacs zien. Enige algemene kennis van de overige
marxistische filosofie is wel noodzakelijk voor de lezer.
C.J. Boschheurne

Hanne-Lore von Canitz
Droge und Sexualität. Eine Fallstudie
Piper & Co., München, 1973, 182 pp., DM. 10,-.
Beschrijving van levensomstandigheden en lotgevallen gedurende drie jaar van
minderjarige Heidi, enig kind van ouders die beiden zelf duidelijke
psychotraumata-ervaring hadden. De therapie was gebaseerd op de logotherapie van
Frank. Door de psychologe-schrijfster wordt de nadruk gelegd op de begeleiding
inclusief de vrijwel permanente beschikbaarheid voor crisissituaties. De interactie
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met de ouders kon in betere banen geleid worden, zonder dat de therapie in
family-therapy overging. Van de interactie therapeute-cliënte zijn de verslagen niet
uitvoerig. Wel kwam Heidi in het gezin van haar therapeute.
Dat hashischgebruik en seksuele contacten door Heidi gebruikt werden om haar
falen op school ‘op te vangen’, lijkt niets bijzonders. Heidi leek echter zonder haar
therapie een junkie of een prostituee of tenminste een psychiatrisch gestigmatiseerde
te kunnen worden en wel zonder dat ze tevoren ziek was. De therapeute gelooft, dat
ze het gered heeft, mede op grond van bekende profectietests.
Het boekje is met zorg geschreven, maar het geeft slechts een globaal inzicht en
overzicht. Een aanmoediging voor een leketherapeut om toch vol te houden.
J.H. van Meurs

Thoma Billhardt
Hanoi am Tage vor dem Frieden
Verlag Neues Leben, Berlin, 1973, 318 pp., ill., EVP 19,50.
Een fotoboek met commentaren in vijf talen. Fotos die ons laten zien dat we ons
niet voor niets in de laatste maanden van de Vietnamese oorlog hebben opgewonden
over de bombardementen en dat we er goed aan doen, nu we gekomen zijn in de
periode van een crisis per dag, deze crisis niet te vergeten.
C.J. Boschheurne

Theo Schmidkonz
Maria - Gestalt des Glaubens. Meditationen, Fragen, Gebete
Rex Verlag, Luzern/München, 1973, 116 pp., DM. 13,50.
Dit fraai uitgegeven boekje vult naar mijn vermoeden een leemte op die
angstwekkend groot dreigde te worden: een aantal rustige, verantwoorde
overwegingen n.a.v. teksten uit de Evangeliën, waarin over Maria, de Moeder des
Heren, gesproken wordt. Deze overwegingen kunnen onmiddellijk met een grotere
groep mensen gehouden worden; ze lijken zelfs voor gemeenschappelijk gebed
bedoeld. Ter afsluiting volgt na iedere overweging een gebed. Waar de aandacht
momenteel voornamelijk gericht is op het vieren der Eucharistie, zijn para-liturgische
gebedsdiensten als rozenkrans-bidden voor een groot deel in onbruik geraakt. Maar
daarmee is meteen een verantwoorde gemeenschappelijke Mariaverering in het slop
geraakt. Dit boekje biedt de mogelijkheid tot mooie gebedsdiensten rond het mysterie
van de Moeder Gods. Daarom bijzonder aanbevolen.
S. Trooster
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Personalia
Dr. Corn. Verhoeven, geboren 1928. Studeerde klassieke talen aan de Universiteit
te Nijmegen. Promoveerde in 1957 op ‘Symboliek van de voet’. Sinds 1955 leraar
klassieke talen in 's-Hertogenbosch. Publiceerde ‘Symboliek van de sluier’ (1961),
‘Rondom de leegte’ (1965), ‘Het grote gebeuren’ (1966), ‘Inleiding tot de
verwondering’ (1967), ‘Tegen het geweld’ (1967), ‘Omzien naar het heden’ (1968),
‘Voor eigen gebruik’ (1969), ‘Bijna niets’ (1970). ‘Het leedwezen’ (1971). Adres:
Flaas 5, Den Dungen.
Prof. Dr. L.H. Janssen S.J., geboren 1921. Is hoogleraar in Tilburg en Nijmegen in
de economie van de ontwikkelingslanden. Hij is directeur van het Instituut voor
Ontwikkelingsvraagstukken te Tilburg, dat zich vooral bezig houdt met de raakpunten
van sociale en economische factoren in het ontwikkelingsproces. Adres: Bredase
weg 568, Tilburg.
Dr. Albert Martens, geboren 1940. Doctor in de sociale wetenschappen. Eerst
aanwezend assistent aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Medewerker aan een
onderzoek over de buitenlandse arbeidskrachten in België, in opdracht van het Fonds
voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek. Adres: Voorstadstraat 7A. 1000. Brussel.
Drs. Robert Hoozee, geboren 1949. Licentiaat in de kunstgeschiedenis (Gent).
Aspirant bij het Belgisch Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Hoofdinteresse: de romantische schilderkunst in ‘Huropa. Alle inlichtingen
dienaangaande worden met dank aanvaard. Adres (tot 30 juli 1974): 13 Shepherds
Hill. Highgate, London N6 5QJ.
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.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie, medewerker aan ‘De
Nieuwe’, ‘Dietse Warande en Belfort’, ‘De Vlaamse Gids’, leraar. Adres:
Waalhofstraat 51, 2100 Deurne.
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.
Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de Rechten. Voorzitter redactieraad ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.
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Ward Bosmans, geboren 1934. Maatschappelijk assistent. Diensthoofd Huisvesting
Comité Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: De Ster 56, 2540 - Hove.
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.
C.J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar.
Adres: redactie.
Drs. F. Boesten, geboren 1942. Studeerde filosofie te Nijmegen en economie aan de
Rijksuniversiteit te Groningen. Adres: Redactie.
Drs. F. Nieuwenhof, geboren 1942. Studeerde politicologie aan de Universiteit van
Amsterdam. Was leraar aan een middelbare school, later stafdocent aan de Sociale
Academie te Groningen. Thans stafdocent didactiek aan de Lerarenopleiding van de
Universiteit van Amsterdam, De Witte Lelie. Vervaardigde voor de AVRO een
televisieprogram over de Koude Oorlog. Schreef ‘Darboek geschiedenis’ over de
modernste geschiedenis, is redacteur van ‘Streven’ Adres: 3e Helmerstraat 86,
Amsterdam.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen
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[1974, nummer 7]
[Inhoud]
Middenstand komt op voor zijn zaak, p. 627
De middenstand heeeft van zich doen spreken door duidelijk te laten weten dat men
wel wil meewerken aan een verdeling van de lasten die het gevolg zijn van de
kostenstijgingen waarvoor wij als natie zijn komen te staan door de
wereldenergiecrisis en de plotselinge prijsstijgingen van praktisch alle grondstoffen.
Maar... men is niet bereid om die lasten praktisch alleen te dragen. De voorzitter van
het Centraal Instituut voor het Midden en Klein Bedrijf zet de problematiek uiteen.

Bloei en ondergang van de Ammonieten, p. 636
De Ammonieten zijn een uitgestorven diergroep. Sinds de laatste 65 miljoen jaar
behoren zij niet meer tot de levende have van onze aarde. In dit artikel worden
opkomst en ondergang ervan nagegaan, waarbij gewezen wordt op het fatale
overschrijden van de bovengrens van hun groei.

Z.O. Azië trekt conclusies uit de Nixon-doctrine, p. 651
Tussen de twintigste graad noorder- en de tiende graad zuiderbreedte ligt een enorme
sikkel, die vertrekkend van Thailand, Malaysia en Singapore, over de Indonesische
eilanden bij de Filippijnen uitmondt. Al deze ‘niet-communistische’ landen zijn
krampachtig op zoek naar een nieuw evenwicht, nu door de vrede in Vietnam met
het ‘disengagement’ van de U.S.A. een begin werd gemaakt. De auteur, die onlangs
deze landen bezocht, probeert hun huidige situatie te evalueren.

De Bondsrepubliek en Tsjechoslowakije normaliseren hun betrekkingen, p.
661
De Oostduitsers en de Sovjetleiders hebben lang een normalisering van de
betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en Tsjechoslowakije geblokkeerd. Daarna
wilden de Tsjechen zelf weer niet. Nu het normaliseringsverdrag op 11 december
1973 eindelijk is getekend, staan er nieuwe moeilijkheden voor de deur. Zowel ten
gevolge van een vertrouwenscrisis in de Westelijke alliantie als door de zeer koele
verhouding tussen Bonn en Washington.
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Een topconferentie van het Koninkrijk, p. 674
De auteur, goed bekend met de West, bespreekt in dit artikel de aankondiging van
een topconferentie van het Koninkrijkrijk door Minister-President Den Uyl. Hij gaat
vooral op twee punten in: na een algemene inleiding over topconferenties, hun nut
en bezwaren, brengt hij de politieke moeilijkheden ter sprake en vervolgens de
staatsrechtelijke bezwaren die tegen een dergelijke conferentie kunnen worden
ingebracht.

De (klassieke) voorstelling en haar interpretatie, p. 679
Bij een bezoek aan tentoonstellingen en musea moeten wij ons meestal wel verlaten
op de min of meer uitvoerige ‘verklaringen’, die erkende vaklui ons aanbieden. De
auteur wil hier een antwoord schetsen op de vraag: waar halen die competenties hun
wetenschap vandaan? Het blijkt een lange, moeizame maar evenzeer methodische
weg te zijn, die terecht de status van een autonome wetenschap, de iconologie, heeft
verworven.

Herontmoetingen met klassiekers II, theater, p. 695
De nieuwe enscenering van Molière's Misanthrope door Rudolf Noelte in Salzburg
confronteert ons op indringende wijze met de vraag, hoe een klassiek toneelwerk
voor de hedendaagse toeschouwer nog óf opnieuw relevant kan zijn. Een zekere
vervreemding of afstandelijkheid, in de enscenering en de opvoering, blijkt een
onmisbare voorwaarde te zijn om met de auteur van het werk, wellicht voor de eerste
keer, ‘een verhouding aan te gaan’.
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Middenstand komt op voor zijn zaak
Wouter Perquin
De middenstand heeft de voorbije maanden nogal van zich doen spreken. Vooral
door zelf stevige taal te spreken en door parlement en regering duidelijk te doen
weten dat er grenzen zijn aan de bereidheid van het midden-en kleinbedrijf om mee
te werken aan een verdeling van de lasten die het gevolg zijn van de kostenstijgingen
waarvoor wij als natie zijn komen te staan door de wereldenergiecrisis en de
plotselinge prijsstijgingen van praktisch alle grondstoffen.
Het midden- en kleinbedrijf is bereid om mee te betalen.
Het is niet bereid om praktisch alleen te betalen.
En het zag er naar uit dat dit zou gaan gebeuren, omdat met name minister Boersma
als de dood is om de vakbeweging te confronteren met het feit dat ook de werknemers
hun deel moeten dragen van de door niemand in dit land gewilde kostenstijgingen.

Betekenis van midden- en kleinbedrijf
Wat stelt de middenstand eigenlijk voor in het geheel van ons sociaal-economisch
systeem?
Onder middenstand verstaan wij de zelfstandige ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf in de detailhandel, het ambacht, het vervoer, de kleinindustrie, de
horecabedrijven en de andere dienstverleningssectoren. Er zijn ongeveer 240.000
midden- en kleinondernemers in dit land (waarvan 100.000 in de detailhandel; 27.000
in de horecasector; 16.000 in het vervoer; 96.000 in ambachten en kleinindustrie).
Voor de werkgelegenheid is het midden- en kleinbedrijf van toenemende betekenis.
Er werken in al die midden- en kleinbedrijven samen 1.09 miljoen mensen. Dat
is niet alleen in absolute zin van betekenis, maar ook in relatieve zin, zoals blijkt bij
een vergelijking met andere sectoren. In de industrie werken 1,34 miljoen mensen;
in de landbouw 310.000; in de overheidssector en in overige diensten 1,93 miljoen.
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Structuurprobleem
De grote problematiek waarvoor het midden- en kleinbedrijf staat, is die van de
noodzaak om zich voortdurend en op een adequate wijze aan te passen aan de snelle
ontwikkelingen die zich in onze samenleving voltrekken.
Het bestaansrecht en de bestaansmogelijkheid van de middenstand staan of vallen
met het al dan niet kunnen voorzien in werkelijk bestaande behoeften.
Als er geen behoefte meer bestaat aan Brabantse poffers, omdat de Brabantse
vrouwen die niet meer willen dragen, dan is dat heel jammer voor de kundige
vaklieden die deze poffers produceren; maar het kan nooit een oplossing zijn voor
hun probleem, door welk overheidsingrijpen dan ook, de Brabantse dames te dwingen
deze produkten van het edele ambacht te dragen, omdat er ambachtslieden zijn die
er van moeten bestaan. Deze lieden moeten zich omschakelen en diensten gaan
verlenen waar werkelijk behoefte aan bestaat.
Dat is een keiharde economische wet. Deze heeft altijd gegolden en zal altijd
blijven gelden.
Maar het probleem van de middenstand van nu is, dat in zo'n snel tempo en in zo'n
grote mate wijzigingen plaatsvinden in de behoeften. Door de snelle ontwikkelingen
van de techniek. Door de toegenomen welvaart. Door het zich snel en sterk wijzigend
leefpatroon.
Hele bedrijfstakken verdwijnen (zoals de kolenhandel bijvoorbeeld door het
aanwenden van olie- en gasverwarming).
Bedrijfsvormen verdwijnen, zoals de kruidenier (niet eens uit grootmoeders tijd,
maar uit een tijd die nog maar heel kort achter ons ligt). Dorpen worden uitgebreid.
Stadswijken worden omgewoeld en krijgen een heel andere structuur. De mensen
uit de binnensteden gaan in de periferie wonen. Nauwelijks is deze tendens op gang
gekomen of er ontstaat al weer een beweging terug naar de binnenstad.
De ontwikkeling van de techniek (waaronder het verkeer) leidt tot een geheel ander
type van winkels en tot andersoortige vestigingsplaatsen. Nauwelijks zijn wij gewend
aan superstores, supermarkten en zelfbedieningswinkels of er ontstaat behoefte aan
een nieuw winkel-type, waar de klant zich weer helemaal als persoon behandeld
voelt, met een specifieke bediening en een specifiek assortiment, helemaal aangepast
aan zijn persoonlijke smaak.
De boetiek ontstaat.
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Het winkeltje waar men zich thuis voelt, waar een klein beetje romantiek een rol
speelt, waar men heel bijzondere dingen kan kopen.
Nieuwe bedrijfstakken ontstaan, zoals die welke afgestemd zijn op de veel meer
vrije tijd, het reizen en het toerisme.
De smederij van nog maar kort geleden is technisch installatiebedrijf geworden.
De elektricien heeft een bedrijf opgebouwd, waarin de stormachtige ontwikkeling
op het gebied van de elektronica zich weerspiegelt.
In binnensteden en in wijken ontstaan vormen van ruimtelijke samenwerking,
zoals winkelcentra.
Kortom, ontwikkelingen op allerlei gebied en de middenstand moet zich aanpassen
op straffe van ten onder te gaan.

Sociaal probleem
Er zijn talrijke bedrijven die het in deze ontwikkelingen niet kunnen bolwerken.
Bedrijven en ondernemers die het door allerlei omstandigheden gewoon niet
aankunnen.
Dat is primair een groot sociaal probleem.
Deze problematiek moet dan ook met sociale middelen worden aangepakt, zoals
bedrijfsbeëindigingsregelingen; uitbreiding van de arbeidsongeschiktheidsverzekering,
zodat ook de zelfstandigen daaronder vallen; aanpassing van de voorzieningen voor
werkloze werknemers, zodat deze ook gelden voor ondernemers die niet verder mee
kunnen.
Dit is een problematiek van dikwijls groot menselijk verdriet en het is een zaak
van onze gehele gemeenschap om deze op een aangepaste manier tegemoet te treden.
Dat een aantal mensen niet mee kunnen met de snelle wijzigingen in onze
samenleving, is uiteraard niet een specifiek middenstandsprobleem. Maar voor het
midden- en kleinbedrijf in zijn totaliteit geldt dat de wijzigingen zo snel en zo
indringend zijn en dat bovendien de voorzieningen om de slachtoffers van deze
ontwikkelingen op te vangen nog zo onvoldoende zijn aangepast, dat wel degelijk
van een eigensoortige problematiek gesproken mag worden.

Middenstand kan structuurwijziging aan
Jaarlijks leggen 20.000 ondernemers om de een of andere reden het bijltje er bij neer.
Is de middenstand dan gedoemd om te verdwijnen? Dat lijkt mij hoogst
onwaarschijnlijk.
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Ik geloof zonder meer dat het midden- en kleinbedrijf in zijn totaliteit - hoewel er
slachtoffers vallen - in staat is om zich aan de snelle ontwikkelingen aan te passen.
Ik geloof ook dat een in sociaal en economisch opzicht behoorlijk uitgeruste
samenleving niet zonder een aan feitelijke behoeften aangepast midden- en kleinbedrijf
kan.
Naast de cijfers die duidelijk aantonen hoe moeilijk het midden- en kleinbedrijf
het momenteel ook structureel heeft, zijn er cijfers en feiten die wijzen op goede
ontplooiingsmogelijkheden. Jaarlijks durven 15.000 nieuwe ondernemers het aan
een bedrijf te beginnen.
De organisaties van het midden- en kleinbedrijf hebben onderkend, welk pakket
gereedschappen noodzakelijk is om op structurele wijze een antwoord te kunnen
geven aan de eisen welke de ontwikkelingen stellen en hebben de organisatorische
maatregelen getroffen om deze operationeel te maken.
Er ontstaat een nieuw type ondernemer en een nieuw type onderneming; voor het
overgrote deel gerecruteerd uit het bestaande arsenaal, maar ook voor een niet
onaanzienlijk deel uit jonge, ondernemende en goed onderlegde nieuwkomers. Het
proces van de aanpassing en van de structurele wijziging is in volle gang.
De vier sleutelwoorden om dit proces succesvol te kunnen doen zijn luiden:
onderwijs, research, voorlichting en kapitaal.
Onderwijs: om de toekomstige ondernemer vooral ook algemeen-economisch en
bedrijfs-economisch voldoende uitgerust voor zijn taak te bekwamen.
Research: om alle ontwikkelingen te analyseren en verantwoorde prognoses te
kunnen maken ten aanzien van de noodzakelijke aanpassingen.
Voorlichting: om collectief en individueel, toegepast op de concrete
omstandigheden van het eigen bedrijf, de ondernemers wegwijs te maken ten aanzien
van de wijze waarop zij zich in hun bedrijfsvoering moeten aanpassen.
Kapitaal (eigen en vreemd kapitaal): om de aanpassingen mogelijk te maken.

Organisaties en instituten
Op zich belangrijker dan actueel conjunctuurbeleid is uiteraard een structuurbeleid
gebaseerd op de vier genoemde sleutelwoorden. Geleidelijk aan is ook de overheid
tot dit inzicht gekomen.
Achtereenvolgende kabinetten hebben met mindere of meerdere intensiteit de
organisaties van het midden- en kleinbedrijf geholpen een dergelijke
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ambitieuze aanpak van de structuurproblematiek te realiseren. Het beroepsonderwijs
wordt in toenemende mate aangepast aan de eisen welke het toekomstig
ondernemerschap stellen. Research geschiedt voor een belangrijk onderdeel in het
Economisch Instituut voor de Middenstand (E.I.M.).
Ten aanzien van de allernoodzakelijkste planologische onderzoekingen in het
kader van de gehele ruimtelijke ordenings-problematiek bestaan groeiende
mogelijkheden in de afdeling planologie van het Centraal Instituut voor het Middenen Kleinbedrijf (C.I.M.K.).
De individuele en collectieve voorlichting van de ondernemers geschiedt door een
zich jaarlijks uitbreidend aantal consulenten van de middenstandsorganisaties en
door een zich eveneens uitbreidend aantal specialisten van het Centraal Instituut.
De behoefte aan vreemd kapitaal kan voor een deel worden opgevangen door de
door de Staat gegarandeerde kredieten.
De eigen bank van het midden- en kleinbedrijf, de Nederlandse Middenstandsbank,
heeft dochterondernemingen in het leven geroepen die zich speciaal bezig houden
met de ontwikkeling en financiering van bepaalde projecten, zoals bijvoorbeeld
winkelcentra.
De afdeling financiering van het C.I.M.K. zorgt voor deskundige voorbereiding
van kredietaanvragen in de daartoe geëigende gevallen en voor begeleiding door
kredietbeheer.
Dit totale instrumentarium is in het leven geroepen en wordt beheerd in
samenwerking tussen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties van het
midden- en kleinbedrijf en de overheid. De overheid subsidieert in betekenende mate
het research- en voorlichtingswerk.
Hoewel dit instrumentarium zowel kwantitatief als kwalitatief nog aanzienlijke
uitbreiding behoeft om aan de feitelijke behoefte van het midden- en kleinbedrijf te
voldoen, zijn de opzet, de groei en de wijze van functioneren voldoende redenen om
erin te geloven dat het midden- en kleinbedrijf de structuurproblematiek wel aan zal
kunnen. Het is wel een enorme opgave.

Samenhang met conjuctuurbeleid
Nogmaals, het midden- en kleinbedrijf zal deze opgave wel klaren. Maar het wordt
voor de ondernemers en hun organisaties wel een dubbel zware opgave, wanneer zij,
toch al belast met deze indringende structuurproblematiek, ook nog geconfronteerd
worden met een conjunctuurproblematiek waarvan zij niet de overtuiging hebben
dat deze door de overheid op een juiste wijze wordt aangepakt.
Van meerdere zijden is de laatste maanden de middenstandsorganisaties voor de
voeten geworpen dat zij hun problemen denken te kunnen oplossen
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door een aanpassing van het prijsbeleid, terwijl hun eigenlijke problematiek juist die
structuurproblemen zijn.
Een dergelijk verwijt is een miskenning van de feiten. Ik dacht zo, dat uit het
bovenstaande wel blijkt, dat de middenstandsorganisaties doordrongen zijn van de
ernst van de structuurproblematiek en dat zij binnen het bereik van hun mogelijkheden
daarop ook het juiste antwoord trachten te geven. Niettemin mag men de invloed
van de conjunctuurontwikkeling en dus ook de invloed van het conjunctuurbeleid
op de mogelijkheden om de structuurproblematiek op te lossen, niet onderschatten.
Ik noemde bijvoorbeeld als een van de sleutelwoorden in het geheel van de aanpak
van de structuurproblematiek: het benodigde kapitaal om het bedrijf in stand te
houden en aan te passen aan de eisen van de ontwikkelingen.
Kapitaal bestaat uit eigen kapitaal en vreemd kapitaal.
Nu behoeft het op zich geen ongezonde ontwikkeling te zijn, wanneer ook in een
middenstandsbedrijf de verhouding tussen eigen kapitaal en vreemd kapitaal dusdanig
wijzigt dat het aandeel van het vreemd kapitaal toeneemt. Dat kan zelfs een zeer
positieve ontwikkeling zijn. Te lang hebben oudere en zeer degelijke ondernemers
bankkredieten als ‘schuld’ gezien, waarvoor zij zich eigenlijk schaamden. De
bedrijfseconomisch beter geschoolden weten tegenwoordig gelukkig wel beter.
Maar het wordt wel een bedenkelijke zaak, wanneer de toename van vreemd
kapitaal uit nood wordt geboren, omdat het inkomen van de ondernemer zich
onvoldoende ontwikkelt om daaruit dat deel van het bedrijfskapitaal te vormen dat
in de concrete omstandigheden van het betreffende bedrijf noodzakelijk is voor de
instandhouding van het bedrijf.
Dan praten we nog niet eens over aanpassing aan de ontwikkeling. Met name
tengevolge van de inflatie doet dit verschijnsel zich in toenemende mate voor.
De inflatie vormt een ernstige bedreiging, juist ook voor de structurele aanpak van
de middenstandsproblemen.
Het is om die reden dat de middenstandsorganisaties zich ten aanzien van allerlei
actuele zaken, die alles te maken hebben met de strijd tegen de inflatie, gedwongen
zien tot intensieve activiteiten gericht op een ombuigen van het regeringsbeleid.
Afgezien nog van de aanpak van de actuele vraagstukken welke samenhangen met
de energiecrisis en de enorm gestegen grondstofprijzen, menen zij dat het
anti-inflatiebeleid van deze regering ondoelmatig is, omdat onvoldoende de
inflatie-oorzaken worden aangepakt en men te veel aan het symptoom cureert en dat
bovendien nog op een niet rechtvaardige wijze. Wat dit laatste betreft achtten zij het
feitelijke regeringsbeleid in strijd met
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de beleden doelstellingen van de regering om het anti-inflatiebeleid te koppelen aan
een rechtvaardiger inkomensbeleid.

Achtergebleven in inkomensontwikkeling
Wat is namelijk het geval?
Uit de Memorie van Toelichting bij de begroting van Economische Zaken blijkt,
dat nu reeds gedurende een reeks van jaren de ontwikkeling van de inkomens van
de zelfstandige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf achter blijft bij de
ontwikkeling van de vergelijkbare inkomens van werknemers.
Bovendien is er een duidelijke discrepantie tussen de werknemers en de
zelfstandigen wat betreft de percentages van hen die beneden bepaalde niveaus van
inkomens vallen.
Zo was in 1970 het inkomen van 54% van de detaillisten minder dan f 20.000,-.
In de horecasector betrof dat zelfs 63%.
Het gaat hier om het zogenaamde kern-inkomen. Dat wil zeggen het inkomen van
de man en de medewerkende gezinsleden, ongeacht het aantal arbeidsuren.
Dit kern-inkomen is ook niet vergelijkbaar met het inkomen van hetzelfde niveau
van een werknemer, omdat de ondernemer hiervan ook een deel moet aanwenden
voor de instandhouding van zijn bedrijf en een aantal sociale voorzieningen moet
betalen die voor de werknemer door zijn werkgever worden betaald.
Men kan veilig stellen dat een dergelijk inkomen van f 20.000,- (mede door de
belastingdruk) vergelijkbaar is met het besteedbaar inkomen van een werknemer iets
boven de minimum-loongrens.

Strijd met de regering
Bij het Centraal Akkoord voor 1973 ging men uit van de zogenaamde 0-lijn-gedachte.
Dat wil zeggen: de groei van het nationaal inkomen zou uitsluitend ten goede
komen aan de collectieve middelen. De particuliere inkomens zouden niet vooruit
en niet achteruit gaan.
De regering Den Uyl greep in in het Centraal Akkoord. De lonen ontwikkelden
zich tot + 1½% boven de 0-lijn.
Door de prijsmaatregelen van mei 1973 werden de ondernemers-inkomens beneden
de 0-lijn gedwongen. Voor de detaillisten resulteerde dat bijvoorbeeld in -3.
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Bij het vaststellen van de nieuwe handelsmarge (ik beperk mij hier om praktische
redenen tot de detailhandel, maar voor andere bedrijfssectoren geldt mutatis mutandis
hetzelfde) werd er vanuit gegaan dat er een achterstand was.
Niettemin wenste de regering in de nieuwe marge in te calculeren dat in 1974,
vanwege de energiecrisis, iedereen in zijn inkomen achteruit zou gaan. Op zich is
dat niet onredelijk, indien dit dan ook werkelijk voor iedereen zal gelden.
De margebeschikking per 1 januari 1974 betekende een mikken op de -1 lijn ten
opzichte van een gedeeltelijk gecorrigeerde situatie van 1973, met de toezegging dat
per 1 juli 1974 de marge zou worden bijgesteld aan de hand van de feitelijke
kostenontwikkelingen en de feitelijke produktiviteitsontwikkelingen.
Dit was niet om te juichen, maar het kwam al wat dichter bij een aanvaardbaar
beleid.
De aankondiging van de regering in januari j.l. dat zij het prijsbeleid zou gaan
verscherpen, was in dit licht gezien voor het midden- en kleinbedrijf uiteraard
onaanvaardbaar.
De verscherping kwam er voor de detaillisten op neer dat zij een maand lang
gestegen inkoopprijzen niet mochten doorberekenen, de zogenaamde
‘wachtkamer-verplichting’.
Dit betekende in feite een nog weer verder achteruitgaan in inkomen. En dat terwijl
de werknemersorganisaties nog op geen enkele wijze enige bereidheid toonden om
ook de werknemers een deel van de kostenstijgingen voor eigen rekening te laten
nemen en zelfs nog bleven spreken over reële vooruitgang.
De middenstandsorganisaties hebben dit niet genomen.
In een reeks van besprekingen en gesteund door de meerderheid van het parlement
hebben zij, telkens weer een stapje verder, weten te bereiken dat de scheve
verhoudingen werden rechtgetrokken.
Na iedere bespreking was er een nieuw resultaat.
Eerst de beperking dat de ondernemers met een inkomen beneden f 25.000 niet in
de wachtkamer behoefden.
Vervolgens dat ondernemers met een omzet van f 350.000,- (levensmiddelen f
700.000,-) niet onder de verscherping van het prijsbeleid zouden vallen.
Daarna - toen aangetoond was dat deze uitzonderingen niet konden functioneren
als niet ook het grootwinkelbedrijf uit de wachtkamer zou blijven - een aantal zeer
technische bepalingen, waardoor in feite de grootwinkelbedrijven in de zwaarste
concurrentiesectoren ook buiten de wachtkamer vielen, zodat de
uitzonderingsbepalingen tenminste zin kregen. Vervolgens
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de volledige doorberekeningsmogelijkheid van de gevolgen van de invoering van
het minimumjeugdloon.
En tenslotte de toezegging dat de margebeschikking niet per 1 juli, maar per 1
april zal worden aangepast.

Principiële erkenning
Belangrijker nog dan deze directe resultaten achten de middenstandsorganisaties
echter de nu eindelijk door minister Lubbers uitgesproken principiele benadering
van het prijsbeleid.
Nadat de organisaties sinds het optreden van de regering Den Uyl de minister
voortdurend hadden uitgenodigd een dergelijke principiële uitspraak te doen, hetgeen
de bewindsman om hem moverende redenen even voortdurend niet had gedaan, heeft
hij dan nu uitgesproken dat het prijsbeleid niet tot gevolg mag hebben dat daardoor
de inkomens van de middenstanders zich op een andere wijze ontwikkelen dan de
vergelijkbare inkomens van werknemers.
Bovendien heeft de regering in feite erkend dat een verscherping van het prijsbeleid
voor de middenstand zou betekenen dat de inkomens van de middenstanders
onevenredig zouden worden getroffen in vergelijking tot de werknemersinkomens.

Uitgangspunt voor komende onderhandelingen
Met deze principiële benadering van de regering staan de organisaties nu aan de
vooravond van de nieuwe besprekingen tussen regering en bedrijfsleven over lonen,
prijzen, investeringen en belastingen. Zij zullen in deze complexe materie de regering
aan dit uitgangspunt houden. Dan nog blijft de gehele problematiek van een
doelmatige inflatiebestrijding levensgroot overeind staan.
Dit is overigens niet alleen een zaak voor het midden- en kleinbedrijf, hoewel de
inflatiebestrijding, juist ook vanwege de samenhang met de structuurproblematiek,
voor het midden- en kleinbedrijf van levensgroot belang is.
Maar daar zouden nog vele beschouwingen aan te wijden zijn, welke buiten het
bestek van dit artikel vallen.
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Bloei en ondergang van de Ammonieten
Henri van Waesberghe
De Ammonieten zijn een uitgestorven diergroep. Sinds de laatste 65 miljoen jaar
behoren zij niet meer tot de levende have van onze aarde. In versteende vorm bewaard
gebleven, getuigen zij als fossiel nog steeds van de weelderige bloei, die zij tijdens
de geologische Middeleeuwen (het Mesozoicum, 220-65 miljoen jaar geleden) gekend
hebben (fig. 1).
Wat is er met de Ammonieten gebeurd?
In het Devoon (380 miljoen jaar geleden) zijn zij in bescheiden vormen hun
levensloop op aarde begonnen. Tijdens het Carboon wisten zij zich te handhaven.
Meer niet.
In de barre omstandigheden van het daarnavolgende Perm en Trias waren zij de
totale ondergang nabij. Slechts weinige soorten overleefden de koude van de
Perm-ijstijden en de dorheid van de Triaswoestenij. Toen zij echter tijdens het Trias
de drempel van de geologische Middeleeuwen hadden overschreden, begon de gehele
aarde van Ammonieten te wemelen, vooral in de middenperiode van het Mesozoicum,
het Jura-tijdperk. Samen met de reptielen overheersten zij dit tijdvak. Het Mesozoicum
is hun gemeenschappelijke bloeitijd. De Ammonieten hebben het daarnavolgende
Tertiair (65-1 miljoen jaar geleden) niet meer gehaald. De reptielen hebben de
afslachting overleefd, maar zijn thans tot een onaanzienlijke diergroep teruggevallen.
Wat was er met de Ammonieten aan de hand?
Deze vraag is een fascinerende uitdaging voor biologen.
De eerste aanpak van een bioloog is gericht op de onderkenning en beschrijving
van de levensvorm (morfologie) en de opsporing van zijn vorm-verwantschap met
andere dieren (systematiek). Vormen zijn immers wezenskenmerken, omdat het leven
zonder vorm vervloeit. Maar omdat de vorm zonder leven verstart, moet ook het
functioneren van de vormen worden onderzocht (fysiologie). Vervolgens moet
achterhaald worden, hoe het dier ingebouwd was in zijn milieu. Hoe kwamen deze
dieren aan voedsel, zuurstof, water, licht, warmte en nageslacht?
Hoe reageerden zij op het dag- en nachtritme? Wanneer werkten en rustten
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figuur 1
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zij? Hoe verweerden zij zich tegen de aanvallen die het milieu voortdurend op hen
uitvoert? Hoe beschermden zij zichzelf en hun nageslacht tegen uitroeing?
Het beantwoorden van deze vragen is geen gemakkelijke taak met betrekking tot
dieren die enkel als fossiel bekend zijn. Overal waar de vraagtekens blijven bestaan,
zullen wij ons met veronderstellingen moeten behelpen. Nader onderzoek zal moeten
uitwijzen of deze veronderstellingen steekhoudend zijn.

Morfologie en systematiek
De Ammonieten zijn weekdieren, die hun kwetsbare vitale organen meestal
beschermen door een schelp. De schelp fossileert goed. De rest niet. Te weinig bekend
is, dat de weekdieren altijd een levenskrachtige groep zijn geweest. Toen duidelijk
leven op aarde begon, tijdens het Cambrium, waren de weekdieren vanaf de aanvang
present. Ze waren natuurlijk klein, want alles is klein begonnen. Hun enorme vitaliteit
heeft hen echter door alle perikelen van alle tijden heengeholpen. Momenteel zijn
zij, na de onverslaanbare Insekten, de meest omvangrijke hoofdstam van het dierenrijk,
ruim tweemaal zo omvangrijk in soorten als de gewervelde dieren, waartoe in
systematisch opzicht ook de mens behoort. De volgende tabel geeft een overzicht1.

het aantal soorten van de thans levende dieren
insekten

750 000

(driekwart van het nbsp
totaal)

weekdieren

88 000

nbsp

nbsp

overige
geleedpotigen

65 000

nbsp

nbsp

gewervelde dieren 35 600

nbsp

nbsp

wormen

25 000

nbsp

nbsp

eencelligen

15 000

nbsp

nbsp

holtedieren

10 000

nbsp

nbsp

sponzen

5 000

nbsp

nbsp

stekelhuidigen

4 700

nbsp

totaal ± 1 miljoen

manteldieren

1700

nbsp

planten 265 000
soorten

Het grondpatroon, dat de weekdieren tot een systematisch geheel verenigt, is rijk
aan variaties. Zij worden in 5 klassen ingedeeld; de 3 voornaamste klassen zijn: de
schelpen, de slakken, en de inktvisachtigen. Systematisch

1

Ontleend aan E.J. Slijper, De geheimen van reuzen en dwergen, Leiden, 1964, p. 191.
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horen de Ammonieten (en Nautilus) bij de inktvissen thuis. Ook in hun levenswijze
hebben ze veel gemeen. Zij zijn b.v. allen uitsluitend zeedieren. Op het land of in de
lucht, in zoet of brak water mogen wij dan ook geen Ammoniet verwachten.

Bloeitijdperk
De vitale banden, die de Ammonieten met hun milieu verbinden, zijn het best te
bestuderen in het Jura-tijdperk. Noord-West-Europa zag er toentertijd (190-130
miljoen jaar geleden) heel anders uit dan nu. Waar zich nu de Atlantische Oceaan
bevindt, lag toen een continent, waarin o.a. Bretagne en Ierland opgenomen waren.
Waar nu het Europees vasteland is, was toen water, door enkele eilanden onderbroken.
Het Franse centraal massief stak boven de zee uit, evenals de Ardennen, die zich
toen uitstrekten van Londen tot Berlijn. In de Europese Jura-zee leefden sponzen en
koralen, Aangezien deze dieren slechts leven in ondiep water met een gemiddelde
temperatuur van 30o, weten wij nu dat de Ammonieten het best gedijd hebben in een
ondiepe tropische zee.
Het Jura-tijdperk is het eerst onderkend in het Frans-Zwitserse Jura-gebergte.
Vandaar de naam. Dit wil echter volstrekt niet zeggen, dat de Juralagen tot die streek
beperkt zijn. Uit tal van boringen in ons land blijkt, dat dit tijdperk ook belangrijk
heeft bijgedragen tot de opbouw van de Nederlandse ondergrond. Het Jura-gesteente
met zijn talloze Ammonieten (die men in de miljoenen moet schatten) zit bij ons
echter te diep, op ongeveer 1½-2 km onder de oppervlakte. Gelukkig liggen deze
Jura-lagen niet meer horizontaal. Van ons uit naar het noorden duiken zij steeds
dieper de grond in; zuidwaarts echter naderen zij steeds dichter de oppervlakte.
Nederland is hoofdzakelijk gevormd door kwartaire formaties, afgezet tijdens het
laatste miljoen jaar. Vanwege de opwaartse helling van de ondergrondslagen, komen
wij - naar het zuiden reizend - steeds oudere lagen tegen. Eerst de tertiaire zanden,
in Brabant, Limburg, de Kempen en in de streek rond Brussel. Bij het naderen van
de Ardennen, die vooral devoons gesteente aan de oppervlakte brengen, mogen wij
de eerste mesozoische lagen verwachten. Zij zijn daar inderdaad geweest, maar door
erosie weggewerkt. Op de zuidflank van de Ardennen en van de Eifel zijn mesozoische
lagen behouden gebleven. Men vindt met name voortreffelijke Jura-lagen in
Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk, Zuid-Luxemburg en Midden-Duitsland. Deze
oost-west gerichte strook loopt zuidelijk door tot in het Jura-gebergte. Beschut door
hun stevige, fraaie schaal, gebruik makend van de talloze mogelijkheden, die de
zeebodem biedt, hebben de Ammonieten zich gekoesterd in het weldadig
tropenklimaat van het toenmalig Europa. Wat
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aten ze? Hoe ademden ze? Hoe zwommen ze? Wanneer rustten ze? Hoe lang leefden
ze? En hoe plantten ze zich voort? Voor de beantwoording van dit soort vragen
moeten wij te rade gaan bij een naaste verwant, die nog leeft, de Nautilus (fig. 2).

figuur 2

Ten oosten van de Filippijnen, Nieuw-Guinee en de Caledonische eilanden leven
in de Stille Oceaan nog enkele soorten van de Nautilus. Deze dieren zijn ontstaan
rond de aanvang van het Tertiair, maar hun familie stamt van het Cambrium. Zij
hebben overal ter wereld geleefd waar tropische zee was. Ook de Nautiloiden hebben
de katastrofen van de Perm- en Triastijd overleefd. In tegenstelling tot de Ammonieten
hebben zij echter de overgang van Mesozoicum naar het Tertiair gehaald. In het
kleine areaal waar zij thans teruggetrokken leven, zijn zij volgens Cousteau2 lang
niet zeldzaam. In de hoofdzaken lijken Nautilus en de Ammonieten sprekend op
elkaar, zo zelfs dat ze als fossiel moeilijk te onderscheiden zijn. Ze huizen beiden

2

Volgens J.-Y. Cousteau, Octopus and Squid (London, 1973) is de Nautilus ‘less rare than
was generally believed’ (p. 232).
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in een schelp, die zich in een vlakke spiraal oprolt. Wegens de schaarste van
Ammonieten-embryonen wordt de vorming van deze zeer kenmerkende spiraal hier
beschreven aan de hand van jeugdvormen van de Nautilus. Het Nautilus-ei krijgt
veel dooier van de moeder mee. Het bevruchte ei vormt uit deze dooier een schelpje
met een viertal dwarsschotten. Als inmiddels ook het darmkanaal gereed is gekomen,
gaat het dier door met het bouwen van ‘kamer’-wanden, totdat een totaal van ongeveer
30 kamers is bereikt. De vitale organen schuiven voortdurend op naar de voorste
kamer, die als enige woonkamer wordt gebruikt. Als de woonkamer breed is, kan
deze relatief kort gehouden worden. Smalle woonkamers vereisen meer lengte, zoals
te zien is in figuur 3 van de Ammoniet Promicroceras planicosta. Na zijn dood en
het vergaan van de weke delen werd zijn woonkamer, die zich over een halve
spiraalwinding uitstrekt, opgevuld met zand en klei uit de omgeving, dat in de loop
der eeuwen versteende. Circulatiewater, dat door de schaalwand en kamerwanden
heendrong, voerde cal-
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ciumcarbonaat aan, dat als wit calciet uitkristalliseerde. Vandaar het witzwart contrast
in de figuur 3.
De kamers blijven onderling verbonden door een buis (sipho), die een ader en
slagader bevat. Deze vertakken zich langs het oppervlak van de kamerwanden om
een gasklier en zoutklier te bedienen. De gasklier is gespecialiseerd in het afscheiden
van in water opgeloste stikstof. Deze stikstof werd ontleend aan de lucht, die 79%
stikstof bevat. Wanneer deze gasklier in werking treedt, - zoals bij de zwemblaas
van de vissen - worden de dieren soortelijk lichter en stijgen bijgevolg naar
hogergelegen waterlagen. Zoutafscheiding heeft water-aantrekking tot gevolg,
waardoor het soortelijk gewicht weer toeneemt, m.a.w. het dier daalt. Door coördinatie
van deze klierwerkingen kan Nautilus naar believen in het water zweven op elke
willekeurige door hem zelf te bepalen diepte. Hun gekamerde planospiraal functioneert
als een ingenieus stijg- en daalapparaat. De Nautiloiden werken met dit systeem al
600 miljoen jaar. Het is wel een record. Door de gasinhoud van de kamers ligt ook
de stand van deze dieren in het water vast. De zijde van hun grootste kromming is
hun onderkant; de kleinste kromming, met gas gevuld, is hun bovenkant. Helaas
worden in de meeste afbeeldingen de Ammonieten op hun kop gezet. Dit is even
bespottelijk als een gondel boven op een luchtballon.
Hun voedsel bestaat uit kleine schaaldieren (garnalen, krabjes, enz.), kleine visjes
en aas. De huidige Nautilus houdt van sardinen. Bij de opsporing van voedsel worden
ze geleid door de geur. De mondtentakels zijn rijkelijk voorzien van reukorganen.
De onverteerbare etensresten worden door de anus geloosd in de onderste
lichaamsholte, die in open verbinding staat met het zeewater. Onderaan
binnenstromend, geeft dit water onderwijl zuurstof af aan de vier kieuwen die het
passeert; daarna wordt 't water in de buikige hollebuis gezogen die zich midden in
deze ruimte bevindt. Wanneer de sterke kringspier de achterkant van de buis afsluit,
verslapt simultaan de voorste kringspier. Door deze krachtige waterstoot aan de
voorkant, schiet het dier achteruit. Nautilus is met deze jet-propulsion een behendige
zwemmer, die snel uit het gezicht verdwijnt. Alleen de vissen zijn betere zwemmers.
Zonder deze zwemtechniek zouden de Ammonieten niet alle tropische zeeën der
aarde bewoond hebben.
De centrale lichaamsholte bevat verder alles wat voor een goed-functionerend
dierlijk leven nodig is: hersenen en zenuwstelsel, hart en nieren, bloed3 en lymphe,
een lever en geslachtsorganen.
Nautilus bezit een eenvoudig beker-oog, zonder lens, zodat op zijn netvlies

3

In plaats van hemoglobine, de ijzerhoudende bloedkleurstof van de gewervelde dieren,
bezitten de weekdieren het kleurloos, koperhoudend hemocyanine, dat een geringere capaciteit
heeft om zuurstof te binden.

Streven. Jaargang 27

643
geen beelden verschijnen. Bij het achteruit-zwemmen is het zien van voorwerpen
die zich aan zijn voorzijde bevinden, niet de manier om botsingen te voorkomen.
Botsingen (en daardoor schaalbeschadigingen) zijn dan ook onvermijdelijk. Bij vele
Ammonieten worden deze botsingen opgevangen door ribbels en knobbels op de
buitenkant van de schaal; zij functioneren als stootkussens. Nautilus met zijn gladde
schaal mist deze.
Het Nautilus-oog is wel licht-gevoelig. Nautilus slaapt overdag op of nabij de
zeebodem en wordt wakker een half uur vóór zonsondergang, d.i. om kwart voor zes
's avonds. Het is een uitgesproken nachtdier. Het dag- en nachtprogram van de
Ammonieten is niet bekend.
Nautilus is in een viertal jaren volwassen. Zijn individuele levensduur kan op 10
jaar geschat worden. Ook de huidige inktvissen leven niet lang.
Bij de morfologische verschilpunten tussen Ammonieten en Nautilus kunnen ook
verschillen in levenswijze niet uitblijven. Het blijft echter moeilijk, om uit de
versteende resten van de Ammonieten iets steekhoudends omtrent hun levensgedrag
op te maken. Bij alle twijfels springt één punt wel duidelijk naar voren: Nautilus is
een nachtdier, dat zijn dagen doorbrengt in de koelte van de diepzee. Van de meeste
Ammonieten daarentegen staat het wel vast, dat zij in de warme, ondiepe zee hebben
geleefd. Zij konden in ieder geval volstaan met een eenvoudiger uitvoering van het
stijg- en daalapparaat. Zij konden zich echter niet onttrekken aan de concurrentie
met al wat in ondiep water leeft, met name niet aan de concurrentie van de sneller
zwemmende vissen. Nautilus heeft zijn voortbestaan stellig mede te danken aan zijn
geperfectioneerd duikvermogen. Want op grote zeediepte is weinig concurrentie van
vissen en andere dieren en de concurrenten die in het oppervlakte-water leven, slapen
doorgaans 's nachts.

Ondergang van de ammonieten
Toen de eerste Ammonieten ontstonden in het Devoon, had de Nautilusfamilie reeds
180 miljoen jaar achter de rug. Tussen het Devoon en het Krijt waren de Ammonoiden
en Nautiloiden tijdgenoten. Na het Krijt, d.i. vanaf de aanvang van het Tertiair, zijn
de Nautilus-achtigen de enige overlevenden van dit diertype.
Waarom?
Dit is een uitdagende vraag, die reeds velen heeft geboeid en nog boeit. Om deze
vraag te beantwoorden ligt het voor de hand om eerst de morfologische verschilpunten
tussen Nautiloiden en Ammonoiden op te sporen. Deze verschilpunten zijn niet
spectaculair: zij hebben betrekking op
- de kamerwanden (hol of bol gekromd, glad of gekronkeld)
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- de sipho, d.i. de verbindingsbuis tussen de kamers (centraal, paracentraal of aan
de buitenomtrek gelegen)
- de kraagjes, rond de doorboring van de kamerwand (binnenwaarts of
buitenwaarts gericht)
- en de buitenwand van de schaal (glad of oneffen)4.
Hoe kunnen wij aan de hand van deze morfologische verschilpunten verstaan, dat
Nautilus 180 + 65 = 245 miljoen jaar langer geleefd heeft en nu nóg leeft?
Dit begrijpt niemand.
Wij moeten weliswaar voorzichtig zijn met dit soort uitspraken, sinds een ongeluk
in een klein hoekje pleegt te zitten. De stand van de versnellingshandle in een auto
is ook weinig spectaculair; maar in de ene stand gaat de auto vooruit en bij de andere
achteruit; dit verschil mag men niet bagatelliseren.
Misschien zien wij de betekenis van deze nietige verschilpunten over het hoofd.
Misschien zal er ooit een nieuw licht over deze details verschijnen? Maar tot op
heden tasten wij hieromtrent in het duister.
Een sluitende verklaring voor de ondergang van de Ammonieten ontbreekt. Ook
dit artikel zal de sluier niet oprollen. Maar wellicht kunnen wij wel een tip van de
sluier oplichten.

Vele oorzaken zijn denkbaar
Men kan een dier de dood injagen door het dier zelf tot mikpunt van zijn
vernietigingsdrang te maken. Men kan het dier even doeltreffend vernietigen door
zijn levensmilieu aan te tasten. Want elk dier is een knooppunt in een netwerk, dat
als zijn eigen leefwereld functioneert. Zoals men een knooppunt kan vernietigen door
de knoop te ontwarren, zo kan men de knoop eveneens on-functioneel maken door
de verbindingsdraden door te knippen. Ook mensen beginnen thans te beseffen dat
hun eigen leven wordt aangetast door milieu-bederf.
Gegeven deze doorverbondenheid van leven en milieu is het uitermate eenvoudig
om een serie oorzaken te bedenken die de Ammonieten van de aardbodem kunnen
hebben weggevaagd. Het milieu verschaft immers aan de Ammoniet: water, zuurstof,
voedsel, licht, warmte, behuizing en bescherming van zijn nageslacht.
Er is eigenlijk teveel keus in denkbare ondergangsoorzaken. Reeds met een

4

Om de Nautilus van figuur 2 om te bouwen tot de Ammoniet van figuur 3 moet de kamerwand
bol en gekronkeld worden, de sipho naar de buitenomtrek worden verlegd, de siphokraagjes
gericht worden naar de woonkamer toe en een aantal afgeplatte ribbels aangebracht worden
op de buitenkant van de schaal. Dit zijn lichte variaties op het schaalbouw-patent van de
Nautiloiden en Ammonieten: een vlakke spiraal, verdeeld in kamers, die door de sipho worden
verbonden.
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matige fantasie kan men naar eigen voorkeur er enkele voor het voetlicht brengen.
De kwestie is echter niet: wat is er mogelijk met de Ammonieten gebeurd? De kwestie
is: wat is er feitelijk met hen gebeurd? Wij moeten niet onze verbeelding raadplegen
maar de aardkorst, die mét deze dieren ook hun sporen van hun leefmilieu heeft
bewaard.
Ook hier kan men aan zijn fantasie de geologisch-vrije teugel laten. Door bergen
te laten verrijzen, wordt de zee tot land en stierven deze typisch-mariene dieren uit.
Later werd land weer zee, maar de Ammonieten vonden in de nieuwe zee niet meer
de flora en fauna terug die zij als voedsel nodig hadden. Vulkanen spuwden gifgassen
uit, er verscheen een Super-nova, de kosmische straling nam toe, enz., enz.. Of er
brak een virus-epidemie uit onder de Ammonieten, zoals de myxomatose bij de
konijnen.
Al deze ‘verklaringen’ zijn onvoldoende,
- deels omdat zij locale evenementen opvoeren, die alleen de plaatselijke groep
van de Ammonieten kunnen treffen. De vraag is echter waarom alle Ammonieten
van de aardbodem verdwenen zijn tegen het einde van het mesozoicum.
- deels omdat het algemene verschijnselen zijn geweest, die de vraag openlaten
waarom nu juist de Ammonieten moesten afhaken.
Wij zullen, hoe dan ook, de typisch-eigen levensvorm van deze dieren moeten
raadplegen. Ofschoon de reeds eerder opgesomde morfologische verschilpunten ons
in de steek laten, moeten wij toch de vorm van deze dieren blijven bevragen; de vorm
is immers het enige dat van henzelf bewaard is gebleven. Wij zullen bovendien de
Ammonieten-vorm moeten blijven vergelijken met de Nautilus-vorm. Bij alle
verwantschap in bouw en levenswijze tussen Nautiloiden en Ammonoiden valt de
aandacht dan op een opmerkelijk verschil in grootte.
De Nautilus-achtigen zijn altijd klein gebleven. Hun diameter bedraagt maximaal
20 cm. Zoals alle dieren zijn de Ammonieten klein begonnen, vanaf 1 cm in hun
bloeitijd bereikten de meeste Ammonieten een doorsnede van 10-30 cm. De latere
Ammonieten vertonen echter een neiging tot gigantisme. Het grootste exemplaar
bevindt zich in Amerika; zijn doorsnede bedraagt 3 meter. In Münster bewaart men
een exemplaar waar iedere mens zich rechtop achter verschuilen kan. In een gang
van het Nationaal Museum te Praag trof ik een Ammoniet die geen mens kan optillen.
Mijn eigen collectie uit Luxemburg bevat een exemplaar dat de doorsnede heeft van
een autoband en een aantal fragmenten die wijzen op de omtrek van een
vrachtautoband. Naar mijn vermoeden hebben deze giganten gevolg gegeven aan
een wiskundige wetmatigheid die besloten is in de groei van de Ammonieten-spiraal.
Er zijn twee typen van groei.
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Men kan vooreerst groeien door toename met eenzelfde bedrag in gelijke tijden. In
een grafiek weergegeven, verschijnt dan een rechte lijn (fig. 4). Vandaar de naam:
lineaire groei. ‘Een kind, dat jaarlijks 1 centimeter groter wordt, groeit lineair’5. Een
ander groeitype verschijnt grafisch als een kromme lijn. Zulk een curve duidt op een
toename met een vast percentage in gelijke tijden. Dit soort toename wordt
exponentiële groei genoemd6. ‘Een verzameling gistcellen, waarvan elke cel zich
elke 10 minuten in twee cellen deelt, groeit exponentieel’5.
Het verschil tussen lineaire en exponentiële groei ligt in het al of niet meedoen
van het reeds voorhandene bij de nieuwe toename. Bij de lineaire groei maakt het
niets uit of de voorgaande groei pas begonnen of bijna voltooid is; onafhankelijk
hiervan komt er steeds dezelfde portie bij.
Bij de exponentiële groei daarentegen draagt alles wat reeds eerder gegroeid was,
actief bij tot de verdere uitbouw.
Dit aandeel van de voorafgaande aanwinsten in het produktieproces noemt men
in het cybernetisch spraakgebruik: positieve terugkoppeling (feedback). In de
geldmarkt heet het: samengestelde interest. Voor de Ammoniet komt het hierop neer,
dat elke nieuwe kamer procentueel langer, wijder en volumineuzer wordt.
Tal van processen in het levend weefsel zijn gekenmerkt door exponentiële groei.
Fysiologen zijn van huis uit vertrouwd met kromme lijnen in hun grafieken, met
name met betrekking tot de enzymatische omzettingen, zo zelfs dat zij de exponentiële
curve een ‘fysiologische’ curve zijn gaan noemen.
Wanneer een orgaan aan één kant exponentieel groeit, komt de exponentiële curve
niet enkel op het papier te voorschijn, maar ook in de uiterlijke gestalte van het orgaan
zelf. Dit is het geval bij de slagtanden van de olifant en van de uitgestorven mammoeth
(tanden van 4 à 5 meter), bij wie de exponentiële groei zich concentreerde aan de
onderzijde van de tand. De bek van de papegaai wordt door verhoogde exponentiële
groei aan de bovenkant naar beneden gekromd. De spiraal van de slakkenhuizen
ontstaat door maximale exponentiële groei aan de buitenomtrek. De strepen op de
Nautilus-schaal zijn dubbel-gebogen; dit wijst op sterke exponentiële groei aan de
zijkanten en iets gereduceerde exponentiële groei aan de buitenomtrek.

5
6

5

Citaat uit het Rapport van de club van Rome, Utrecht, 1972, p. 32.
Het woord ‘exponentieel’ is ontleend aan de wiskunde. Elk getal kan worden uitgedrukt in
een grondgetal, verheven tot een bepaalde macht (de exponent). Het natuurlijke grondtal e
= 2,71828. Bij rekenkundige toename van de exponenten van e nemen de getallen procentueel
(en niet lineair) toe. M.a.w. bij lineaire toename van de exponenten van e nemen de getallen
exponentieel toe.
Citaat uit het Rapport van de club van Rome, Utrecht, 1972, p. 32.
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Ook bij planten wordt de exponentiële groei soms zichtbaar; zo b.v. in de dennenkegel,
die zijn zaadschubben in spiralige rijen rangschikt en bij de zonnebloem, die zijn
zaden in spiralen inplant op de bloembodem. Idem bij de bladinplanting op de stam
van de ananasvrucht. De opsporing en analyse van mathematische verhoudingen in
de vorm van organen is de blijvende verdienste van d'Arcy Thompson7.
Wie een kamer bewoont van 5 bij 5 meter, kan zich een beeld vormen van de wijze
waarop een Ammoniet zijn spiraal uitbouwt, door zich voor te stellen dat de vloer
steeds in dezelfde richting 10 cm wordt verlengd, terwijl het plafond telkens met
10% toeneemt (fig. 4). Bij de negende uitbreiding is het plafond reeds tweemaal zo
lang als de vloer, d.i. een halve winding van de spiraal is voltooid. Bij uitbreiding
18 is het plafond 4-maal zo lang als de vloer: een hele winding van de spiraal; bij
uitbreiding 23: het plafond = 6 maal de vloer = 1¾ winding; bij uitbreiding 26: het
plafond = 8 maal de vloer = 2 spiraalwindingen. Kortom, bij voortgezette exponentiële
groei neemt de toename duizelingwekkende proporties aan.

De ineenstorting
Aangezien alle aardse leven eindig is, wordt ergens een grens getrokken aan zijn
expansie. Bij overschrijding van de bovengrens volgt even plotseling als
onverbiddelijk de algehele ineenstorting. Ongeremde exponentiële groei koerst
regelrecht af op de bovengrens en op de ondergang, die ingebouwd is in dit procédé.
Wat is de maximale grootte die een Ammoniet met zijn materiaal kan halen? Dit
hangt af van de druk- en trekvastheid van het schaalmateriaal, van het bereik van
zijn zenuwstelsel om de verspreide organen te coördineren, van de pompkracht van
zijn hart, van de capaciteit van zijn vier kieuwen, van het vermogen om zuurstof te
binden aan het hemocyanine van zijn bloed, enz.. Zonder zich in deze speculaties te
begeven, hebben de Ammonieten zich experimenteel vergewist van de bovengrens
van hun kunnen. Hun ineenstorting was een ingebouwde ondergang.
Stellig waren de Nautiloiden evenzeer aan de verzoekingen van het gigantisme
blootgesteld als de Ammonieten. Zo heeft b.v. Cameroceras uit hun bloeitijdperk,
het Siluur, een doorsnede bereikt van 10 meter. Titanoceras, uit het Carboon van
Texas, was een Nautiloid van 1 meter doorsnee. Maar dit zijn uitschieters. Over het
algemeen zijn de Nautiloiden klein gebleven, zelfs kleiner dan de recente Nautilus.
In de vaktaal van de cybernetica heet dat, dat zij tijdig negatieve
terugkoppelingsprocessen op gang hebben ge-

7

J.W. d'Arcy Thompson, On Growth and Form, Cambridge, 1942.
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bracht. Deze matiging hangt stellig samen met hun leven op grotere diepten. Naarmate
men zich verder van de oppervlakte verwijdert, daalt nl. de temperatuur van het
zeewater voortdurend. Fysiologen zijn vertrouwd met exponentiële groei, die bij het
afnemen van de temperatuur tot lineaire groei overgaat en later tot stopzetting van
alle groei.
Samen met de Ammonieten hebben ook de reptielen tijdens het mesozoicum
geëxperimenteerd met reuzengroei. Samen met de Ammonieten zijn deze Dinosauriërs
ook ten onder gegaan tegen het einde van de geologische middeleeuwen. Evenals
iedereen zijn de reptielen klein begonnen (50-60 cm). Men vindt ze vanaf het
Boven-Carboon. Spoedig volgden dieren van 1,5-3 meter. Tijdens het mesozoicum
waren zij heer en meester in de lucht, te land en ter zee, van het poolgebied tot de
evenaar. Nooit heeft een vogel de afmetingen bereikt van de toenmalige vliegreptielen
(Pterosauriërs, o.a. Pteranodon met een spanwijdte van 8 meter). Menige Dinosauriër
te land liep op 2 poten en hield door een staart zijn romp in balans.
Men waant zich tussen de Dinosauriërs als verdwaald in een carnavalsoptocht:
griezels van 25 meter, die hun smalle kop door het raam van de tweede verdieping
konden steken; Mosasaurus met een schedel van 1,20 meter; Diplodocus met het
beste deel van zijn hersenen in zijn bekken; Stegosaurus, bedekt met pantserplaten
en een menigte stekels. Het kan niet op. Zijn ook de Dinosauriërs ingestort door
ongeremde exponentiële groei? Iemand die de skeletten bij de hand heeft, zou dit
kunnen onderzoeken.
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De skeletten zijn wel nodig. Een ontregeling van de hormoonproduktie bij deze dieren
is natuurlijk wel een aardige vondst: men kan er zowel de bijbelse Goliath als deze
mesozoische giganten mee verklaren. Aangezien hormonen echter niet fossiliseren,
blijft men aangewezen op de skeletten die wèl fossiliseren. Hoe zij overigens aan
hun uitzonderlijk formaat gekomen mogen zijn, hun uitsterven heeft reeds velen op
het denkbeeld gebracht, dat gigantisme het voorspel is van de ondergang.

De kleine ammonieten
Tussen de grote Ammonieten vindt men ook altijd kleine. Alle pogingen om de
reuzenvormen te verklaren door gunstige milieufactoren, zijn op deze hardnekkige
kleintjes gestrand. Ook het klein-blijven wordt van binnen uit geregisseerd. Het
formaat van de Ammonieten wordt nl. mede bepaald door hun sekse.
De Ammonieten zijn van gescheiden geslacht. De wijfjes zijn eierbarend. Dit is
algemeen bekend. Minder bekend is, dat de Franse zoöloog de Blainville (1840),
leerling en opvolger van Cuvier, het vermoeden heeft geuit, dat de Ammonieten,
evenals vele andere weekdieren, seksueel dimorf zijn: de grote exemplaren zijn
uitsluitend wijfjes, haar mannetjes blijven klein. De meeste paleontologen bleven
lang sceptisch tegenover eventuele formaatverschillen op seksuele basis, totdat in
1963 twee onderzoekers, onafhankelijk van elkaar, seksuele dimorfie konden aantonen
in hun materiaal. Toen in 1968 in Praag een internationaal symposium aan dit
onderwerp werd gewijd, gaven de meeste paleontologen zich tenslotte gewonnen8.
Het uitsterven van de kleine geslachtspartners van de grote Ammonieten is thans
niet raadselachtig meer: als er geen wijfjes meer zijn, sterven de bijbehorende kleine
mannetjes vanzelf uit.
Bij de huidige stand van het onderzoek is het nog niet zeker, dat seksuele dimorfie
algemeen was bij de Ammonieten. Deze onzekerheid bestaat niet meer met betrekking
tot de recente Nautilus: het wijfje heeft een wijdere schelp en 90 mond tentakels; het
mannetje is smaller en heeft 60 mondtentakels9. Voor de copulatie is dit op een of
andere manier kennelijk handiger.
Indien de seksuele dimorfie niet algemeen was bij de Ammonieten of slechts een
gering formaat-verschil teweegbracht (zoals bij Nautilus), moeten wij rekening blijven
houden met kleine exemplaren die niet op seksuele basis klein gebleven zijn.

8
9

‘Now most paleontologiste agree that dimorphism in ammonites has been convincingly
demonstrated as sexual’, G.E.G. Westermann, Sexual Dimorphism, Stuttgart, 1969, p. 250.
J.-Y. Cousteau, Octopus and Squid, London, 1973, p. 229.
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Waarom gingen ook deze dieren ten onder? Over deze vraag kan men voorlopig
oeverloos blijven voortspeculeren. Het is denkbaar dat zij hun exponentiële groei
tijdig gestopt hebben door een negatieve terugkoppeling in te schakelen bij de afdaling
tot de koelere zeediepten (zoals Nautilus) of op een andere manier. Het raadselachtige
uitsterven van de Ammonieten is in ieder geval te reduceren tot het uitsterven van
de kleine Ammonieten die geen grote wijfjes hadden.

grens en mens
Ammonieten en reptielen hebben tijdens de geologische middeleeuwen grootscheeps
geëxperimenteerd met de grenzen van hun groei.
De huidige westerse mensheid is ook onderweg naar zijn bovengrens op menig
gebied. Het Nederlands onderwijs heeft gekozen voor mammoethscholen; de
vliegtuigindustrie produceert Jumbo's; de kleinere ondernemingen fusioneren; de
torenflats en andere mastodonten van de miljoenensteden zijn aardig op weg naar
de bovengrens van het menselijk-haalbare. Als dit zo doorgaat, zal experimenteel
wel blijken waar deze bovengrens precies ligt. Inmiddels hebben de Arabieren één
negatieve terugkoppeling ingeschakeld. Er zijn ook andere.
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Z.O.-Azië trekt conclusies uit Nixon-doctrine
Henri M. Buntinx
De Nixon-doctrine stelt o.m. dat de vrienden en geallieerden voortaan zoveel mogelijk
hun eigen erwten moeten doppen. Nu Vietnam voor de USA van de baan is,
ondervinden heel wat Zuidoostaziatische landen dat zij daaruit goedschiks
kwaadschiks de nodige conclusies moeten trekken. Dat geldt voornamelijk voor de
groep landen die in dit bestek worden behandeld: Thailand, Malaysia, Singapore,
Indonesië en de Filippijnen. Zij hebben zich gegroepeerd in de ASEAN (Association
of South East Asian Nations), die paradoxalerwijze pretendeert uit te groeien tot
zowel een economische gemeenschap als een zone van neutraliteit.
Aan het voeren van een neutraliteitspolitiek zit een bijzondere moeilijkheid vast.
Het is namelijk niet voldoende zichzelf neutraal te verklaren om het in de feiten ook
te zijn. Men moet als dusdanig door de anderen worden erkend, zoniet dan is
neutraliteit van weinig of geen waarde. De moeilijkheid in ons geval is nu dat de
ASEAN-groep zich geografisch in een regio bevindt waar de invloedssferen van de
Sovjet-Unie, de USA en China elkaar overlappen. M.a.w. de Zuidoostaziatische
landen liggen in wat men met een onduidelijke term aanduidt als het driehoekssysteem
van de drie supermachten. Daarbinnen moet de ASEAN-groep proberen zijn politiek
sui generis waar te maken.
Voor de duidelijkheid is het wellicht goed vooraf even in te gaan op dat
zogenoemde driehoekssysteem der supermachten. Vooraf kan men zich de vraag
stellen of zo'n systeem werkelijk bestaat. Zijn de verhoudingen van de internationale
politiek in Azië werkelijk driehoekig? Wanneer over systeem wordt gesproken, denkt
men geredelijk aan een structuur die berust op welbepaalde principes ofwel heeft
men het over een ‘set’ van regels die - met het oog op een gemeenschappelijk doel
- door de diverse partijen in acht worden genomen. Welnu, de zgn. driehoek
Washington - Moskou - Peking is niet een systeem van die orde: Moskou desavoueert
de toenadering Washington - Peking; Peking heeft die stap gezet uit vrees voor
Moskou en Tokio, en last but nut least blijft de communistische doctrine van
wereldmissionering gelden zoals voorheen.
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In de verhoudingen tussen de grootmachten kan dus hoogstens worden gesproken
van een soort interactie onder de vorm van een driehoek. Bij dat soort relaties zijn
drie types mogelijk: verstandhouding, trilaterale rivaliteit en een traliterale mengeling
van samenwerking en rivaliteit. Van werkelijke trilaterale samenwerking is vooralsnog
geen sprake. Van trilaterale rivaliteit kan echter ook niet worden gesproken; in laatste
instantie is er het kernwapen, dat verhindert dat het zover zou komen. Meer plausibel
is het derde type van interactie: het evenwicht van samenwerking en conflict. Periodes
van spanning alterneren met periodes van détente en wel zodanig dat de driehoek
niet uiteenspat.
Een dergelijke driehoek is - zoals gezegd - geen systeem en a fortiori niet statisch.
Welke is dan de dynamiek van dat soort trilaterale relaties? Het alternatief voor het
evenwicht is het volgende: ofwel stellen twee grootmachten zich op tegen de derde
ofwel stelt een zich schrap tegen een tweede terwijl nummer drie de rol speelt van
tertius gaudens. Beide mogelijkheden zijn van aard om elk van de drie grootmachten
ertoe aan te zetten naar goede betrekkingen te sreven met de twee anderen en
anderzijds te pogen om het conflict gaande te houden tussen de twee anderen. Indien
elk van de drie op die manier tewerk gaat en ieder afzonderlijk daarin slaagt, dan
kan de gelijkzijdige driehoek in stand gehouden blijven. Maar binnen de onvolmaakte
samenstelling van de driehoek zijn er ook krachten die tot instabiliteit leiden. En wel
om drie redenen: de drie grootmachten zijn niet strikt onder elkaar vergelijkbaar
(ideologische verschillen) en vertonen niet dezelfde wil om het gelijkzijdig evenwicht
in stand te houden; invloeden van buitenaf kunnen het evenwicht in de war sturen;
binnen de dynamiek van de driehoek is het mogelijk dat één der partijen niet kan
verhinderen dat er een vijandig gezinde alliantie tussen de twee anderen ontstaat.

Dansen op een spiraaldraad
Het is binnen de geschetste precaire context dat Zuid-Oost-Azië zoiets als een eigen
identiteit poogt te vinden. En vermits het punt geografische afstand ook in de
internationale betrekkingen meespeelt, is het normaal dat Zuid-Oost-Azië voor wat
de driehoek aangaat vooral de ogen op Peking houdt gericht. Hetgeen niet belet dat
het juist de ASEAN-landen zijn die helemaal geen haast aan de dag leggen om hun
diplomatieke betrekkingen met China te normaliseren. Zij zijn het onder elkaar eens
dat de eerste stap van Peking moet komen. In dat opzicht leggen zij minder euforie
aan de dag dan de Westeuropese landen, Australië en Japan. De Zuidoostaziatische
landen willen het alsnog liefst houden bij economische, culturele en ook wel sportieve
betrekkingen.
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Thailand zit tot over de oren in de moeilijkheden die een grondige heroriëntatie met
zich meebrengt. Malaysia popelt van ongeduld om zijn uitvoer naar China uit te
breiden. Indonesië en de Filippijnen verdoen momenteel het grootste gedeelte van
de tijd met navelkijken. Enkel Singapore laat duidelijk blijken dat het verveeld zit
met het US-disengagement in Zuid-Oost-Azië; eerste-minister Lee gelooft helemaal
niet in de gunstige gevolgen van een vreedzame coëxistentie tussen de supermachten.
M.a.w. de ASEAN-groep is helemaal niet zo homogeen als dat volgens de letter van
de verdragen zou moeten zijn. De meningen ter plaatse lopen uiteen van het felste
pessimisme tot het meest ontroerende optimisme. Inzake basisproblemen is de groep
tot nog toe nooit met één stem opgetreden, behalve wanneer men zich schrap zette
tegen de economische politiek van sommige geïndustrialiseerde landen. Hetzelfde
geldt voor het punt neutraliteit of ongebondenheid: Indonesië en Singapore lopen
niet warm voor de georganiseerde ongebondenheid à la Tito.
Dat laatste hoeft niet te verwonderen. In Azië worden verschillende ‘soorten’
neutralisme gepropageerd door de drie supermachten. En er zijn een aantal landen
die al naargelang hun voorkeur voor de ene of andere grootmacht, naar een bepaald
‘soort’ neutralisme neigen. Moskou propageert sinds enkele jaren een soort Aziatisch
veiligheidssysteem waarbinnen de Zuidoostaziatische landen een neutrale koers
zouden kunnen sturen. Maar dan komt onmiddellijk de schaduw van Peking van
achter het hoekje. Het is een publiek geheim dat het Sovjet voorstel onder meer
bedoeld is om Peking in te snoeren. Daarom geven de Aziaten de voorkeur aan ofwel
geen Aziatisch veiligheidssysteem ofwel een waarvan Peking deel uitmaakt, iets wat
de Sovjets nu net niet willen. Het Sovjet voorstel kan tactisch bedoeld zijn om de
Aziaten verdeeld te houden, hetgeen de kansen verhoogt om bilaterale verdragen af
te sluiten.
Een vooraanstaand functionaris van de ASEAN vertelde ons dat de gevolgen van de
rivaliteit der supermachten in Azië enorm zijn. Zij beginnen op elkaar neer te kijken
met een ongelooflijke arrogantie, die niet veel verschilt van die van de vroegere
kolonisatoren. Hij beweerde zelfs dat de oude disputen van vóór de koloniale tijd
opnieuw in alle hevigheid oplaaien. Daarom - aldus onze zegsman - kan van een
politieke coördinatie binnen de ASEAN geen sprake zijn; hoogstens is een losse
vorm van economische samenwerking mogelijk. Hij stak niet onder stoelen of banken
dat het gebruik van de term Zuid-Oost-Azië fout is en dateert uit de koloniale tijd.
Die term zou al te veel suggereren dat er al zoiets bestaat als een Aziatische
belangengemeenschap. Japan - aldus nog de functionaris - zou wat graag zien dat
het zover komt, maar daarvoor voelen maar weinigen
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in Zuid-Oost-Azië. De slogan ‘Azië voor de Aziaten’ geeft nog altijd een verdacht
reukje af.

Gevolgen van het lower profile der USA
In Azië vegeteert nog zoiets als de SEATO (South East Asian Treaty Organisation),
opgericht in 1954 en bedoeld als een tegenhanger van de NATO. De SEATO is
eigenlijk nooit goed van de grond gekomen en haar huidige waarde is dubieus.
Voor de aangesloten Aziatische leden had zij het voordeel dat men er knusjes
onder schuil kon gaan en mocht verhopen dat de beschermheren USA,
Groot-Brittannië en Frankrijk het voor de collectiviteit wel zouden rooien. De
ASEAN-leden Thailand en de Filippijnen zijn lid van de SEATO. Singapore kon via
enge banden met Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland rekenen op indirecte
steun van de SEATO. Al deze Aziatische landen konden het zich veroorloven weinig
aandacht te besteden aan hun eigen buitenlandse en veiligheidspolitiek. Die situatie
is veranderd sinds het eind van de Vietnamese oorlog en de afkondiging van de
Nixon-doctrine. Voor zover zij er niets voor voelen binnen de communistische
invloedssfeer te komen, zijn de Aziatische landen nu wel verplicht hun eigen
standplaats te kiezen.
Thailand is op zowat drie fronten actief. Vooreerst probeert Bangkok de moeilijk
te controleren bergstammen in de grensstreken over te brengen van de jungle naar
de laagvlakten, wat het toezicht door leger en politiemacht vergemakkelijkt. Ten
tweede is Thailand al een tijdje bezig met het voeren van een ping-pong politiek ten
overstaan van Peking. Uiteindelijk wordt Washington op het hart gedrukt steeds meer
wapens, munitie en technisch personeel te leveren en het wegtrekken van US-troepen
binnen redelijke grenzen te houden. Precies zoals Malaysia en Singapore ondervindt
Thailand de repercussies van de Amerikaanse beslissing van 15 augustus 1973: de
bombardementen op Cambodja stop te zetten. Zelfs de Filippijnen en Indonesië
hebben daarvan indirect de gevolgen ondergaan.
In laatste instantie betekent dit voor alle buren dat er in Cambodja maar één
overwinnaar in het veld blijft: de communistische guerilla's die prins Sihanoek
steunen. Men verzoent zich stilaan met de gedachte dat de guerilla's vroeg of laat
Phnom Penh onder de voet zullen lopen, vermits zij al sinds maanden zowat vier-vijfde
van het Cambodjaanse grondgebied onder controle hebben. De dertigjarige oorlog
in Laos loopt eveneens naar zijn einde sinds de halfbroers Soevanna Phoema en
Soevanavong tot een akkoord kwamen over de vorming van een coalitieregering
waarin de communisten opnieuw enkele sleutelposities toegewezen kregen.
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Cambodja en Laos hebben lange grenzen met Thailand, waarlangs de Thais nu al
acht jaar aan een guerilla het hoofd moeten bieden. Bangkok beweert dat Hanoi hier
een hand in het spel heeft. Nu de oorlog in Cambodja en Laos op zijn eind loopt wat gepaard gaat met een versterking van het communistische element - vreest men
in Bangkok dat de oorlog op het Thaische grondgebied zal escaleren. Laos en
Cambodja zouden daarbij als nieuwe communistische sanctuaria voor de strijd in
Thailand kunnen dienst doen. Die situatie, alsmede het feit dat de USA een gedeelte
van de Amerikaanse troepen uit Thailand gaan terugtrekken, verplichtte Bangkok
ertoe toch op de een of andere manier contact met Peking te zoeken. Hoofddoel is:
erger te voorkomen en Peking ertoe aan te zetten de status quo in dit gebied te
respecteren. Men hoopt dit laatste te bereiken doordat Peking vrede neemt met een
minder scherp profiel van de USA in de Aziatische betrekkingen onderling.
Ook Malaysia, de Filippijnen en Indonesië hebben hun deel gehad van de
junglestrijd tegen de communisten. Niettemin neigen ook zij ertoe de banden met
Peking wat nauwer aan te halen. In Malaysia wordt nu gezegd dat China niet meer
intervenieert, ofschoon het dat vroeger op grote schaal heeft gedaan en het op de
koop toe ook nog zelf toegaf. Als gevolg daarvan heeft Peking ertoe besloten tegen
Malaysia een minder agressieve toon aan te slaan. Malaysia heeft nu een ander
slachtoffer gevonden om zijn verbolgenheid over het voortduren hier en daar van
guerillagevechten af te reageren: nl. de Malaysische Chinezen. Dat is wel belangrijk
als men weet dat zowat eenderde van de Malaysische bevolking bestaat uit mensen
van Chinese afkomst, waarvan het grootste gedeelte niet sympathiseert met de aan
de macht zijnde Alliance Party van premier Razak. Dat vindt zijn oorzaak in het feit
dat de Malaysische Chinezen praktisch niet geïntegreerd werden in de samenleving.
Al met al kan momenteel niemand zeggen of Peking het bestaan van een onafhankelijk
Malaysia in het hart draagt dan wel of het de Malaysische Chinezen beschouwt als
verloren zonen.
Praktisch alle technische en logistieke hoge posten van het Malaysische leger zijn
in Chinese handen. Ook de chef van de inlichtingendienst is een Chinees. In de
luchtmacht komt men dezelfde situatie tegen, ofschoon de opperbevelhebber een
inheemse Malaysiër is. De poging om de Chinezen bij de defensie van het land te
betrekken, is overduidelijk van tactische aard. Recentelijk werden ook de hoogste
bestuursposten toegankelijk verklaard voor de Chinezen.
Zoals vrijwel alle ASEAN-staten (behalve Singapore) stemde Malaysia destijds
voor opname van China in de UNO. Het zou als eerste ASEAN-land diplomatieke
betrekkingen met Peking willen aanknopen, maar dat kan niet zonder dat de Chinezen
daarvoor een prijs betalen. Malaysia zou im-
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mers nog wat anders willen uitvoeren dan uitsluitend rubber. Maar hier stuit Malaysia
op de stroeve handelspolitiek van China, die geen onevenwicht in de handelsbalans
duldt. Als tegenprestatie eist Peking dat Malaysia zijn poorten breder opent voor
Chinese produkten, hetgeen Razak eenvoudigweg niet kan omwille van de Chinese
dumpingprijzen.
Thailand van zijn kant is verplicht het probleem van het politieke machtsevenwicht
anders aan te pakken dan Malaysia. Hier komt het zwaartepunt meer op de defensie
te liggen. Hoofdbekommernis is de modernisering van het leger om het minder
afhankelijk te maken van de Amerikaanse hulpverlening. Er wordt rekening gehouden
met het feit dat sinds SALT 1 de waarborg van de Amerikaanse atoomparaplu is
gedevalueerd. Anderzijds wordt de ondergrondse activiteit van de communisten snel
opgedreven en vermindert de Amerikaanse hulp voor ontwikkelingsprojecten. Voor
het pareren van de communisten wordt het logge legerapparaat geleidelijk omgevormd
tot een systeem van speciale kleine eenheden met een grote bewegingsvrijheid en
uitgerust met de vinnigste elementen van de moderne vuurkracht. Om meer en meer
onafhankelijkheid ten overstaan van het buitenland te verkrijgen, werd gestart met
de eerste wapenfabriek.

Peking op twee sporen
In Thailand is men in het algemeen van oordeel dat het mogelijk moet zijn
handelsbetrekkingen met Peking aan te knopen op basis van een organisme dat van
regering tot regering de transacties leidt. De minister van Handel moet uitmaken wat
naar China wordt uitgevoerd en wat daar tegen voordelige prijzen kan worden
aangekocht. Het staat de regering dan vrij de lijsten al dan niet goed te keuren. Dat
alles wordt dan nog verbonden met de voorwaarde dat Thailand zijn betrekkingen
met het Taiwan van Tsjangkai-Tsjek niet hoeft te verbreken. Politiek en handel
moeten streng van elkaar worden gescheiden, zo heet het althans.
Op een bevolking van ruim 35 miljoen zijn er in Thailand zowat 20 procent
Chinezen. De helft daarvan is niet geassimileerd in de Thaise maatschappij. En 't
zijn precies deze niet-geassimileerden die vrijwel de ganse handel van het land in
handen hebben. Zolang de invloed van Taiwan in niet-communistisch Azië groter
was dan die van Peking, was het vrij gemakkelijk de niet-geassimileerde Chinezen
onder controle te houden. Nu de rollen zijn omgekeerd, wordt de situatie onzekerder.
Men weet vooralsnog maar weinig over datgene wat Peking met de Chinese
minoriteiten in Thailand voorheeft.
In het verleden wuifde Peking af en toe vriendelijk naar de Thaische militaire
regering. Nu doet het dat nog opvallender sinds in oktober 1973 een
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burgerlijke regering aantrad. Het aanknopen van culturele en handelsbetrekkingen
behoort nu tot de mogelijkheden, zonder dat Peking zou eisen dat de US-bases uit
Thailand worden weggehaald. China doet alsof het begrijpt dat Thailand
moeilijkheden heeft met de aanwezigheid van US-troepen op zijn grondgebied. Meer
nog, hooggeplaatste functionarissen in Bangkok stellen dat Peking enigszins profijt
heeft bij die aanwezigheid van US-troepen. China zit opgescheept met een Sovjet
trauma en vreest dat elk vacuüm dat de USA in Azië nalaten, wel eens zou kunnen
worden opgevuld door Moskou. China zelf is momenteel nog niet in staat om een
politiek van militaire vacuüm-opvulling te voeren; daarvoor ontbreken de nodige
oorlogsbodems en luchtvloten. Men moet dit zien in functie van het feit dat de Sovjets
tot nog toe hun voorstel voor een collectief veiligheidssysteem in Azië niet van de
grond kregen en daarom voorlopig overgestapt zijn op een politiek van bilaterale
akkoorden.
Overeenkomstig de Chinese doctrine zijn enerzijds communistische infiltratie en
anderzijds contacten met Peking twee streng van elkaar te onderscheiden dingen.
Die zienswijze plaatst Bangkok in een moeilijke positie. De Chinese leiders en dan
vooral Tsjoe-En-lai doen vriendelijk tegen de Thaische regering. Terzelfdertijd wordt
het zgn. Nationaal Front ertoe aangezet permanent strijd te blijven leveren tegen de
regering van Bangkok. De communisten worden getraind in de grensprovincies van
Yunan en Kwangsi en infiltreren van daaruit in Thailand. Dus op dit stuk beweegt
Tsjoe-En-lai zich langs twee wegen. Van hem wordt verhaald dat hij eens heeft
gezegd: Indien ik iets wil bereiken, zal ik ervoor onderhandelen. Alles zou des te
gemakkelijker zijn als Thailand een communistisch land was; maar nu het dat niet
is, zijn goede relaties de moeite waard.
Thailand heeft de vrees overwonnen dat een disengagement van de USA regelrecht
zou leiden tot een economische crisis. Integendeel, de economie is er de jongste tijd
gezonder op geworden, zodat een gedeeltelijke terugtrekking van de US-aanwezigheid
zonder moeilijkheden kan worden opgevangen. Hierbij dient te worden aangestipt
dat zowat vier-vijfde van de Thais in de landbouw werkzaam is. Het wereldtekort
aan grondstoffen is ten goede gekomen aan de prijzen, zodat meer fondsen ter
beschikking komen om uitrustingsgoederen aan te kopen. De vooruitzichten voor de
handel met China blijven niettemin beperkt en wel omdat beide economieën niet
elkaars complement zijn. Ofschoon het feit dat de Thaische handel voornamelijk in
Chinese handen is, mettertijd een stimulans kan worden. De Thailandse overheid
stelt dat buitenlandse investeringen de beste methode zijn om een harmonieuze
economie op te bouwen. Er worden te weinig groots opgezette ontwikkelingsprojecten
ingeplant. Thailand is tot nog toe geen land van ondernemers geweest; dealers en
landbouwers zijn er
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bij de vleet. Toen onlangs de studenten met de politie op de vuist gingen omwille
van de agressieve Japanse aanwezigheid, werd onmiddellijk een wet uitgevaardigd
die de activiteiten van buitenlandse ondernemingen inbindt. Voortaan mogen zij nog
slechts 30 procent van hun gemaakte winsten uit het land laten wegvloeien.
Tijdens de vrij woelige studentendemonstraties van vorig jaar werd veel gesproken
over communistische agitatie, die haar verlengstuk zou hebben gehad in de
Indonesische gewelduitbarstingen tijdens het bezoek van Japans premier Tanaka. In
Thailand zelf vindt men die interpretatie nogal ver gezocht. Men neemt aan dat de
intellectuele democratische oppositie die vorig jaar de militairen ten val bracht, niet
de bedoeling heeft een communistisch regime te bevorderen. Die oppositie zou loyaal
blijven tegenover het koningshuis. En over het algemeen neemt men aan dat het
aanstellen van de burgerlijke regering de sociale vrede ten goede is gekomen.
De economische situatie van de Filippijnen verschilt niet veel van die van Thailand.
De export neemt toe en maakt dat er steeds een actieve handelsbalans is, zodat de
reserves aan buitenlandse valuta's jaarlijks verdubbelen. De vooruitzichten worden
doorgaans goed genoemd, hetgeen in niet geringe mate te danken is aan het feit dat
president Marcos er de ijzeren hand aan houdt. Het bankwezen floreert en de
aanvragen van investeerders stromen toe. Buitenlandse investeerders hebben geen
binnenlandse partner nodig indien zij borg staan voor een uitvoer van zowat 70
procent van hun produktie. Maar in tegenstelling tot landen zoals Singapore en
Malaysia beschikken de Filippijnen niet over een commerciële infrastructuur. De
Amerikanen zijn bij alles en nog wat betrokken. Dat is wel zoiets als een doorn in
het oog van de andere ASEAN-partners.
Binnen de ASEAN is Indonesië wel bereid een constructieve rol te spelen, maar dan
toch geen te opvallende. Sinds 1965, toen het leger een communistische staatsgreep
neersloeg, zijn de communisten publieke vijand nr. 1. En lange tijd figureerden de
Chinezen op de tweede plaats. De belangrijkste investeerders zijn de Amerikanen
en de Japanners met op de derde plaats de Filippino's, die vooral geïnteresseerd
blijken te zijn in de houtindustrie van Kalimantan. De diplomatieke betrekkingen
met China werden in 1965 bevroren en de voorkeur van dit ongebonden land gaat
voornamelijk uit naar de niet-communistische staten. Dat alles heeft niet belet dat
Indonesië destijds stemde voor de toetreding van China tot de UNO, omdat het steeds
heeft vastgehouden aan de theorie van het éne China. Vervolgens staat het volledig
achter de eis van Malaysia dat de supermachten de ASEAN-regio als een zone van
vrede en neutraliteit moeten erkennen en dat ook in een

Streven. Jaargang 27

659
verdragstekst garanderen. In tegenstelling tot de Filippijnen is men niet zo erg gesteld
op al te enge economische contacten met Japan en Australië. Veeleer propageert men
het oprichten van eigen multinationale concerns binnen de ASEAN-context.
Niet-communistische staten zoals Japan, Australië en ook de USA beschouwen
Indonesië als de sleutelpositie voor de stabiliteit in Zuid-Oost-Azië en wel omwille
van zijn uitgestrektheid en zijn geografische positie aan de periferie van China. Maar
tot nog toe is het onduidelijk of Indonesië zich zo maar goedschiks laat inkapselen
in een systeem dat anderen voor Zuid-Oost-Azië aan het uitdenken zijn. Dat zou best
kunnen, maar tot nog toe doet Djakarta er het zwijgen toe.

West-Europa als tegenwicht
De ASEAN staat niet enkel onder druk van de USA, de Sovjet-Unie en China maar
ook van Japan. Zoiets is natuurlijk niet bevorderlijk voor een groep alsnog
ontwikkelingslanden om hun eigen weg te gaan in min of meer solidariteit. Het kon
dan ook niet anders of de ASEAN ging op zoek naar tegenwichten waardoor het haar
mogelijk wordt haar eigen koers te blijven varen. Dat moesten dan tegenwichten zijn
die zo weinig mogelijk gevaar opleveren, liefst geen strak gestructureerde politieke
formaties, maar die toch een internationaal economisch gewicht opbrengen.
Op de ministerconferentie van de ASEAN van april 1973 werd unaniem besloten
de hulp in te roepen van de Europese Gemeenschap. Te dien einde werd prompt een
secretariaat opgericht. Er werd van uitgegaan dat de ASEAN zes jaar geleden werd
opgericht met bepaalde economische, sociale en interregionale plannen in het
achterhoofd. De bedoeling was te komen tot samenwerking en niet tot integratie.
Tussendoor valt er een soort van toenadering tussen de grootmachten waar te nemen.
Het anti-communisme wordt minder scherp gesteld. De vraag was nu welke houding
de ASEAN tegenover dat alles moet gaan aannemen? Vorig jaar werd een speciaal
coördinatiecomité opgericht dat met de EEG kwam onderhandelen en dat dienst blijft
doen als permanent dialogeercentrum. Het is samengesteld uit de ambassadeurs van
de ASEAN-landen te Brussel.
Het is nu echter niet zó dat zou gestreefd worden naar associatie van de EEG met
de ASEAN. Wel geldt als regel dat zelfs bilaterale contacten met de EEG uiteindelijk
ten goede moeten komen aan alle partnerlanden van de ASEAN en wel omdat men
naar buitenuit als één geheel wil optreden. Eind vorig jaar had te Bangkok de laatste
ontmoeting plaats tussen de ASEAN en de EEG. Commissielid Christopher Soames,
die zogezegd verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid van de EEG, meende
dat het volstond even zijn neus in de vergaderzaal binnen te steken. Die geste werd
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in Zuid-Oost-Azië in het algemeen geïnterpreteerd als een gebrek aan echte interesse
van de kant van de Europese Gemeenschap. Tot dan toe hadden de ASEAN-leden
in de overtuiging geleefd dat de EEG zich meer en meer extravert ging manifesteren,
de handel liberaliseren en grotere aandacht zou schenken aan de problemen van de
ontwikkelingslanden die niet behoren tot de associatiekring van Afrika.
De ASEAN heeft moeten vaststellen dat het algemene preferentiesysteem van de
EEG nu zal oplopen tot zowat 33 miljoen dollar per jaar voor wat de tariefreducties
betreft voor zowat 150 landbouwprodukten. De ASEAN-landen zien niet goed in
waarom de preferentie van de EEG bijna uitsluitend naar Afrikaanse landen uitgaat.
Dat ligt vooral zwaar op de maag van die ASEAN-leden die als oud-Britse kolonies
sinds de opneming van Groot-Brittannië de vroegere Commonwealth-preferenties
aan hun neus zien voorbij gaan.
Op de bijeenkomst te Bangkok werd weliswaar toegegeven dat de EEG bepaalde
garanties heeft gegeven zonder daarbij in concrete details te treden. De Europese
Gemeenschap zou in de praktijk meer belangstelling hebben voor de economisch
sterkeren van de ASEAN dan voor de achterblijvers. Men argumenteert te Brussel
dat het verlenen van concessies aan de zwakkeren inzake tarieven de positie van de
sterkeren zou doen wankelen. De ASEAN weet heel goed dat zij inzake de EEG
moet differentiëren tussen ‘onwilligen’ zoals Frankrijk en Groot-Brittannië enerzijds
en hen die begrip kunnen opbrengen voor de problemen van de Zuidoostaziatische
landen. Nederland en België waren de eerste EEG-landen die het immobilisme hebben
doorbroken en overgegaan zijn tot collectieve steun. Dit feit werd in ASEAN-kringen
des te meer gewaardeerd omdat Japan en Australië onlangs het roer hebben omgegooid
door voorstellen te doen voor een alternatieve regionale groepering in Zuid-Oost-Azië.
Afgezien van alle technische moeilijkheden en consultaties blijft het een feit dat
de EEG met de ASEAN als onafhankelijke partner in onderhandeling blijft. Zoiets
is echter nog niet wat de ASEAN-landen zouden wensen, nl. dat West-Europa in
Zuid-Oost-Azië een eigen taak op zich neemt. Men kan hierbij aanvoeren dat de
Zuidoostaziaten wat al te ongeduldig zijn. Zij begrijpen haast niet dat het Europese
‘integratie-mirakel’ een werk van uiterst lange adem is en dat de weg naar de
internationale scène bestrooid ligt met obstakels. De machtsverhoudingen in Azië
zijn in een versnelde maalstroom terecht gekomen en dat verklaart wellicht het
ongeduld van de ASEAN.
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Bondsrepubliek en Tsjechoslowakije normaliseren hun betrekkingen
L.L.S. Bartalits
De ontwikkeling van de betrekkingen van de Bondsrepubliek met Tsjechoslowakije
en met de DDR in het jaar 1973 bewezen dat er tussen Oost- en West-Europa nog
veel wantrouwen heerste ondanks de ontspanning. In Praag konden de Westduitse
onderhandelaars aanvankelijk geen overeenstemming bereiken over een aanhangsel
inzake humanitaire kwesties bij het op 19 juni 1973 geparafeerde
normaliseringsverdrag tussen de Bondsrepubliek en Tsjechoslowakije.
Het ging hier weer om West-Berlijn. De bondsregering wenste het vestigings- en
bezoekrecht van Sudetenduitsers aan de Bondsrepubliek ook uitgebreid te zien tot
West-Berlijn. Bovendien verlangde Bonn dat de toekomstige Westduitse ambassade
in Praag op consulair gebied ook de belangen van West-Berlijn kon behartigen. Het
viermogendhedenverdrag van 1971 stond dit in principe aan de Bondsrepubliek toe,
maar zodra het over West-Berlijn ging waren en zijn de Sovjetbloklanden uiterst
behoedzaam en geneigd problemen op te werpen.
De Oostduitse leiders wisten in september en oktober van het vorige jaar Bonns
pogingen te dwarsbomen om zijn betrekkingen met Tsjechoslowakije, Hongarije en
Bulgarije te normaliseren. En zodoende moest Brandts reis naar Praag (om een
verdrag over het aanknopen van diplomatieke betrekkingen en over de liquidatie van
het Verdrag van München) bij herhaling worden uitgesteld.
Het verdrag zou reeds in oktober 1973 getekend worden, maar Moskou maakte
moeilijkheden over de Westduitse consulaire vertegenwoordiging van West-Berlijn.
Nadat een compromis was uitgewerkt, leken alle obstakels weggenomen en Brandts
bezoek aan Praag werd opnieuw vastgesteld. Toen trokken echter de Tsjechoslowaken
hun instemming met de compromis-formule terug, volgens Russische bronnen omdat
de DDR bezwaar maakte.
Eindelijk reisden begin december 1973 Brandt en Scheel naar Praag om hun
handtekening te zetten onder het Westduits-Tsjechoslowaakse verdrag,
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dat een streep zette onder het verleden en een eerste belangrijke stap moest vormen
op weg naar normale diplomatieke betrekkingen tussen Bonn en Praag.
Met de ondertekening van het normalisatieverdrag met Praag beschouwde de
bondsregering de fase van bilaterale verdragen in de ‘Ostpolitik’ voor beëindigd.
Egon Bahr sprak in dit verband van een voltooiing van het systeem van de bilaterale
verdragen. Naar zijn mening moet er nu gestreefd worden, in het kader van
multilaterale Oost-West akkoorden, naar een economische samenwerking, die ten
bate van beide partijen door groot opgezette economische projecten het interesse in
het behoud van de vrede moet institutionaliseren. Daarbij zouden bij grote projecten
meerdere partners moeten samenwerken; in enkele gevallen de Verenigde Staten
inbegrepen, aldus Bahr. Een nauwere economische samenwerking tussen Oost en
West zou dan weer kunnen leiden tot een troepenvermindering in Centraal Europa,
omdat deze coöperatie het wederzijdse wantrouwen vermindert. Wanneer er bij de
onderhandelingen over troepenvermindering vooruitgang zou worden geboekt, dan
zou er ook weer vooruitgang op het geheel van economische samenwerking denkbaar
zijn. Volgens Bahr ontwikkelt zich hier zonder schematische parallelliteit 'n onderlinge
samenhang. In de loop van de komende jaren kan worden overzien of op deze manier
zoveel vooruitgang is geboekt dat daarbij ook in Europa naast het systeem van
veiligheid door afschrikking een systeem van veiligheid door overeenkomsten kan
komen1.
Desondanks blijven er voor de Bondsrepubliek nog voldoende problemen over
die zij bilateraal zal moeten oplossen. Een apart hoofdstuk vormt de DDR waarmee
de bondsregering, ondanks de aanzienlijke verbetering van de betrekkingen tussen
beide landen in de afgelopen drie jaar, nog steeds moeizaam onderhandelingen voert.
In dit verband zal veel afhangen van de vraag of er een regeling voor West-Berlijn
kan worden gevonden. De bondsregering beseft dat haar doen en laten in deze kwestie
niet alleen door de CDU/CSU-oppositie vol wantrouwen wordt gevolgd, nadat zij
er niet in was geslaagd om met Tsjechoslowakije de kwestie van het Westberlijnse
rechtsverkeer te regelen.
Mogelijk is dat aan de oplossing van het Westberlijnse vraagstuk nieuwe impulsen
worden gegeven, wanneer Willy Brandt in dit voorjaar op uitnodiging van Leonid
Brezjnev een bezoek aan de Sovjet-Unie zal brengen.

Eerste drie ronden van voorbereidende besprekingen
De onderhandelingen van de Bondsrepubliek met Tsjechoslowakije over de

1

Cf. Egon Bahr. Vier Jahre Bonner Ostpolitik, in Die Zeit, 14 december 1973
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normalisatie van de wederzijdse betrekkingen waren moeizaam op gang gekomen
en waren ook moeizaam verlopen. Nadat op 3 augustus 1967 een handelsovereenkomst
tot stand was gebracht, duurde het tot medio oktober 1970 voor er weer sprake was
van officieel contact. Gezantschapsraad Jürgen von Alten, chef van de afdeling
Oost-Europa van het ministerie van buitenlandse zaken in Bonn, voerde toen in Praag
besprekingen met Jiri Götz, toentertijd hoofd van de afdeling Duitsland van het
Tsjechoslowaakse ministerie van buitenlandse zaken.
In een vergadering van de SPD-fractie in de Bondsdag op 3 november 1970 deelde
bondskanselier Brandt mee dat hij van de Tsjechoslowaakse regering een brief
ontvangen had, waarin de wens werd uitgesproken naar onderhandelingen over het
realiseren van een verdrag. Brandt gaf toen als zijn mening te kennen, dat ‘binnen
afzienbare tijd’ met de onderhandelingen begonnen kon worden.
Met de verkennende besprekingen werd een begin gemaakt op 31 maart en op 1
april 1971, toen staatssecretaris Paul Frank van buitenlandse zaken in Praag overleg
voerde met de Tsjechoslowaakse vice-minister van buitenlandse zaken Milan Klusak.
De eerste ontmoeting werd gevolgd door een tweede, nu in Bonn op 13 en 14 mei.
Een derde ronde van besprekingen volgde op 27 en 28 september 1971, in Praag.
Bij de derde sonderingsronde was bepaald vooruitgang gemaakt. Ook al was de
begin november 1971 gehouden vierde ronde van de besprekingen nog als inleidend
gekarakteriseerd, formele onderhandelingen tussen de beide regeringen leken toch
naderbij te komen.
De besprekingen tussen de Bondsrepubliek en Tsjechoslowakije stonden van het
begin af aan in de schaduw van de verdragen van Bonn met Moskou en Warschau
en de besprekingen tussen de Bondsrepubliek en de DDR. Hoewel in Bonn van een
innerlijke samenhang tussen deze zaken werd gesproken, speelden de besprekingen
tussen de Bondsrepubliek en Tsjechoslowakije zich toch wat aan de marge af. Dat
verminderde de haast en ook enigszins de politieke explosieve kracht ervan. Met de
vorderingen van Brandts ‘Ostpolitik’, was het voor Praag vooral een kwestie van
niet te ver achterop te raken bij de andere Oosteuropese landen.
In mei 1971 was er een impasse ontstaan toen zowel de vertegenwoordigers van
de Bondsregering als die van de Tsjechoslowaakse regering op hun standpunt bleven
staan ten aanzien van de (on)geldigheid van het op 29 september 1938 door
Chamberlain, Daladier, Hitler en Mussolini bezegelde Verdrag van München.
Krachtens dit akkoord moest de toenmalige Tsjechoslowaakse regering het door
Duitsland opgeëiste Sudetenland (28.000 km2, waarop 3,6 miljoen mensen,
overwegend Sudetenduitsers woonden) afstaan. Op 1 oktober 1938 konden eenheden
van de Wehrmacht dankzij dit

2

R. Hilf, Die tsjechoslowakische Forderung auf Ungültigkeit des Münchner Abkommens ab
initio, in Osteuropa, december 1970, pp. 839-859.
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Verdrag het Sudetenland binnen marcheren en daarmee bijna een kwart van
Tsjechoslowakije bezetten.
Bij de eerste en tweede ronde van de besprekingen stelden de Tsjechoslowaken
als voorwaarde voor het normaliseren van de betrekkingen met de Bondsrepubliek,
dat dit verdrag ongeldig zou worden verklaard ‘van het begin af aan met alle
consequenties van dien’.
Tijdens de derde sonderingsronde in oktober 1971 was besloten tot een meer
pragmatische aanpak en tot het laten rusten van de fundamenteel tegengestelde
standpunten, waarvan beide partijen wisten dat ze toch niet verlaten zouden worden.
Onder meer speelde hierbij de wetenschap dat bij de nadering van de
Bondsdagverkiezingen een overeenkomst steeds moeilijker zou worden, een rol. De
tot dan toe gevolgde praktijk, waarbij Tsjechoslowakije een verdrag over het verleden
en de Bondsrepubliek een verdrag over de toekomst aan het uitdokteren waren,
maakte plaats voor een grotere zakelijkheid en de bereidheid om voor het Verdrag
van München een voor beide zijden acceptabele formule te vinden.
Het optimisme in de Bondsrepublikeinse delegatie na de derde ronde spruitte voort
uit de overeenkomst eerst de kwestie van de geldigheid van het Verdrag van München
uit de weg te ruimen en pas daarna de ermee samenhangende bezits- en
staatsrechtelijke vragen te bespreken. Voordien scheen de Tsjechoslowaakse delegatie
eerder een omgekeerde volgorde na te streven, waarbij ook de
schadevergoedings-aanspraken snel ter sprake kwamen. Van Westduitse zijde zag
men in de overeenstemming over de procedure een bepaalde vooruitgang, een ‘verdere
stap op een nog lange weg’, zoals de delegatieleider, staatssecretaris Frank het zei.

Ongeldigheid van het verdrag van München ab initio
Voor de meeste Westduitsers was de rechtsgeldigheid van het Verdrag van München
een zuiver theoretisch vraagstuk, omdat aan de betreffende overeenkomst - ook naar
de opvatting van de na de oorlog optredende bondsregeringen - generlei politieke of
territoriale consequenties meer konden worden ontleend. Daarom was ook de
hardnekkigheid waarmede Tsjechoslowakije van de Bondsrepubliek de erkenning
eiste dat het Verdrag van München ‘van het begin af’ ongeldig was en derhalve ook
nooit van kracht was geworden, verbijsterend. Het Tsjechoslowaakse standpunt in
deze was dan ook alleen te begrijpen, wanneer men de voorgeschiedenis kent.
Hilf betoogde in het tijdschrift ‘Osteuropa’ van december 1970 dat de stel-
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ling, volgens welke het Verdrag van München ‘ex tunc’ geen rechtsgeldigheid bezat,
gebaseerd was op een politieke overweging van president Benesj. Tot 15 maart 1939
had Benesj zich met het Verdrag van München verzoend in de hoop dat
Tsjechoslowakije zijn neutraliteit hierdoor zou kunnen handhaven in het te verwachten
grote Europese conflict. Eerst op 15 maart 1939 was ten gevolge van de Duitse
bezetting van Bohemen en Moravië de these ontwikkeld van de ongeldigheid ex tunc
van de Overeenkomst van München. Deze stelling en daarmede samenhangend het
juridisch voortbestaan van de Tsjechoslowaakse republiek van voor 1 oktober 1938,
was in de eerste plaats bedoeld als een juridische constructie om de door
Tsjechoslowakije in het buitenland gevoerde actie een volkenrechtelijke basis te
geven.
Het tweede doel van genoemde Tsjechoslowaakse these was: het probleem van
de Sudetenduitsers van meet af aan niet bij een toekomstige vredesconferentie te
betrekken. In dat licht moeten ook de mislukte pogingen worden gezien om de in
Engeland wonende Sudetenduitse emigranten onder de jurisdictie van de
Tsjechoslowaakse regering in ballingschap te brengen. De ongeveer 8000
Sudetenduitsers die het Hitler-regime waren ontvlucht en zich in Groot-Brittannië
hadden gevestigd, hadden zich voor het merendeel aangesloten bij een Sudetenduitse
sociaal-democratische partij onder leiding van W. Jaksch. Ten aanzien van de
toekomstige status van hun volksgroep in een naoorlogs Tsjechoslowakije eisten zij
van Benesj garanties die deze hun niet wilde geven.
Een derde punt in de Tsjechoslowaakse these betrof het volgende: als het Verdrag
van München rechtsgeldig tot stand was gekomen, dan kon alleen een volkenrechtelijk
geldig nieuwe regeling mogelijk worden gemaakt door middel van een nieuw Verdrag
tussen alle betrokken staten óf door een aan Duitsland opgelegd vredesverdrag. Maar
in een dergelijk geval zou de 3,6 miljoen zielen tellende Sudetenduitse
bevolkingsgroep een stem in het kapittel willen hebben en dat was nu juist een
mogelijkheid die door de stelling van de ongeldigheid ab initio van de Overeenkomst
van München werd verhinderd.
Hoewel het staatsburgerschap van de Sudetenduitsers bij de Bonner wet van 1955
geregeld was, sloot dit een ‘Bereinigungsabkommen’ tussen de Bondsrepubliek en
Tsjechoslowakije niet uit. Het eigenlijke probleem van de Duitsers in de periode
1971-1973 was daarin gelegen dat de Bondsrepubliek geen mogelijkheid meer zou
hebben, de economische Tsjechoslowaakse eisen voor terugbetalingen (26,2 miljard
gouddollar) nog met een verwijzing naar de eveneens onrechtmatige onteigening
van het bezit van Duitse staatsburgers in 1945 af te weren. Immers, de erkenning
door Bonn van een ab initio ongeldigheid van het Verdrag van München zou
impliceren
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dat dit verweer hoegenaamd niet op Duitse staatsburgers, maar op Tsjechoslowaakse
onderdanen betrekking zou hebben gehad3.

Bilaks geheim rapport
Na de op 18 en 19 november 1971 gehouden vierde ronde van de
sonderingsgesprekken viel een verharding van het Tsjechoslowaakse standpunt waar
te nemen. De verharding in het buitenlands beleid bleek de toenmalige golf van
binnenlandse onderdrukking te begeleiden. De besprekingen met de Bondsrepubliek
over het Verdrag van München waren drie maanden opgeschort. De Tsjechoslowaakse
pers oefende in februari 1972 bovendien felle kritiek uit op de Bondsrepubliek en
deed een aanval op de permanente Westduitse handelsmissie in Praag. Tegelijkertijd
werd de Tsjechoslowaakse houding tegenover andere communistische partijen
eveneens wantrouwiger.
Een geheim rapport van Bilak (de secretaris van het Centraal Comité, die belast
was met de betrekkingen met andere communistische partijen) waarvan gedeelten
uitgelekt waren, bevatte ongewoon openhartige beoordelingen over buitenlandse
ontwikkelingen. Zo verklaarde Bilak dat de schijnbaar kleine economische
hervormingen in Hongarije tot verzwakking van de partij-controle leidden. De Poolse
leider Gierek werd bekritiseerd om zijn zwakke houding tegenover de katholieke
kerk. De Roemeense partij werd aangevallen om haar contacten met de Volksrepubliek
China.
Symbolisch voor de toenmalige stemming van het regime was de overdracht van
de controle op de grenswachten, van het ministerie van defensie naar dat van
binnenlandse zaken. Indra, die lid van het partijpresidium bleef, gaf zijn post in het
secretariaat van het centrale comité op, om als voorzitter van het parlement de
conservatieve controle op deze instelling te verstevigen.
Het eerste teken van een hardere buitenlandse politiek was de benoeming in
december 1971 van Chnoupek, de Tsjechoslowaakse ambassadeur in Moskou, tot
minister van buitenlandse zaken. Daarna waren de besprekingen met de
Bondsrepubliek geruime tijd op een dood spoor geraakt, hoewel de vier ronden van
voorbereidende onderhandelingen de weg naar een politiek compromis hadden
geopend.
Tsjechoslowakije had erkend willen zien dat het Verdrag van München nooit
geldig was geweest. In december 1966 verklaarde bondskanselier Kiesinger dat zijn
regering instemde met de opvatting, dat het onder bedreiging

3

Cf. J.W. Brügel, Zur Problematik des Münchener Abkommens, in Osteuropa, november
1971, pp 880-888.
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met geweld tot stand gekomen Verdrag van München niet meer geldig was. Drie
jaar later voegde Willy Brandt hieraan toe dat het verdrag van het begin af
onrechtvaardig was. Terwille van de Sudetenduitsers die in oktober 1938 Duits burger
waren geworden, wilde Bonn echter niet verder gaan, opdat zij niet in juridische
moeilijkheden zouden geraken. Tijdens de in november 1971 gehouden vierde ronde
van de sonderingsgesprekken toonden beide regeringen compromisbereidheid, nadat
Praag had laten doorschemeren dat het een formule zou kunnen bedenken die zou
garanderen dat de algehele nietigverklaring van het Verdrag geen consequenties voor
individuele personen met zich mee zou brengen. Maar van november 1971 tot juni
van het volgend jaar hoorde men niets meer in die zin.
Verre van nog een datum voor de volgende besprekingen vast te stellen
beschuldigde het blad Rude Pravo de Westduitse sociaal-democraten van het
voornemen, de ‘Ostpolitik’ te benutten om sociaal-democratische denkbeelden in
Oost-Europa binnen te smokkelen. Uit de arrestaties en ondervragingen van eigen
burgers bleek duidelijk de verdenking, dat reformistische denkbeelden een westerse
of tenminste anti-Husak-regime achtergrond moesten hebben. Men mag
veronderstellen dat de voorstanders van de harde lijn in Tsjechoslowakije begin 1972
zich de rol van ideologische waakhonden voor geheel Oost-Europa wilden toeëigenen,
een rol die eertijds door Walter Ulbricht vervuld werd.

Vijfde ronde
Het duurde tot 29 en 30 juni 1972 voor in Praag een vijfde ronde van de
sonderingsgesprekken kon plaatsvinden. Van Tsjechoslowaakse zijde bleef men
staan op de formule ongeldig ‘van het begin af aan’, zowel in de besprekingen als
in openbare uitlatingen van de leiders. In de vijfde ronde was men overeengekomen
een ‘denkpauze’ in te lassen. Gedurende deze denkpauze was uit openbare uitlatingen
van de Tsjechoslowaakse leiders een versoepeling van hun standpunt af te leiden.
Een eerste symptoom was een rede van de in december 1971 benoemde minister
Chnoupek van buitenlandse zaken in Ostrawa op 3 september 1972. Hij liet zich toen
op verzoenende toon uit over de mogelijkheid van een regeling van de betrekkingen
met de Bondsrepubliek. Hij zei, dat de Tsjechoslowaakse regering de buitenlandse
politiek van de regering Brandt-Scheel waardeerde. Chnoupek gaf vervolgens te
kennen dat een regeling van de ongeldigheidsverklaring (zonder de toevoeging ‘van
het begin af aan’) de atmosfeer zou doen opklaren. Tenslotte gaf minister Chnoupek
te kennen, dat deze kwestie zonder denkpauzes of vertragingen tot een voor beide
zijden aanneembare oplossing gebracht kon worden.
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Ook waren verzoenende geluiden te horen op een officieel bezoek van een
Tsjechoslowaakse partij- en regeringsdelegatie aan de DDR van 19 tot en met 23
september 1972. Op een bijeenkomst gaf premier Strougal te kennen, dat het in een
gemeenschappelijke inspanning moest lukken de problemen tussen de Bondsrepubliek
en Tsjechoslowakije uit de weg te ruimen. De eerste secretaris van de
Tsjechoslowaakse CP, Gustav Husak, liet zich op een massameeting in Oost-Berlijn
eveneens gematigd uit. Hij sprak daarbij niet meer van een ongeldigheid van het
Verdrag van München van het begin af aan; hij verlangde de liquidatie van het
verdrag.

Doorbraak en liberalisatie
De doorbraak in het proces der normalisering van de staatsbetrekkingen tussen de
Bondsrepubliek en Tsjechoslowakije kwam echter van een andere zijde. Van 13 tot
en met 18 november 1972 bracht een Boelgaarse partij- en regeringsdelegatie,
aangevoerd door partijleider Todor Zjiwkov, een bezoek aan de Sovjet-Unie. In het
na afloop van het bezoek uitgegeven slotcommuniqué gaven beide delegaties
uitdrukking aan hun hoop op een succesrijke afloop van de onderhandelingen tussen
Bonn en Praag op basis van de nietigheidsverklaring van het Verdrag van München.
Het was de eerste maal, dat in een officieel Oosteuropees document de formule
ongeldig ‘van het begin af aan’ niet voorkwam. In een redevoering te Bratislava op
29 november 1972 gebruikte minister Chnoupek nog een andere formule: hij sprak
van ‘aanvankelijke ongeldigheid’, maar in een toespraak van Husak een week later,
op 30 november, kwam de eis naar ongeldigheid ‘van het begin af aan’ niet meer
voor. Husak gaf te kennen normale betrekkingen met de Bondsrepubliek te willen,
onder voorwaarde dat ‘de Bondsrepubliek zich duidelijk van de Hitleriaanse agressie
tegen de Tsjechoslowaakse staat distantieerde, waarvan het Dictaat van München
een bestanddeel was, en die tot de liquidatie van onze staat en de onderwerping van
onze volkeren had geleid.
Voorts werd de formule ‘ongeldig van het begin af aan’ niet gebruikt toen Leonid
Brezjnev eind november 1972 een bezoek aan Hongarije bracht. Tijdens een bezoek
van minister Chnoupek aan Roemenië nam deze de formulering van Gustav Husak
over, dat de Bondsrepubliek afstand moest nemen van het dictaat van München. In
het slotcommuniqué na afloop van dit bezoek was sprake van de erkenning van de
ongeldigheid van het Verdrag van München door de Bondsrepubliek.
Officieel had men in Tsjechoslowakije evenwel nog niet van de formule ‘van het
begin af aan’ afstand gedaan. Het laatste officiële contact was een brief van premier
Strougal aan Brandt van 19 september 1972 geweest, die
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voor Bonn geen bruikbare basis voor onderhandelingen had opgeleverd aangezien
de oude formule hierin nog voorkwam. In zijn antwoord liet Brandt dit ook weten.
Welliswaar beschouwde de bondsregering het Verdrag van München ook ongeldig,
onrechtvaardig en immoreel, maar gezien de juridische consequenties kon zij de
Tsjechoslowaakse formulering niet overnemen.
Van belang was tenslotte het slotcommuniqué na het bezoek van Leonid Brezjnev
aan Praag van februari 1973. Hierin kwam de formule ‘van het begin af aan’ niet
meer voor, voor de eerste maal in een officieel document, mede door de
Tsjechoslowaakse leiders ondertekend. Door dit bezoek bevestigde het Kremlin zijn
vertrouwen in Husak. In plaats van het te hebben over de ‘contrarevolutionairen’ en
de ‘bourgeoisopportunisten’ van 1968 verklaarde Brezjnev dat men ‘groepen’ en
‘tendenties’ kon onderscheiden die - onder wijze leiding van de partij - weer bij de
opbouw van het socialisme konden worden betrokken.
Deze ontwikkeling hield zeker verband met de mutaties in het Kremlin en de val
van Sjelest, die in 1968 zijn collega had overgehaald tot het militaire optreden tegen
Praag. Wat er ook van zij, het blijft een feit dat ambassadeur Tsjervonenko (op wiens
advies in 1968 tot de actie was besloten) in mei 1973 naar Moskou werd
teruggeroepen. Moskou wenste een echte normalisatie in Tsjechoslowakije, alsmede
een duurzaam akkoord tussen Praag en Bonn. Maar dat was gemakkelijker gezegd
dan gedaan, gezien het feit dat de Westduisters nog niet zo lang geleden werden
voorgesteld als revanchisten.

Duitsers in Tsjechoslowakije
De duidelijke versoepeling van het Tsjechoslowaakse standpunt maakte hervatting
van de sonderingsgesprekken mogelijk. Tijdens de op 12 en 13 april 1973 in Bonn
gehouden vijfde ronde van de verkennende besprekingen werd besloten
onderhandelingen over het tot stand brengen van een verdrag te openen.
De eerste ronde van de officiële onderhandelingen vond op 7 en 8 mei 1973 plaats
in Praag. Tijdens deze besprekingen kwam ook de positie van de Duitse minderheid
in Tsjechoslowakije aan de orde. Bij de in 1970 gehouden volkstelling bleken van
de 14,3 miljoen inwoners 85.582 zich als Duitser te beschouwen. Van hen wonen
80.000 in Bohemen en Moravië en 5.000 in Slowakije. Bij de uitwijzing van meer
dan drie miljoen Duitsers in 1945 waren circa 250.000 Duitsers in Tsjechoslowakije
achtergebleven. Bij de volkstelling in 1950 gaven zich nog slechts 165.000 als Duitsers
op, welk aantal in 1961 verder gedaald was tot 140.000.
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Sinds 1960 nam de Tsjechoslowaakse regering in gevallen waarin gezinshereniging
uit humanitaire overwegingen wenselijk was, een inschikkelijk standpunt in. Zoals
minister Chnoupek op een begin mei 1973 gehouden persconferentie meedeelde,
waren van 1961 tot en met 1972 76.132 personen legaal naar de Bondsrepubliek
geëmigreerd. (Momenteel liggen bij het Duitse Rode Kruis nog ongeveer 25.000
verzoeken om gezinshereniging ter behandeling).
De Duitsers die na 1945 in Tsjechoslowakije waren gebleven, gelden als
Tsjechoslowaakse staatsburgers van Duitse nationaliteit. De kwestie van hun
staatsburgerschap was zeer gecompliceerd, vooral in verband met de annulering van
het Verdrag van München. Na de totstandkoming van het Verdrag van München
verkregen de Duitsers op grond van een Duits-Tsjechoslowaakse overeenkomst, die
op het Verdrag van München berustte, het Duitse staatsburgerschap. In 1945 werden
zij door Praag praktisch statenlozen verklaard. Tsjechoslowaakse
volkenrechtsgeleerden waren steeds van oordeel geweest dat de verkrijging van het
Duitse staatsburgerschap in 1938 evenzeer ongeldig was als het Verdrag van München.
Naar de opvatting van de bondsregering waren de in Tsjechoslowakije woonachtige
Duitsers als burgers met dubbele nationaliteit te beschouwen. Bij de onderhandelingen
op 12 en 13 april 1973 in Bonn werd ernaar gestreefd dat Duitsers die naar de
Bondsrepubliek wilden emigreren, zich op de Duitse nationaliteit konden beroepen
en dat aan dit recht geen afbreuk werd gedaan door het normaliseringsverdrag tussen
beide landen.

Normaliseringsverdrag
De tweede en afsluitende ronde van de officiële onderhandelingen vond plaats van
23 tot en met 30 mei 1973 in Bonn. Bij deze gelegenheid waren de delegaties er in
geslaagd een verdragstekst tot stand te brengen. Als sluitstuk van Bonns
‘Ostvertragwerk’ was op 20 juni 1973 het verdrag tot normalisering van de
betrekkingen met Tsjechoslowakije in Bonn geparafeerd. Kernstuk in het zes artikelen
tellend verdrag vormde de ongeldigheidsver-klaring van het Münchense verdrag
‘waarvoor na uiterst moeizame onderhandelingen een compromis kon worden
gevonden waarmee beide partijen tevreden konden zijn’, aldus Brandt.
Uit het verdrag bleek dat de Tsjechoslowaakse regering afstand deed van haar eis
dat het Akkoord van München ‘van het begin af aan’ ongeldig zou moeten worden
verklaard. In het verdrag werd er alleen op gewezen dat het Münchense akkoord op
29 september 1938 aan Tsjechoslowakije onder bedreiging van geweld was
opgedrongen en dat Bonn en Praag met het oog op hun wederzijdse betrekkingen dit
akkoord nietig verklaarden. Daarop
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aansluitend werd vastgesteld dat het nieuwe verdrag geen juridische consequenties
had voor natuurlijke of juridische personen. Bedoeld waren in eerste instantie de
voormalige Sudetenduitsers die door de ongeldigheidsverklaring onder andere
opnieuw tot Tsjechoslowaakse staatsburgers zouden kunnen worden gebombardeerd!
Voor de Bondsrepubliek was evenwel vooral de paragraaf van belang waarin er
op werd gewezen dat het normalisatieverdrag geen juridische basis vormde voor
materiële eisen van de kant van Tsjechoslowakije. Dit wil zeggen dat de
Tsjechoslowaakse regering uit de ongeldigheidsverklaring niet de conclusie kon
trekken enig recht op herstelbetalingen te hebben.
Naast het verdrag ondertekenden Brandt en Strougal op 11 december 1973 in
Praag ook een brief over humanitaire vraagstukken. Hierin toonde Praag zich bereid
het vraagstuk van de Tsjechoslowaakse Duitsers ‘welwillend te beoordelen’. Over
dit humanitaire probleem bereikten beide partijen in principe overeenstemming,
hoewel de onderhandelingen hierop lange tijd hadden vastgezeten nadat reeds een
compromisformule voor de ongeldigheidsverklaring van het Münchense akkoord
was gevonden.
Nadat het verdrag tot stand was gekomen dook plotseling een nieuwe moeilijkheid
op. Bonn wilde bekomen, dat het consulaat van de Bondsrepublikeinse Ambassade
ook volledig ten behoeve van West-Berlijn zou kunnen werken. De Bondsregering
beriep zich daarbij op het viermogendhedenverdrag over Berlijn. De Tsjechoslowaken
wezen er echter op, dat in dit verdrag over Berlijn alleen over ‘personen met vaste
woonplaats in de westelijke sectoren van Berlijn’ werd gesproken. Daarom konden
juridische personen (als Westberlijnse rechtbanken) geen gebruik maken van
Bondsrepublikeinse consulaten.

De moeilijke weg naar Praag
Het bezoek van Brandt aan Praag op 11 december 1973 en de ondertekening op
dezelfde dag van het normaliseringsverdrag tussen de Bondsrepubliek en
Tsjechoslowakije betekende een belangrijke etappe in zijn sinds 1969 begonnen
‘Ostpolitik’. Naast de reeds bestaande diplomatieke relaties met de Sovjet-Unie
(1955) en Roemenië (1967) waren betrekkingen aangeknoopt met Polen en de DDR.
Hongarije en Bulgarije gaven te kennen, na het herstel van de diplomatieke relaties
met Tsjechoslowakije, ook dergelijke betrekkingen met de Bondsrepubliek te willen
aanknopen.
Dit was een belangrijke prestatie voor een coalitieregering, waarvan de
parlementaire meerderheid, althans tot november 1972, uiterst krap was. Toch bleef
Brandt's ‘Ostpolitik’ een punt van bezorgdheid voor de oppositie en voor velen van
zijn aanhangers, vooral nu er binnen de NATO
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onenigheid heerst en de toekomst van de Bondsrepubliek hoe dan ook onzeker is.
De grootste moeilijkheid bij de onderhandelingen met Tsjechoslowakije vormde
niet het nietig verklaren van het Münchense verdrag van 1938, maar de
vertegenwoordiging van Westberlijnse instellingen (als rechtbanken) door de
Bondsrepublikeinse consulaten.
Bij het bezoek van minister Scheel van 31 oktober tot en met 3 november 1973
aan Moskou werd overeengekomen dat Westberlijnse rechtbanken rechtstreeks met
rechtbanken van de Sovjet-Unie in contact konden treden. Dit zal ook voor
Tsjechoslowakije overeengekomen worden en de Bondsrepublikeinse consulaten
zouden buiten dit contact blijven.
De oorzaak dat de bondsregering op dit punt overstag gegaan was, lag wel in de
verhoudingen binnen de SPD. De luidruchtige linkervleugel was voor een snelle
voortgang van de ‘Ostpolitik’, maar de FDP was meer voor behoedzaam optreden.
De zaak werd op de spits gedreven door de verklaringen van de SPD-fraktieleider
Herbert Wehner tijdens zijn bezoek in september 1973 aan Moskou. Wehner uitte
bij verschillende gelegenheden gedurende zijn verblijf in Moskou kritiek op de
bondsregering in de onderhandelingen met Praag. Hij gaf in gesprekken met
journalisten te kennen het regeringsstandpunt ‘wat overdreven’ te vinden. Hij vond
het niet terecht ‘juist Tsjechoslowakije’ op te schepen met de
interpretatiemoeilijkheden die uit het viermogendhedenakkoord m.b.t. Berlijn
voortvloeiden. Men kon er een klein land niet voor bestraffen, dat het in 1938 en 30
jaar later, in 1968, opnieuw slachtoffer van geweld was geworden. De bondsregering
moest zich tot de vier mogendheden, de ondertekenaars van het akkoord, wenden,
aldus Wehner. Hij uitte daarenboven de veronderstelling, dat bepaalde personen zich
op kosten van de ‘Ostpolitik’ zouden willen profileren. Hiermede zou Wehner gedoeld
hebben op minister Scheel van buitenlandse zaken en diens staatssecretaris Frank,
de delegatieleider bij de onderhandelingen met Tsjechoslowakije.
Inderdaad vorderde de ‘Ostpolitik’ niet snel, maar dat was niet uitsluitend de schuld
van het ‘Auswartige Amt’ in Bonn. De uitwerking van het verdrag met de DDR
verliep en verloopt niet vlot, en met de Sovjet-Unie en Polen zijn er economische
problemen, omdat deze landen meer wensen dan de Bondsrepubliek kan geven. Polen
kreeg in oktober een geweldig krediet, maar dit was volgens de Bondsregering een
speciaal geval. De CDU/CSU oppositie voorspelde echter dat elk Oosteuropees land
een speciaal geval zal worden.
Tot nu toe zei de regering in Bonn steeds dat de Bondsrepubliek in feite niets
anders deed dan datgene waarmee andere Westeuropese landen reeds lang begonnen
waren, en dat de ‘Ostpolitik’ alleen dankzij de nauwe banden
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met de Westelijke alliantie kon bedreven worden. Maar op het moment heerst een
vertrouwenscrisis binnen de Westelijke alliantie en er is in de verhouding tussen
Bonn en Washington een dieptepunt gekomen. Tevens is er minder voortgang in de
Europese eenwording, waarvan Willy Brandt lange tijd een groot voorstander was.
Ondanks betuigingen van steun voor de NATO en de Europese Gemeenschap is de
toekomstige positie van de Bondsrepubliek in Europa minder duidelijk dan ooit.

Streven. Jaargang 27

674

Een topconferentie van het Koninkrijk
Ivo van Trigt
Hoera! Wij krijgen een ‘topconferentie’ van het Koninkrijk der Nederlanden. De
Minister-Presidenten van de drie Rijksdelen zullen hoogstpersoonlijk om één tafel
gaan zitten om met elkaar van gedachten te wisselen over de herziening van de
verhouding tussen de drie partners en daarbij spijkers met koppen te slaan.
Dat bericht is in de meest letterlijke zin van het woord uit de lucht komen vallen.
De Nederlandse Minister-President Den Uyl deelde het mee toen hij nog maar
nauwelijks voet aan land had gezet uit het vliegtuig, dat hem van een bezoek aan
Suriname naar patria terugvoerde.
Daarmee is de heer Den Uyl dus in het voetspoor getreden van de grote staatslieden
die om de beurt ‘topconferenties’ belegden, waarop moeilijke problemen onder ogen
moesten worden gezien.
De ratio van deze topconferentie was tweedelig.
In de eerste plaats realiseerde men zich, dat internationale spanningen vaak hun
oorzaak vinden in de omstandigheid dat de hoogste leiders van verschillende landen
elkaars bedoelingen niet voldoende kennen. Zij moeten zich uit allerlei berichten,
die zij via de publiciteit, via de diplomatie en via hun geheime inlichtingendiensten
ontvangen, een beeld trachten te vormen van wat hun tegenspelers van plan zijn te
gaan doen. Die inlichtingen zijn meestal voor verschillende uitleg vatbaar; uitleg ten
goede zowel als ten kwade. Voorzichtige staatslieden moeten echter met alle kwade
kansen rekening houden; met de mogelijkheid dat achter onschuldig lijkende
maatregelen en voorstellen van hun tegenspelers, zelfs al zijn het bondgenoten,
minder onschuldige bedoelingen schuil gaan. Die achterdocht nu meende men het
meest effectief te kunnen bestrijden door persoonlijke ontmoetingen en openhartige
gesprekken tussen de hoogste regeringsleiders.
In de tweede plaats ging men bij het organiseren van topconferenties ervan uit,
dat zulke conferenties moeilijke problemen snel tot een oplossing konden brengen.
Zulke problemen eisen onderhandelingen en onderhandelingen eisen nu eenmaal
concessies. Zulke concessies zijn politieke beslissingen. Beslissingen die
onderhandelaars van lagere rang dan de regeringsleiders zelf niet kunnen nemen
zonder vertragende ruggespraak. De regeringsleiders zelf staan daar veel vrijer in.
Zij kunnen snel concessies aanbieden of aanvaarden. Zij kúnnen meer dan elke andere
onderhandelaar inderdaad spijkers met koppen slaan.
In theorie klonk dat allemaal erg mooi, maar in de praktijk kwam er niet zo bijster
veel van terecht.
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Eigenlijk slaagden zulke topconferenties alleen wanneer zij dienden ter afsluiting
van soms langdurige diplomatieke onderhandelingen, waarin men het tenslotte met
elkaar eens was geworden. Zij bewerkstelligden geen eensgezindheid; zij kwamen
uit reeds bereikte eensgezindheid voort en vormden alleen maar een soort plechtige
bevestiging daarvan.
Tot het oplossen van ingewikkelde politieke problemen echter leidden zulke
conferenties vrijwel nooit. Men mócht ook nauwelijks anders verwachten. Werkelijk
belangrijke en gecompliceeerde problemen laten zich nu eenmaal niet oplossen door
een paar mensen die hooguit twee of drie dagen de koppen bij elkaar steken. Zeker
niet wanneer in deze problemen de belangen van de landen die aan zo'n conferentie
deelnemen, tegen elkaar in druisen. Bij de behandeling van zulke problemen is
voorzichtigheid de moeder van de porceleinkast. De voorzichtigheid van de
diplomatie, die zich ver houdt van de hoempa-muziek der publiciteit, waarmee
topconferenties plegen te worden opgeluisterd.
Topconferenties zijn voor het oplossen van ingewikkelde en controversiële
problemen niet alleen ongeschikt, zij zijn ook levensgevaarlijk, juist omdat zij zozeer
door de publiciteit worden omringd. Als zij eenmaal met veel fanfare bijeen zijn
gekomen, kunnen de deelnemende regeringsleiders zich eenvoudig niet meer
veroorloven met lege handen terug te komen. Staan zij tegenover brutale tegenspelers,
dan moeten zij wel concessies - en vaak door tijdgebrek ondoordachte concessies doen om tenminste nog énig toonbaar resultaat in de wacht te slepen. Of zij moeten
hun spel zo spelen dat zij die tegenspelers de schuld kunnen geven van een
mislukking. De Russen, eeuwen lang onder despotische regimes getraind als
diplomaten, begrepen deze situatie veel beter dan hun vaak naïeve Amerikaanse
tegenspelers. Zij wachtten er zich wel voor zich op dergelijke topconferenties de
handen te laten binden; zij brachten altijd een zak vol pietluttige probleempjes mee,
protocollaire beuzelarijen vaak, die de aandacht van topleiders nauwelijks waard
waren, maar waar zij zo'n conferentie mee konden torpederen zodra de
onderhandelingen een wending namen die hun niet aanstond.
Topconferenties zijn inderdaad handenbinders bij uitstek, juist omdat de topleiders
daar bij elkaar zitten en van elkaar veronderstellen dat zij hun woorden waar kunnen
maken en gestand zullen doen. Iedere andere onderhandelaar kan reserves maken;
een Premier kan dat nauwelijks meer zonder aan prestige in te boeten.
Terecht is daarom de vraag wel eens gesteld of dergelijke conferenties wel in
overeenstemming zijn met de democratie. Men gaat erheen om besluiten te nemen
op een plaats en in een tijdsbestek waarin het onmogelijk is het achterland te
raadplegen overeenkomstig de regels die daarvoor in een de-
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mocratische samenleving gelden. Men bindt niet alleen zichzelf de handen, maar
ook degenen tegenover wie men naderhand verantwoording van zijn beleid moet
afleggen. De verantwoordelijkheid van het beleid komt helemaal alleen op de
schouders van de topleider te liggen, eenvoudig omdat men hem noch in de
ministerraad noch in het Parlement tegenover het buitenland kan laten vallen. Men
kan dat nauwelijks meer democratie noemen, tenzij men zich op het standpunt stelt
dat een eenmaal gekozen leider in de democratie kan doen en laten wat hij wil; dat
de stem van het volk hem dus een blanco mandaat geeft.
Echte staatslieden bedenken zich dus wel enkele malen eer zij een topconferentie
voorstellen ter oplossing van een hangend, ingewikkeld en controversieel probleem.
Vooral wanneer zij op zo'n topconferentie tegenover collega's komen te zitten die
precies weten wat zij willen en niet terugschrikken voor een beetje politieke chantage.
Zij gaan in ieder geval niet naar zo'n conferentie toe wanneer zij geen grondig en
langs democratische weg voorbereid plan in hun hoofd hebben en precies weten hoe
ver zij met hun concessies kunnen gaan.
Nu mag men zich in gemoede de vraag stellen hoe het plan van de heer Den Uyl
voor een topconferentie van het Koninkrijk tot stand is gekomen. Veel heeft de heer
den Uyl daar niet over losgelaten.
Uit het feit dat hij dit plan bekend maakte enkele ogenblikken nadat hij uit Suriname
terugkeerde, dringt zich de conclusie op, dat het in Paramaribo werd geboren. Ook
de motivering van zijn besluit wijst in diezelfde richting. Kort voor of tijdens zijn
bezoek aan Suriname maakte de Surinaamse Premier bekend, dat hij alles op alles
zou zetten om Suriname uiterlijk in 1975 als zelfstandige Staat los te maken uit het
Koninkrijk. Met deze harde verklaring werd de Nederlandse Minister-President in
Paramaribo - onverhoeds naar men mag aannemen - geconfronteerd. Ver van
Nederland en ver van de Nederlandse Antillen, ver van zijn raadgevers en ver van
het Nederlandse Parlement kwam hij te staan tegenover een vastbesloten collega,
die hem duidelijk te kennen gaf dat hij haast had met de herziening van de
Koninkrijksverhoudingen en van het Statuut. Bij de motivering van zijn besluit beriep
hij zich daar ook uitdrukkelijk op. Weliswaar zette hij daarbij een blij gezicht, omdat
er nu schot in de zaak kwam, maar politici zetten altijd een blij gezicht, ook wanneer
zij in feite een nederlaag hebben geleden en een besluit onder pressie van hun
tegenspelers hebben moeten nemen. Mogelijk had hij ook wel redenen om een blij
gezicht te zetten. Zo'n topconferentie is tenslotte een uitdaging aan de regeringsleiders
die er bijeenkomen. Op zo'n topconferentie van het Koninkrijk kon hij, de Nederlandse
Minister-President, eens laten zien hoe voortreffelijk en hoe snel en
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afdoende hij zulke ingewikkelde zaken als de hervorming van het Koninkrijk kon
oplossen. Daar zou de langzaam voortploeterende Koninkrijkscommissie onder
leiding van zijn Vice-Premier, Prof. de Gaay Fortmann - een man van het witte
boordje in het rode kabinet - een puntje aan kunnen zuigen. Op een topconferentie
zou de eer van het resultaat aan hém toevallen en men zou zich kunnen voorstellen
dat dit vooruitzicht hem wel aanlokte.
Voorts mag men de vraag stellen in hoeverre de heer Den Uyl alvorens zijn besluit
te nemen anderen, die bij de zaak betrokken zijn, heeft geraadpleegd. Dat hij vóór
zijn afreis naar Paramaribo machtiging hiertoe heeft gevraagd aan zijn eigen kabinet,
lijkt in hoge mate onwaarschijnlijk; in dat geval immers zou hij zijn voornemen tot
het bijeenroepen van een topconferentie stellig bekend hebben gemaakt voordat hij
vertrok. Hij kán natuurlijk wel vanuit Paramaribo telefonisch of telegrafisch contact
hebben genomen met Nederland, maar men kan zich nauwelijks indenken dat men
in Nederland zo maar voetstoots, omdat de Premier eensklaps van een idee is bevallen,
de hele Koninkrijkscommissie opzij heeft geschoven - want dáár komt het lumineuze
idee van de heer Den Uyl toch eigenlijk op neer. Vast staat in ieder geval, dat hij de
regering van de Nederlandse Antillen niet heeft geraadpleegd, getuige de verbaasde,
om niet te zeggen verbijsterde reactie die zijn mededeling uit Willemstad opriep.
Deze omstandigheid kan de indruk slechts versterken, dat hij in Paramaribo onder
pressie is gezet. Is dat inderdaad het geval, dan heeft die topconferentie een lelijk
geboortegebrek meegekregen. Als de heer Den Uyl hier heeft toegegeven aan pressie,
welke waarborg kan hij dan bieden, dat hij op de conferentie zelf niet opnieuw voor
pressie zal wijken? Men mag eerder het tegendeel veronderstellen. Zo'n topconferentie
moet slagen, omdat de Nederlandse Minister-President zich nu eenmaal geen
gezichtsverlies kan veroorloven. Als Suriname daar keiharde eisen op tafel gaat
leggen, zal hij concessies moeten doen om niet met lege handen thuis te hoeven
komen. Hij kan zo'n conferentie natuurlijk wel schriftelijk voorbereiden en zijn
collega's in Paramaribo en Willemstad verzoeken hun inzichten en hun wensen
tevoren op papier te zetten, maar tenslotte is een topconferentie een ontmoeting van
man tot man en kan niemand van te voren zeggen of niet een der deelnemende
regeringshoofden een paar verrassingen achter de hand houdt om er, gebruikmakend
van de omstandigheden, zijn collega's mee te overrompelen. En wat dan? Dan moeten
er concessies worden gedaan, die men niet heeft voorzien. Concessies waarvan men
de draagwijdte niet in een vloek en een zucht kan peilen, maar waar men zichzelf en
zijn achterland wel aan vastpint.
Zo'n topconferentie is met andere woorden een wespennest - en een
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venijnig wespennest. Beide Rijksdelen zitten vol met problemen. Om er maar één
te noemen: dat van de raciale verhoudingen. Speciaal in Suriname speelt dat een
belangrijke rol. Wat zullen de Creolen gaan doen tegenover de Hindoestanen, wanneer
Suriname een zelfstandige Staat wordt? Men kan zich op het standpunt stellen dat
Nederland daar dan niets meer mee te maken heeft en zijn handen in onschuld wassen
wanneer er ongelukken komen, maar of Nederland zich fier op de borst kan kloppen
als het de Hindoestanen aan hun lot overlaat, valt te betwijfelen. De oplossing van
zo'n probleem eist een weloverwogen beleid en een vastberadenheid, die men niet
in gevaar mag brengen door de tijdnood, de schijnwerpers van de publiciteit en de
drang om niet onverrichterzake terug te keren.
Men vraagt zich af of de heer Den Uyl zich niet ál te spontaan en te gemakkelijk
in een gevaarlijk avontuur heeft laten storten.
Bovendien mag men zich afvragen of de heer Den Uyl wel rekening heeft gehouden
met zijn bijzondere positie in het bestel van het Koninkrijk.
Hij heeft zijn topconferentie aangekondigd als een ontmoeting tussen de
Minister-Presidenten van de drie Rijksdelen. Hij is dus kennelijk voornemens aan
deze conferentie deel te nemen als Minister-President van Nederland. Dat ís hij ook;
maar hij is tevens Minister-President van het Koninkrijk. Het Statuut legt hem de
taak op om in bepaalde gevallen, wanneer het normale overleg in het
koninkrijkskabinet en het Parlement geen overeenstemming wordt bereikt, als arbiter
op te treden. Dat is ook de reden waarom de koninkrijkszaken nooit werden verbonden
aan zijn portefeuille, maar altijd werden toevertrouwd aan een der Vice-Premiers.
Hij moest de handen vrij kunnen houden om desnoods tegen de opvatting van zijn
Vice-Premier in onafhankelijk een beslissing te kunnen nemen.
Hoe stelt de heer Den Uyl zich voor deze bijzondere positie, die hij krachtens het
Statuut inneemt, veilig te stellen en waar te maken, wanneer hij zichzelf als
Nederlands Minister-President met de onderhandelingen gaat bemoeien en zich door
zo'n topconferentie laat binden?
Men kan op zijn vingers uitrekenen dat er op die topconferentie heftige
meningsverschillen zullen blijken tussen Suriname en de Nederlandse Antillen. De
mogelijkheid dat er situaties ontstaan waarin hij als Minister-President van het
Koninkrijk de uiteindelijke beslissingen zal moeten nemen. Hoe wil hij dat
onafhankelijk en zonder vooringenomenheid doen, wanneer hij zich op de
topconferentie heeft gebonden?
Den Uyl mag een goed econoom zijn en een handig politicus, maar van
staatsrechtelijke verhoudingen schijnt hij niet veel kaas te hebben gegeten. Het is te
hopen, dat zijn collega's in de ministerraad of eventueel de Kamer hem tijdig van
zijn onzalig plan afbrengen.
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De (antieke) voorstelling en haar interpretatie
A. Provoost
Bij het bekijken van de ‘goden’ (maar wie zegt ons dát het goden zijn?) van de
oostelijke Parthenonfries kan men zich de vraag stellen: ‘Wat zie ik nu eigenlijk?’.
Hierop zijn heel wat zinnige antwoorden mogelijk. ‘Ik zie een voorstelling in
laag-reliëf op een witmarmeren plaat’. ‘Ik zie twee groepen omheen een
middengroep’. ‘Ik zie twee groepen zittende personen die met elkaar converseren’.
‘Ik zie aan weerszijden drie groepjes van telkens twee met elkaar converserende
personen - bij één persoon bevindt zich bovendien een bijfiguur -, die uitkijken naar
een naderende optocht’. ‘Ik zie links Hermes, Dionysus, Demeter, Ares, Hera (met
Iris) en Zeus; en rechts Athena, Hephaestus, Poseidon, Apollo, Artemis en Aphrodite
(met Eros). Zij kijken naar de naderende processie ter gelegenheid van de
Panathenaea’. ‘Ik zie de twaalf Griekse goden die het nauwst bij deze processie
betrokken waren. En in het licht van de gehele fries en van de overige voorstellingen
van de Parthenontempel drukken zij uit hoe het Athene van Pericles een zeldzame
harmonie had bereikt tussen het humane en numineuze, tussen staatszaken en religie’.
Elk van deze interpreterende uitspraken kan juist zijn. Toch wegen ze niet alle
even zwaar door. Vervangen wij de vraag ‘Wat zie ik’ door de vraag ‘Wat is de zin
van deze voorstelling’, dan blijkt alleen de laatste verklaring vrij volledig te zijn.
Hoewel geen van de voorafgaande affirmaties bij een geldige interpretatie over het
hoofd mag gezien worden, schenkt alleen de (min of meer!) globale interpretatie van
de laatste uitspraak ons enige voldoening. Ik wil hier (via de interpretatie van de
goden op de Parthenonfries) proberen aan te tonen hoe men de betekenis, de zin van
zo'n eeuwenoude voorstelling kan achterhalen. Daarbij zal ik moeten wijzen op een
aantal gebrekkige benaderingsmethoden, op het onderscheid tussen de verschillende
interpretatieniveaus en op de verschillende elementen die voor een methodische
aanpak onontbeerlijk zijn.*

*

Een eerste versie (hier voor Streven bewerkt) van dit artikel verscheen in Kleio, Tijdschrift
voor Oude Talen en Antieke Cultuur, dec. 1972, pp. 167-183.
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Goden op de rechterzijde van de oostelijke Parthenonfries

Goden op de linkerzijde van de oostelijke Parthenonfries
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Vele wegen naar één doel
Voor de interpretatie van antieke voorstellingen werden en worden in feite
verschillende benaderingswijzen gevolgd.
Er is vooreerst de traditionele benaderingswijze, die aansluit bij de klassieke
filologie. De voorstellingen worden dan praktisch uitsluitend als illustraties van de
antieke literaire teksten gezien. Het betreft hier vooral de Ilias en de Odyssea, de
Griekse tragedies en komedies, de Hellenistische en Latijnse bucolische poëzie, de
augusteïsche epische poëzie, en alle overige genres uit de Latijnse literatuur die een
verhalend karakter hebben. Veel belang wordt gehecht aan de vraag in welke mate
de literaire teksten op antieke voorstellingen geïnspireerd zijn (het schild van Achilleus
b.v. in de Ilias, of dat van Aeneas in de Aeneïs) of omgekeerd, in welke mate de
literatuur heeft gediend als inspiratiebron voor dergelijke antieke voorstellingen.
Een tweede traditionele benaderingswijze neemt de geschiedenis van de oudheid
en de archeologie als uitgangspunt. De antieke voorstellingen worden dan op de
eerste plaats beschouwd als illustraties van het leven in de oudheid, en dit in al zijn
aspecten: politiek, godsdienst, cultuur, economie, instellingen... De voorstelling
wordt hier uitsluitend voorwerp van onderzoek als één ‘historische bron’ naast de
literaire, epigrafische, papyrologische teksten en naast de monumentale,
numismatische bronnen e.d. (b.v. publikaties over klederdracht, het theater).
Modern en hedendaags is de benadering vanuit de psychologie en de sociologie.
Al zijn de antieke voorstellingen de uiting van één bepaalde individuele menselijke
geest en/of van een concrete samenleving, toch vertonen ze ook steeds universele
kentrekken die door ieder mens, ongeacht zijn woonplaats of de tijd waarin hij leeft,
‘herkend’ kunnen worden. Volgens de psychologie en sociologie bestaat er a.h.w.
een iconische voertaal die eigen is aan alle mensen. Vooral de dieptepsychologen
(Freud, Jung en bij hen aansluitend Kérényi) en de structuralisten (Leach,
Lévi-Strauss) onderzoeken de antieke voorstellingen vanuit dit standpunt. Hoe geldig
en waardevol ook de conclusies van hun onderzoek mogen zijn op het psychologische
en sociologische vlak, als integrale verklaring moeten zij in gebreke blijven, althans
in de mate waarin ze alle andere gegevens als irrelevant zouden ignoreren.
Mijns inziens komt dan ook alleen de iconologie als autonome wetenschap in
aanmerking voor een enigszins globale interpretatie van de antieke voorstellingen.
Men zou het de iconische exegese of hermeneutiek kunnen noemen. In tegenstelling
met het analyserende, descriptieve onderzoek van
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de iconografie1, is de iconologie synthetisch en interpretatief. Men is inderdaad sinds
ongeveer 1930, in de kringen van kunsthistorici van de Middeleeuwen en de
Renaissance, gaan beklemtonen dat de voorstellingen in het geheel van de cultuur
een eigen leven leiden; dat ze bijgevolg evolueren volgens eigen wetten en algemene
schema's, die kunnen corresponderen met wat wij elders (in de literatuur b.v.)
aantreffen, maar dit niet noodzakelijk hoeven te doen. Deze eigen wetmatigheid is
de resultante van velerlei factoren zoals de literatuur, de cultuurhistorische context,
de algemeen-menselijke gedragspatronen. Wie dus een voorstelling enigermate
volledig wil ‘verklaren’, mag zich niet tot één of enkele van deze aspecten beperken.
De voorstelling moet ook onderzocht worden vanuit haar autonomie, haar eigenheid.
Wat dit precies betekent zal hopelijk blijken uit de bespreking van de
interpretatieniveaus en de methode.

De verschillende interpretatieniveaus
Erwin Panofsky was de eerste om aan de iconologie een theoretische fundering te
geven door de analyse van de interpretatieniveaus2. Het door hem ontworpen schema
werd nadien slechts in geringe mate verbeterd of bijgeschaafd. Toch moet ik bekennen
dat zijn interpretatiesysteem mij niet volledig voldoet, zelfs wanneer men een aantal
verduidelijkingen en correcties aanneemt3. Het is niet zonder aarzeling dat ik hier
mijn eigen visie uiteenzet, die behelst dat de interpretatie op vier niveaus kan en
moet gesitueerd worden.
Reeds de eerste, algemene indruk die men van een voorstelling opdoet, de uiterlijke,
visuele verschijningsvorm, heeft belang om de zin ervan te bepalen. Gewoon reeds
het materiaal waarop de voorstelling is aangebracht laat zijn invloed gelden:
Campaanse terracotta-reliëfs maken een totaal andere indruk dan de marmeren
Parthenonfries. Zelfs de kleur speelt al een rol:

1

2

3

Over de termen iconografie en iconologie is al sinds ettelijke jaren een moeilijk te ontwarren
disputatio inter doctores aan de gang. Ik zal de termen gebruiken in hun letterlijke betekenis
(afgezien dus van hun historisch gegroeide betekenis): iconografie = beschrijving van een
voorstelling; iconologie = verklaring van een voorstelling. Wat dit concreet betekent wordt
nog wel in de loop van dit artikel duidelijk.
Erwin Panofsky, Iconologie, Thema's en symboliek bij de Renaissanceschilders, Aulaboeken,
437, Utrecht - Antwerpen, 1970. Dit is de vertaling van de Engelse uitgave Studies in
Iconology, daterend uit 1962 (eerste uitgave: 1939).
Vooral volgende drie publikaties bevatten interessante afwijkende zienswijzen: Robert Klein,
Considérations sur les fondements de l'iconographie, in Ermeneutica e tradizione (= Archivio
di filosofia) 1963, blz. 419-436; Bernard Teyssèdre, Iconologie. Réflexions sur un concept
d'Erwin Panofsky, in Revue philosophique de la France et de l'étranger, 89, 1964, blz.
321-340; Göran Hermerén, Representation and meaning in the Visual Arts. A Study in the
Methodology of Iconography and Iconology, (Lund Studies in Philosophy, 1), Lund, 1969.
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wat een verschil tussen het donkere porfier van de laat-Romeinse beelden en het
heldere marmer van de sculpturen van Phidias (al dient men er rekening mee te
houden dat de Griekse beeldhouwwerken vaak beschilderd waren)! De eerste,
algemene indruk strekt zich ook uit tot een soort synthetische waarneming van alle
elementen van de voorstelling (cfr. de Gestaltpsychologie). De harmonische
groepering van de figuren uit de klassiek-Griekse kunst contrasteert zowel met de
geïsoleerde personages van een archaïsch reliëf als met het expressieve kluwen van
het Zeus-altaar te Pergamon. Al deze elementen zijn quasi-ongrijpbaar voor een
exacte beschrijving, maar hun belang voor de totaal-betekenis kan niet ontkend
worden. Het meest eigene van een kunstwerk bestaat erin de materie zodanig te
organiseren dat er een nieuwe structuur, een nieuwe ‘vorm’ tot stand komt die boeiend
is op zichzelf: in de formele, artistieke verschijningsvorm worden b.v. klanken via
melodieritme, harmonie tot muziek georganiseerd, lijnen tot een tekening, enz.. Op
dit niveau gaat het om de voorstellings- motieven, in tegenstelling met de
voorstellingstypen die nadien ter sprake komen4. Of deze motieven van figuratieve
of niet-figuratieve aard zijn heeft artistiek weinig belang - beide kunnen goede of
slechte ‘kunst’ zijn - maar het achterhalen van hun betekenis vergt een andere
benadering. In de figuratieve kunst volstaat het, op dit niveau althans, de voorgestelde
motieven te identificeren: ‘aan weerszijden drie groepjes van telkens twee met elkaar
converserende personen’ en dies meer. Voor deze identificatie dient de natuur als
referentiepunt: op een voorstelling van enige kwaliteit zien wij b.v. onmiddellijk of
een persoon lacht of schreit, of hij jong of oud is. Voor niet-figuratieve voorstellingen
moeten wij onze toevlucht nemen tot de puur-formele analyse: er is b.v. een groot
verschil tussen de strenge opbouw van de versiering op een geometrische vaas (een
meander b.v.) en een hellenistische reliëfbeker. Wel is bij de interpretatie van
niet-figuratieve voorstellingen een grote behoedzaamheid geboden: zo men althans
geen vrede wenst te nemen met de nogal willekeurige appreciatie van menig
hedendaags kunstcriticus.
In een bepaalde culturele context gaat men aan een bepaald voorstellingsmotief
vaak een waarde toekennen die het uit zichzelf hoegenaamd niet bezit: dit is zijn
typologische verschijningsvorm. Een ‘man met knots en leeuwevel’ wordt dan op
basis van externe criteria (extern t.o.v. de artistieke) ‘Heracles’, omdat men uit de
literatuur weet dat dit de typologische verschijningsvorm van onze held is. Merk
wel: niet de voorstelling zelf leidt tot

4

Dit onderscheid vond ik voor het eerst geformuleerd bij Hellmut Sichtermann, Spate
Endymion-Sarkophage. Methodisches zur Interpretation, in Deutsche Beitrage zur
Altertumswissenschaft, 19, Baden-Baden, 1966, blz. 5. De auteur spreekt van Bildmotiv en
Bildtypus.
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deze conclusie, althans niet rechtstreeks, maar wel de kennis die men uit andere
bronnen heeft opgedaan. Zo zal een uil op een muntstuk naar de godin Athena en de
stad Athene verwijzen, helemaal niet omdat dit uit de voorstelling zelf blijkt maar
omdat de cultuurhistorische context dit met zich meebrengt. Naast dergelijke
thematische en symbolische types komen ook expressieve types voor: op een aantal
laat-Romeinse voorstellingen duidt de hoog opgeheven hand met gespreide vingers
op verbazing, verwondering, al had men deze figuren b.v. even goed met open mond
kunnen afbeelden5.
De verantwoorde globale interpretatie tenslotte zal resulteren uit de totale
verwijzende functie van de voorstelling, zoals die vervat ligt in elk van de vorige drie
verschijningsvormen (en dus b.v. niet alléén in de typologische verschijningsvorm).
Deze verschijningsvormen zijn a.h.w. de materie voor de potentiële totaalbetekenis.
Natuurlijk is er interactie mogelijk tussen de verschillende verschijningsvormen,
zodat de betekenis van een deelelement pregnanter wordt door de betekenis van een
ander, wat op zijn beurt de totaalbetekenis zal beïnvloeden.
De terminologie materie - betekenis (de betekenis nl. van een deelelement t.o.v.
de totaalbetekenis) lijkt beter dan de dichotomie vorm - inhoud. Bovendien wordt
daardoor de interpretatie vergemakkelijkt wanneer blijkt dat door een combinatie
van betekenissen, in de allegorie b.v., een complexere betekenis ontstaat.
Vanzelfsprekend hoeft men niet voor elke voorstelling elke van deze betekenisniveaus
uitdrukkelijk te ontleden, want hun respectievelijk belang varieert van voorstelling
tot voorstelling. De interpretatie mag zich desgevallend toespitsen op één of meerdere
van de deelaspecten, het decoratieve b.v., het naturalistische of het thematische.
Belangrijk is wel dat steeds rekening wordt gehouden met de specifieke geaardheid
van het aparte ‘onderdeel’, omdat daardoor sterk variërende totaal-meningen tot
stand kunnen komen. Een voorstelling kan b.v. in de eerste plaats bedoeld zijn als
een weergave van de werkelijkheid, van wat toevallig en veranderlijk is (zoals een
portret). Ze kan evenwel ook een meer imaginatieve inslag krijgen, zich uitdrukken
door middel van symbolen, teruggrijpen naar een soort symbolische oervorm, die
onveranderlijk is. Bij de interpretatie van antieke voorstellingen moet terdege rekening
gehouden worden met de bipolariteit tussen het historisch-realistische en het
mythisch-symbolische, tussen de rationele, redenerende sfeer en de religieuze,
mythische sfeer, die veeleer intuïtief is.

5

Bekend is de thematische, symbolische en expressieve typologie die in de boeddhistische en
hindoeïstische kunst een vaak uiterst ingewikkelde specificatie bereikt, welke zelfs in de
hedendaagse (klassieke) danskunst nog bewaard is gebleven.
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De iconologie als autonome wetenschap
Een juister inzicht in de verschillende betekenisniveaus van een voorstelling laat ons
toe methodischer tewerk te gaan bij de iconologische interpretatie. Opnieuw is het
met een zekere aarzeling dat ik hier mijn eigen zienswijze uiteenzet6. Elk ernstig
iconologisch onderzoek dient twee fasen in acht te nemen (die nog in een aantal
secundaire fasen onderverdeeld kunnen worden): de iconografische fase en de
eigenlijk iconologische fase. Daarmee is geenszins gezegd dat in elk iconologisch
onderzoek elk van deze fasen moet of kan doorlopen worden. Ik bedoel alleen dat
men zich bewust moet blijven van de mogelijkheden van een werkelijk methodisch
onderzoek, zodat men zijn onderzoek kan aanpassen aan de eigen aard van een
voorstelling of een reeks voorstellingen.
De iconografische fase (of interpretatie) behelst de beschrijving in de ruime zin
van het woord. De vraag ‘Wat zie ik?’ wordt hier begrepen als: ‘Wie en wat zie ik
afgebeeld en op welke wijze?’. Dit kan alleen wanneer men nauwkeurig let op álle
elementen die in de voorstelling aanwezig zijn (de iconische analyse), wanneer men
vergelijkt met gelijksoortige of aanverwante voorstellingen (de iconische vergelijking),
wanneer men tenslotte de voorstelling situeert in het geheel van de antieke
voorstellingen (de iconische classificatie). Nog niet afgesloten is de discussie over
de vraag of de iconografische fase al dan niet de typologische identificatie, en dus
in feite de drie verschijningsvormen omvat. Sommigen wijzen er inderdaad op dat
in een aantal gevallen de identificatie nauw samenhangt met de betekenis (en dus
met de globale, iconologische interpretatie). Toch blijkt het meestal mogelijk om,
op grond van een encyclopedische kennis van de antieke voorstellingswereld, de
figuren en de voorwerpen te identificeren vanuit de voorstelling zelf, wanneer ze nl.
typologisch gefixeerd zijn. Athena herkent men onmiddellijk aan de aegis (het met
slangekoppen of slangelijven versierde geitevel op haar bovenlichaam), Heracles
aan het leeuwevel en de knots, enz..
Een verantwoorde interpretatie zal dus steeds uitgaan van de evidentie die uit de
voorstelling zelf blijkt. Daarom registreert men in de iconische analyse nauwlettend
álle elementen die aanwezig zijn in één bepaalde voorstelling (individuele analyse)
of in een reeks voorstellingen (thematische analyse). Wellicht klinkt het een beetje
gek dit te moeten stellen, maar werkelijk alle elementen van een voorstelling (of een
reeks) moeten bij de uiteindelijke verklaring betrokken worden, en dus niet alleen
datgene wat een

6

De weinige expliciete beschouwingen van een aantal auteurs over de methode van het
iconologisch onderzoek stellen in grote mate teleur, zelfs die van Panofsky of Hermerén.
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voor de hand liggende uitleg of een aantrekkelijke nieuwe hypothese (hoe
waarschijnlijk die ook moge zijn) bevestigt.
De volgende stap is de iconische vergelijking, waardoor men met grote speurzin
tracht te achterhalen of de verschijningsvorm van de onderzochte voorstelling(en)
wellicht beïnvloed is door de verschijningsvorm van een andere voorstelling of reeks
voorstellingen. Zo constateert men b.v. een samenhang, afleiding, contaminatie tussen
twee of meer voorstellingen of voorstellingstypen. De Jonas-figuur van de
vroeg-christelijke sarkofagen gaat aldus terug op de Endymiumfiguur van de heidense
sarkofagen (uitgestrekt, met de linkerhand achter het hoofd). Dit betekent echter niet
dat een iconische gelijkenis een gelijkaardige betekenis impliceert en niet eens
dezelfde identificatie. Een ingekrast kruis met puur decoratieve betekenis, een kruis
als stempel onderaan een terracotta-lamp, en zelfs een kruis op een grafplaat zien er
dikwijls net eender uit, en toch zal men alleen in het laatste geval van een christelijke
betekenis mogen gewagen. De iconische vergelijking moet zich bijgevolg beperken
tot de constatering van een overeenkomst, desgevallend van een afhankelijkheid.
Maar deze constatatie zal een belangrijk element zijn bij de globale interpretatie.
Niet minder belangrijk voor de uiteindelijke verklaring is de classificatie van alle
betrokken voorstellingen binnen het geheel van de antieke voorstellingswereld: de
onderlinge relaties b.v. van voorstellingen uit een thematische reeks. Ook hier beperkt
men zich tot de constellatie van een aantal feitelijkheden. Bij de classificatie van de
zogenaamde Venusbeeldjes uit de prehistorie constateert men aldus dat een aantal
van deze beeldjes mannelijk of seksloos zijn (wat de interpretatie als
‘Venus’-voorstelling voor álle beeldjes meteen uitsluit)7. De iconografische
interpretatie bezorgde ons een aantal interne elementen voor het dossier: ze
resulteerden uit de voorstelling(en) zelf, via de analyse, de vergelijking en de
classificatie. Nu pas kunnen en mogen wij een beroep gaan doen op een aantal externe
gegevens die kunnen leiden tot de globale, iconologische interpretatie. Vooreerst
beschikken wij, al dan niet, over directe getuigenissen aangaande de onderzochte
voorstellingen. Het spreekt vanzelf dat de, veelal uiterst zeldzame teksten, die
rechtstreeks over antieke voorstellingen handelen, met de grootste aandacht onderzocht
moeten worden. Niet minder belangrijk is het onderzoek naar de antiquarische, of
archeologische context van de voorstellingen. Het is van groot belang te weten welke
precieze functie een bepaalde voorstelling had, en dit blijkt vaak uit de context. Zo
kan het betekenisvol zijn dat men een reeks voorstellin-

7

Cfr. het methodologisch werkelijk revelerende artikel: Peter J. Ucko, The Interpretation of
Prehistoric Anthropomorphic Figurines, in The Journal of the Royal Anthropological Institute,
92, 1962, blz. 38-54.
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gen als funerair moet bestempelen of dat ze integendeel steeds op gebruiksvoorwerpen
zijn aangebracht.
De gegevens van de cultuurhistorische context zijn duidelijk minder betrouwbaar
dan de directe getuigenissen en de antiquarische-archeologische gegevens. Maar in
vele gevallen bestaat er gewoon geen andere mogelijkheid om de betekenis van een
voorstelling te achterhalen. Het gevaar voor anachronismen is lang niet denkbeeldig,
en kan alleen vermeden worden door een bijna scrupuleuze aandacht voor de
chronologie. Voor voorstellingen uit de augusteïsche periode b.v. mag men alleen
te rade gaan bij de augusteïsche literatuur, ook wanneer beide kunstvormen afhankelijk
zijn van vroegere bronnen. Slechts dan zal men een antwoord vinden op de vraag
waarom die bepaalde voorstelling in de augusteïsche periode (weer) is opgedoken.
Men zal tenslotte ook een beroep doen op analoge voorstellingen of situaties, zoals
die door de verschillende hedendaagse wetenschappen geïnterpreteerd worden:
psychologie, psychoanalyse, sociologie, godsdienstwetenschappen, theologie, filosofie
e.d.. De resultaten van een dergelijk onderzoek kunnen zeer suggestief zijn en stellen
ons dikwijls in staat om de zin van een voorstelling dieper en realistischer te
doorleven. Toch moet men er zich steeds van bewust blijven dat een dergelijk
onderzoek vaak een hypothetisch karakter heeft, dat om een bevestiging vraagt door
de gegevens uit de vorige drie stadia van de iconologische interpretatie.

De identificatie van de Parthenon-goden door iconische analyse
De voorstelling van de goden van de Parthenonfries vormt, in het geheel van de
Griekse voorstellingswereld, een unicum: zelfs aanverwante voorstellingen ontbreken.
De iconografische interpretatie mag zich dus toespitsen op de iconische analyse.
Opmerkelijk is nu wel dat deze analyse bijna rechtstreeks tot de identificatie van de
verschillende goden leidt, omdat de groepering van de figuren op een typologisch
gefixeerd schema berust. Carl Robert bestempelde deze voorstelling dan ook terecht
als ‘ein Meisterstück der Kenntlichmachung durch Gruppierung’8. Wij beschikken
weliswaar nog over andere hulpmiddelen voor de identificatie, zoals een groot aantal
gegevens over het Parthenon (waarover reeds in de oudheid veel geschreven werd)
en de attributen die bij een aantal goden aangebracht zijn: over de fries zelf zijn
echter geen literaire gegevens voorhanden, terwijl sommige attributen zo'n discrete
plaats innemen, dat ook de toeschouwers uit de oudheid er wel weinig op gelet zullen
hebben. Ze zijn bovendien vaak zo

8

Carl Robert, Archaeologische Hermeneutik. Anleitung zur Deutung klassischer Bildwerke,
Berlijn, 1919, blz. 21-35. Robert's magistrale uiteenzetting over de Parthenonfries heeft mij
in aanzienlijke mate als leidraad gediend.
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slecht geconserveerd dat we ze slechts kunnen identificeren, nadat wij de goden zelf,
op grond van de groepering, reeds hebben geïdentificeerd!
De ganse fries is een voorstelling van de Panathenaeïsche optocht waarbij in het
derde jaar van iedere Olympiade in het Erechtëum aan de godin Athena door
vooraanstaande jonge meisjes een geweven kleed werd aangeboden. Het middenstuk
van de oostelijke fries stelt het overreiken van deze peplos voor. Aan weerskanten
van deze scène zitten telkens drie groepjes van twee goden (mannen en vrouwen
dooreen) met een (derde) bijfiguur naast de eerste groep links en de derde groep
rechts. Zij kijken alle naar de naderende processie en zitten bijgevolg met de rug
gewend naar de overreiking van de peplos.
In verband met de identificatie stelt zich onmiddellijk de vraag: hoe weten wij dat
het goden zijn en b.v. geen Atheense functionarissen of leden van adellijke families?
Deze vraag wordt al beslecht door de twee bijfiguren, die vleugels dragen en dus
van goddelijke oorsprong zijn. Hun plaats ‘terzijde’ wijst er bovendien op dat zij
dienaars zijn van de twaalf gezeten personages, die, dit staat nu wel vast, twaalf
goden zijn die een belangrijke rol spelen bij de Panathenaea.
De identificatie van één figuur dringt zich onmiddellijk op: in haar eigen tempel
en bij haar belangrijkste feest zal de godin Athena zeker niet ontbroken hebben, maar
zich veeleer op een ereplaats bevinden. Zij is de eerste figuur, rechts van het
middenstuk, en ook haar houding (die van een jong meisje) maken haar onmiddellijk
herkenbaar, hoewel de helm ontbreekt en ook de andere attributen blijkbaar afwezig
zijn. Dit laatste is echter maar schijn: drie in elkaars verlengde liggende boorgaten
naast de rechterarm verwijzen naar de lans die Athena oorspronkelijk vasthield. Ook
van de aegis merkt men bij nader toezien twee kleine slangetjes naast Athena's
linkerhand. Met haar linkerarm bedekt ze het schild in haar schoot, opdat de
opstappende menigte niet zou verschrikt worden door het gorgonenhoofd dat daarop
was aangebracht.
Athena's partner, het gezicht naar de godin gekeerd, heeft een robuust uitzicht en
draagt een baard. Maar de korte stok die zijn rechteroksel ondersteunt is totaal
ongewoon in Athene, waar de wandelstokken tot aan de schouder reikten en bij het
staan de linkeroksel ondersteunden. Heel discreet wordt hier dus gesuggereerd dat
de god gebrekkig is aan de rechterzijde, aangezien hij zichzelf ook bij het zitten
ondersteunt. Dit maakt ons meteen duidelijk dat wij met Hephaestus te doen hebben.
En nu herinneren wij ons dat de Panathenaea in feite het oude feest van de ambachtslui
waren, en dus even goed voor Hephaestus als voor Athene golden. Geleidelijk aan
heeft Athena evenwel haar partner in de schaduw gesteld.
Het paar links van het middenstuk bestaat uit een god die er nonchalant
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maar toch voornaam uitziet en uit een majestatisch aandoende godin. Reeds op het
eerste gezicht vermoeden wij dat het om Zeus en Hera gaat, aangezien deze hun
ereplaats, corresponderend met die van Athene en Hephaestus, alleen aan het hoogste
godenpaar toekomt. Dit wordt bevestigd door velerlei, subtielere indicaties. Van alle
aanwezige goden is Zeus de enige die op een troonzetel zit, waarvan de leuningen
trouwens door een sfinx geschraagd worden: een voetbankje hoort er natuurlijk ook
bij. Van een ander attribuut, de scepter, is alleen het in marmer gebeeldhouwde
middenstuk bewaard gebleven. Hera kan het zonder attributen stellen: zij valt op
door haar plaats naast Zeus en door haar hooghartige schoonheid en koninklijke
allures. Bij het oplichten van haar sluier etaleert ze haar gracieuze armen, wat ons
Homerus' lovende woorden over de blanke onderarmen van Hera in herinnering
brengt. En tenslotte kan Iris, die schuin achter Hera staat, als een attribuut van Hera
gelden: deze plaats, de wilde gelaatsuitdrukking en de loshangende haren laten over
haar identificatie geen twijfel bestaan (ware het Nice geweest, dan moest de bijfiguur
zich bij Zeus bevonden hebben).
Het tweede paar rechts is een iets moeilijker geval: een oudere god met baard en
een jeugdige god, die elkaar aankijken. Bij de oudere valt geen attribuut noch enig
boorgat te bekennen. De opgeheven linkerhand schijnt slechts verband te houden
met het naderen van de optocht. Ook zijn plaats naast Hephaestus maakt ons voorlopig
niet wijzer: vermits geen enkele god speciaal met Hephaestus verbonden is en wij
de jongere partner nog niet kennen. De voorname indruk die van de god uitgaat doet
ons wel vermoeden dat het om één van de zonen van Cronus gaat. Zeus troffen we
reeds aan, Hades hoort beslist niet thuis op een aardse feestelijkheid: dan rest ons
nog alleen Poseidon. Zijn partner valt op door zijn stralende schoonheid: dat het dus
Apollo is wordt nog bevestigd door twee nu niet meer aanwezige attributen: tien in
twee rijen geplaatste boorgaten hielden de laurierkrans, en een diep boorgat in de
linkerelleboog diende ter ondersteuning van de lauriertak, die hij in de linkerhand
hield.
Het wekt enige verwondering dat Apollo naast Poseidon zit. Wij hadden een
nauwer verband verwacht tussen Poseidon en Athena: met haar deelde hij immers
het bezit van het Erechteüm. Hoewel hij de plaats naast Athena voor Hephaestus
moest ruimen (het was nu eenmaal ook het feest van de ambachtslui), zit hij toch zo
dicht mogelijk bij de godin. Hij hoort inderdaad meer bij haar dan bij Apollo. Wij
moeten dus, vanuit typologisch standpunt, ook al zitten beide goden bij elkaar, een
cesuur aanvaarden tussen Poseidon en Apollo (een dergelijke cesuur zullen we
eveneens vinden op de linkse pendant, tussen Ares en Demeter).
Het tweede paar links (naast het groepje Zeus-Hera-Iris) bestaat uit een
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jeugdige god en een godin met matronaal uitzicht. Ze kijken beide, in profiel, naar
de processie. Bij de jongeman valt op het eerste gezicht geen enkel attribuut te
bekennen. Toch lijkt zijn krachtige en elastische lichaamsbouw bijzonder
karakteristiek. Ook de plaats die hij bezet geeft een aanduiding: de enige wettige
zoon van Zeus en Hera is Ares (Hephaestus is zonder Zeus' tussenkomst uit Hera
geboren) en hij neemt bijgevolg de ereplaats in naast zijn ouders. In een wel erg
nonchalante houding houdt hij beide handen ineengestrengeld rond de opgeheven
rechterknie, terwijl het linkerbeen evenmin op de grond rust. Naast de enkel van de
linkervoet vinden wij de rest van een schuin geplaatste staaf (het onderste stuk, onder
de voet, is weggebroken). Als wij het bewaarde stukje verlengen bevinden wij dat
de staaf tussen de armen en benen door naar de rechterschouder en de nek doorliep.
Wij hoeven vermoedelijk niet te zeggen dat het Ares' speer is, waarop de god zijn
benen heen en weer liet wiegen. De godin naast Ares is de enige figuur van de
godenfries bij wie een opvallend attribuut is afgebeeld (dit was blijkbaar nodig), nl.
een grote fakkel. Hierdoor kunnen wij ze identificeren als Demeter. Vanuit typologisch
standpunt bestaat er tussen deze beide figuren geen innerlijke samenhang: wij hebben
dus ook hier met een cesuur te doen.
Het derde paar aan de rechterzijde zijn twee godinnen die, zoals Ares en Demeter,
de optocht tegemoet zien. De godin uiterst rechts wijst met de vinger in de richting
van de optocht: Eros, die tegen haar knie leunt, identificeert haar als Aphrodite. De
bezorgdheid voor haar teint blijkt uit het zonnescherm dat Eros vasthoudt. Aphrodite's
partner kreeg eveneens enkele attributen mee. Deze jonge, knappe vrouw draagt een
kap, waardoor we ze meteen als Artemis herkennen: een boorgat in de buiging van
haar rechterpink toont aan dat ook de voor Artemis karakteristieke bloem uitgebeeld
was. Al legt ze haar linkerhand vertrouwelijk op de rechterarm van Aphrodite, toch
hoort ze typologisch meer bij haar broer Apollo, die aan haar rechterkant zit. Dit
bevestigt nog eens de cesuur tussen Apollo en Poseidon.
De hoekgroep aan de linkerkant bestaat uit twee goden. De rechtse figuur is zich
net aan het omkeren, en legt daarbij vertrouwelijk de hand op de nek van zijn in
profiel voorgestelde partner. De attributen van deze partner, eenmaal in beschildering
aangebracht, waren vroeger opvallender dan nu: de hoge laarzen kan men nog alleen
door betasting waarnemen, al moeten ze wel verondersteld worden, aangezien de
tenen niet weergegeven zijn. De petasus (reishoed) die op de linkerzij ligt wordt
grotendeels aan de aandacht onttrokken door de chlamys (mantel) die in zijn schoot
ligt; een boorgat naast de rechterhand wijst op het kerykeion (reisstaf). Deze figuur
is dus zonder enige twijfel Hermes. Als bode van de goden zit hij a.h.w. ver
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trekkensklaar, met sterk achteruit geplaatst rechterbeen. Bij zijn partner zijn geen
eigenlijke attributen voorhanden: zijn uitgestrekte linkerhand wijst waarschijnlijk
slechts op zijn vreugde bij het aanschouwen van de optocht. Toch is er één opvallend
element dat ons tot de identificatie kan brengen: het kussen op zijn stoel (en wellicht
ook de sandalen die hij draagt) kenmerken hem als iemand die het zich graag
gemakkelijk maakt. Dit feit én zijn plaats naast Demeter doen ons hem herkennen
als Dionysus.

De iconologische interpretatie van de goden van het Parthenonfries
Op de oostelijke Parthenonfries zijn dus twaalf belangrijke goden aanwezig bij de
optocht ter gelegenheid van de Panathenaea. Opvallend daarbij is dat goden en mensen
a.h.w. een harmonisch geheel vormen: geen enkel specifiek kenmerk onderscheidt
de goden van de mensen. Onze iconologische interpretatie moet nu trachten de
betekenis te achterhalen van al deze feitelijke constataties (die zelf het resultaat zijn
van de iconografische interpretatie). Twee vragen moeten beantwoord worden,
waarvan de eerste nog dubbel is: waarom werden precies deze goden afgebeeld en
nog wel op de hier geconstateerde wijze gegroepeerd, én, heeft dit harmonisch
samenzijn van mensen en goden iets te betekenen? Het antwoord op deze laatste
vraag zullen wij vooral in de archeologische en cultuurhistorische context moeten
zoeken.

Waarom dan deze goden, en op deze wijze gegroepeerd?
De goden van de Parthenonfries zijn niet zomaar twaalf ‘conventionele’ goden (de
twaalf Olympiërs b.v.), maar werden werkelijk met opzet door de speciale
bouwcommissie (met o.m. Pericles en Phidias) uitgekozen. Bepalend voor die keuze
was vooral het feest, de Panathenaea, en de plaats, het Parthenon op de Acropolis.
Poseidon is hier samen met Athena en Hephaestus afgebeeld, omdat hij samen met
hen in het Erechtheüm vereerd werd. Eveneens te verwachten waren Artemis, die
op de Acropolis als Brauronia, Dionysus, die op de zuidelijke helling als Eleutherius,
en Aphrodite, die op de noordwestelijke helling als Pandemus vereerd werden.
Vanzelfsprekend mocht ook Ares, als titularis van de tegenover de Acropolis liggende
Areopaag (of Ares-heuvel), niet ontbreken. Voor deze zeven goden was de cultusplaats
dus doorslaggevend.
Dit kan echter niet gezegd worden van Zeus, Hera en Hermes. Voor Zeus is nog
enige twijfel mogelijk, omdat hij, naast zijn dochter Athena, de eigenlijke meester
van de Acropolis is, waar hem trouwens als Polieus een oeroud altaar toegewijd was.
Op de Acropolis is echter niet Hera zijn echt
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genote, wel Dione. Bovendien bestond er voor Hera in de stad zelf helemaal geen
officiële cultus, wel een officieuze cultus in de demen (het administratief district).
Als Zeus en Hera hier uitdrukkelijk als het hoogste godenpaar worden voorgesteld,
dan resulteert dit niet uit de concrete toestand te Athene, wel uit de in Griekenland
wijd verspreide mythologie, die op het Ionische epos teruggaat. Hetzelfde geldt voor
Hermes, die in Athene (en trouwens in de meeste Griekse steden) niet eens een tempel
had.
Met Apollo en Demeter staan wij voor een tamelijk gecompliceerd geval. Apollo
bezat immers op de noordelijke helling zijn Pythion. Demeter werd nabij de
Propylaeën als Chloë vereerd. Wat lager op de westelijke helling lag haar Eleusinum
en op het tegenoverliggende Pnyxgebergte haar Thesmophorium. We kunnen dus
voor deze beide goden niet zonder meer stellen dat de cultusplaats geen rol heeft
gespeeld. Had men echter voor de keuze van Demeter aan de Eleusinia of de
Thesmophorus gedacht, dan zou men Persephone (of Core) naast haar moeder
afgebeeld hebben. Bovendien moet beklemtoond worden dat dit de eerste en zowat
de enige keer is dat wij Demeter in het gezelschap van de Olympiërs zien. Het kan
trouwens moeilijk een toeval genoemd worden dat precies Apollo en Demeter, de
twee goden wier aanwezigheid op de fries niet onmiddellijk te begrijpen is. in de
voorstelling een pendant vormen. Ligt de verklaring niet in het feit dat zij, samen
met Zeus, de goden zijn bij wie gezworen wordt bij de eed van de beambten en de
ridders (en bij elke gewone eed)?
Ook de groepering berust op een zinvolle ordening. Athene, Hephaestus en
Poseidon horen samen, omdat ze in dezelfde tempel worden vereerd. Ares zit bij zijn
ouders, Hera en Zeus. Op een gelijkaardige plaats als Apollo en zijn zuster Athena
(rechts), zitten Demeter en haar broer Zeus (links). De twee goden bij wie gezworen
wordt, Apollo en Demeter, vormen een pendant. Zoals wij Apollo naast zijn zuster
Artemis aantreffen, zien wij ook Demeter naast de met haar verwante (en te Eleusis
samen met haar vereerde) Dionysus. In feite werden alleen beide hoekplaatsen - die
van Aphrodite en Hermes - niet door de betekenis bepaald.

Wat betekent het harmonisch samenzijn van goden en mensen?
Het hoeft geen betoog dat de Panathenaea op de Parthenonfries worden voorgesteld
als een plechtige, en tegelijk zeer menselijke gebeurtenis. Het is een feest voor allen,
en in de stoet zien wij dan ook mannen, vrouwen, kinderen, en zelfs paarden, koeien
en schapen mee opstappen. Allen worden ze meegesleept door dezelfde geestdrift,
hetzelfde enthousiasme. En de goden zijn hierbij allerminst buitenstaanders: ze
bevinden zich bijna als onder hun gelijken!
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Wie ook maar enigszins vertrouwd is met het Griekse drama, heeft van die zelfde
goden wel een erg tegengestelde indruk opgedaan. Zelfs wanneer de goden voor een
gelukkige afloop zorgen (‘tussenbeide komen’), is hun aanwezigheid duister en
kommervol. Aan de goden is niet te ontkomen: tegenover hen is de mens onzeker
en kwetsbaar - aldus de Griekse tragici.
De uitbeelding van de goden op de Parthenonfries kan daarom onmogelijk verklaard
worden vanuit de Griekse dichtkunst. Wij moeten bij de geschiedschrijving te rade
gaan. Iedereen weet dat in het Athene van Pericles een nieuw levensgevoel ontstaan
is, dat ‘democratie’ werd genoemd. De ruwe politieke zeden van de mythische tijden
waren gemilderd, na een reeds duidelijke humanisering in de zesde eeuw (Solon,
Pisistratus en de Pisistratiden). Principieel en in grote mate ook institutioneel komen
gezag en macht voort uit het volk, worden uitgeoefend door het volk, staan volledig
in dienst van het volk. En voor Athene als staat betekenen macht en grootheid niet
langer een overheersen van de bondgenoten, wel het opnemen van
verantwoordelijkheid.
De geschiedenis leert ons dat deze idealen slechts gedurende een korte tijd
enigermate verwezenlijkt werden en dat de democratie vrij vlug de plaats moest
ruimen voor demagogie, de gezagvolle leiding voor aanmatiging. Toch is het blijkbaar
deze droom, dit verlangen naar een harmonisch samenzijn dat tot de voorstelling op
de Parthenonfries heeft geleid. In deze visie worden de goden niet geassocieerd met
toeval en noodlot, met krachten waar de mens geen vat op heeft. Ze zijn integendeel
de uitdrukking van een evenwicht tussen het numineuze en humane, tussen gezag
en individuele vrijheid, tussen rede en gevoel, een evenwicht dat ten tijde van Pericles
zo niet bereikt dan toch bewust nagestreefd werd.
Deze ‘officiële’ zienswijze contrasteert sterk met de aarzelingen en het onbehagen
van de tragici, die de broosheid en de vergankelijkheid van dit evenwicht in het licht
willen stellen. Ook zij geloven in de mens, maar ze zijn zich te scherp bewust van
zijn beperktheden en inconsequenties, om dit nieuwe levensgevoel zonder reserve
te kunnen aanvaarden.
Moeten wij dan concluderen dat Pericles, en met hem Phidias, onoprecht waren,
de werkelijkheid niet onder ogen durfden te zien? Dat de voorstelling op de
Parthenonfries meteen een misleidende verdoezeling is van de realiteit? Het antwoord
is zowel bevestigend als ontkennend. De democratie van Pericles was inderdaad
slechts een droom en de realisatie ervan geschiedde bijzonder moeizaam, zonder ooit
volledig of definitief te slagen. Phidias' voorstelling is dan ook de weerspiegeling
van de droom in zijn zuivere vorm, niet in zijn gebrekkige verwezenlijking.
Het spreekt van zelf dat onze iconologische interpretatie een interpretatie
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blijft. Wat wij met dit voorbeeld wilden aantonen is, dat de moderne iconologie een
methodische poging is, om (misschien en zo goed mogelijk) de zin te achterhalen
van (kunst-)werken, die in de ruimte en tijd zo ver van ons afstaan. Om de
(esthetische) schoonheid van de Parthenonfries te smaken, mag veel van de hier
behandelde eruditie overbodig lijken: wil men echter doordringen tot de zin ervan
(en met name ook tot wat de makers ervan hebben bedoeld), dan kan men niet
straffeloos voorbijgaan aan wat zovele menselijke documenten ons dienaangaande
kunnen zeggen, d.i. op vaak onvermoede wijze ons echt reveleren.
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Herontmoetingen met klassiekers II
Theater
Eric De Kuyper
Nach seiner ‘Raüber’-Inszenierung sagte mir Piscator, er habe erreichen
wollen dass die Leute, die das Theater verliessen, gemerkt härten das 150
Jahre keine Kleinigkeit sind! Brecht
Hier schufen Sie ein Beispiel, wie man das alte Werk von Marlowe als
Drama umdichtet, indem man es auskältet, wie man es näherbringt, indem
man es entfernt.
Brecht - Jhering, fictieve dialoog

Vooraf bedacht
1 Klassiekers van het theater; klassiekers in het theater: essentieel is de vraag naar
onze verhouding. Op welke afstand staan zij van ons? Op welke afstand staan
wij van hen? De historische tijdsdimensie - de ‘afstand’ - is het scharniermoment
in onze ontmoeting. Ontmoeting die een zoeken naar telkens nieuwe
verhoudingen is.
2 De afstand wordt in het theater bepaald door de enscenering. Meer dan de
boekvorm is de enscenering van een klassiek werk een uitgave, een heruitgave
desgevallend. Een vertaling. De mise-en-scène is een onontbeerlijk stadium; de
plaats waar de ontmoeting in de tijd (onze actualiteit) mogelijk gemaakt wordt.
3 Ik kan essays lezen of zelf schrijven over onze dramaturgische erfenis, het blijft
bij het conceptuele, bij een voor-onderstelling. Een klassiek theaterwerk bestaat
enkel in zijn opvoering, die meestal de vorm aanneemt van een uitvoering (of
het achterwege blijven ervan, in de meeste gevallen). Alles wat ik bij een
Shakespeare of een Molière potentieel kan vermoeden, zal slechts effectief
worden in een enscenering.
4 Als men van ‘goede’ of ‘slechte’ ensceneringen moet spreken, dan in deze zin:
een ‘goede’ eenscenering maakt in concreto méér waar dan wat potentieel
aanwezig leek. Zij reveleert, veel. Niet enkel het stuk. Niet enkel de auteur. Ook
de auteur in zijn tijd; de auteur in deze tijd. En daarenboven nog: de toeschouwer
in confrontatie met die verleden tijd. En nog, uiteindelijk: de toeschouwer
geconfronteerd met zijn tijd, waarin o.a. het opvoeren van klassiekers wel een
veel voorkomende activiteit is, maar geen vanzelfsprekendheid!
5 De situatie van het begrip ‘klassieker’ in het theater is enigszins verschillend
van die in andere kunsttakken, juist omdat het begrip zo door en door afhankelijk
is van de opvoering. Niemand is inderdaad verplicht te geloven dat een klassieker
bestaat zolang een opvoering hem daar niet van
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overtuigd heeft. Natuurlijk kan men klassiekers ook beschouwen als een vorm
van bezit, of zoals Brecht het noemt ‘geistiges Mobiliar’. Daar gaat het hier
uiteraard niet om. In het theater is een opvoering het enige bewijs dat een auteur,
een stuk opgevoerd móest worden. Maakt een enscenering dit niet waar, dan
was ze gewoon overbodig. Of behoort ze tot het geestelijk meubilair, waarmee
ik mij hier - en ook elders - niet wens bezig te houden.
Volgt daaruit dat er moet gestreefd worden naar een zo perfect mogelijke aanpak
van onze klassiekers? Het droombeeld dat elke comédie-française / national
theatre voor ogen heeft? Beslist niet. Het gaat niet om perfectie; het gaat om
zinvolheid, zingeving, zin-ondervraging.
Ik eis van een klassieke opvoering niet meer (!) dan dat er rekening mee
gehouden wordt dat het stuk in het verleden geschreven is. Ja, dat deze
constatering het uitgangspunt is voor elke aanpak. Nauw verband daarmee
houdend het feit dat klassieke stukken erfenissen, cultuurbezittingen zijn
(meubilair) die overgeleverd werden. Dat er zo iets als traditie bestaat. Dit zijn
geen bijkomende zaken, die zo maar weggemoffeld kunnen worden. Mij
toeschouwer mag men er wel regelmatig opnieuw bewust van maken wat precies
zulke begrippen zijn als ‘erfenis’, ‘traditie’, ‘eeuwig’ of ‘vergankelijk’,
‘algemeen menselijk’, ‘tijdgebonden’ of niet, enz. - Het reëvalueren van
dergelijke begrippen kan juist aan de hand van heel concreet materiaal gebeuren
in een opvoering van een klassiek stuk. Kortom, in een opvoering van een
klassiek werk moet ook het begrip ‘klassiek’ degelijk verantwoord worden,
geargumenteerd of geanalyseerd. M.a.w. ik kom naar het theater om te zien wat
ik met het theater kan aanvangen. Welke rol speel ik in deze tijd in die
overlevering via de scène van het werk van Shakespeare of Molière?
Een hele reeks vragen, een hele reeks verwachtingen, een hele reeks
onuitgesproken verlangens, en enkele eisen. Ik verwacht geen rechtlijnig,
schabloonachtig, ongenuanceerd of ondialectisch antwoord. Mijn vragen zijn
trouwens ook niet zo scherp omlijnd: ze behoren meer tot het domein van de
verwachtingen en verlangens! Het enige wat me belangrijk lijkt is dat er zo iets
als een verhouding zou kunnen ontstaan.
Waar ik niets mee kan doen is een enscenering die een klassieker beschouwt
als een probleemloos gegeven, dat slechts gespeeld moet worden om opnieuw
tot leven te komen. Zulke doodse opvoeringen heb ik in alle talen genoeg
meegemaakt. Het is de tentoonstelling van ons klassiek meubilair.
Evenmin zie ik het nut in van ‘opgepoetste’ versies, klassieker-opvoeringen die
uit verveling en met kwaad geweten worden gerealiseerd. ‘Das schlecht
konservierte Fleisch wird sozusagen nur durch scharfe Gewürze und Saucen
wieder schmackhaft gemacht’ (Brecht).
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11 ‘Actualisering’ is een vorm van zo'n soort oppoetsen. Vroeger stond ik tegenover
deze benadering minder kritisch dan nu. Waarschijnlijk omdat ik vooral bang
was voor het ‘dodende respect’ en daarom liever en ongenuanceerd opteerde
voor het recht op eigen interpretatie. Nu zou ik het in voorzichtiger, maar
misschien niet minder radicale termen als volgt willen stellen: men bekijkt het
verleden altijd vanuit deze tijd! Een lapalissade met heel wat consequenties,
zowel voor het heden als het verleden! Waar echter vooral inzicht zowel in het
verleden als in het heden - en in de weg daartussen - van belang is. Nogmaals:
verhoudingen, afstanden. Bepalen van punten in de ruimte. Meetkundig dus!
12 Tegenpool van de modernistische actualisering, maar in feite tot hetzelfde gebied
behorend, is de historisering van marxistische aard. De marxistische opvatting
van de geschiedenis (de machtsverhoudingen in bepaalde historische fasen)
levert een erg bruikbaar stramien op. Echter uiterst verarmend op het gebied
van de concrete scenische matière. Als hulpwetenschap, akkoord. Niet als
hoofdmotief, als motor, als verklaarder van een werk.
Een belangrijk facet dreigt daarbij namelijk uit het oog te worden verloren, nl. dat
deze geïllustreerde theorie zich in een theateropvoering waar moet maken. M.a.w.
het theater is zelf een onderdeel van het verleden, en kan moeilijk weggecijferd
worden.
Twee voorbeelden:
- De opvoering van La Cagnotte van Labiche door Peter Stein in het Theater am
Halleschen Ufer (West-Berlijn) geeft een prachtige, subtiele analyse van een
kleinburgerlijke, Franse, negentiende eeuwse situatie. Alleen vergat de regisseur
Peter Stein (al dan niet opzettelijk) met zijn Sparschwein dat hij ons een stuk opvoerde
van een zekere Labiche, die ook uit die negentiende eeuw stamt. Wat zei die opvoering
ons over het theater in de negentiende eeuw, over de vaudeville? Over het theater
van Labiche? Niets. Alsof dit onbelangrijk was!
- Op die weg geraakt men vrij vlug verdwaald. Zo kan men in de Komische Oper
(Oost-Berlijn) een enscenering zien van Verdi's Forza del Destino door Joachim
Herz, die ervan uitging dat het melodramatische (en onsamenhangende) libretto zich
afspeelde in een tijd en een milieu - de Spaanse Inquisitie - die wel au sérieux
genomen diende te worden. Dat de ernst én van het melodramatische verloop én van
het muzikale werk van Verdi tot een geheel andere orde behoren dan de historische
situering, de miskenning van dergelijke elementaire gegevens - inherent bovendien
aan het opera-genre - leidde tot ongewild komische taferelen en een theateropvoering
die meer had van een Marx Brothers dan van een Verdi gezien door een marxistische
bril!
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Anders gezegd: een ‘vaudeville van Labiche’ en een ‘historische opera van Verdi’
zijn toch ook historische gegevens? Of is cultuur niet ‘historisch’? Is cultuur sowieso
‘eeuwig’? Dat men dergelijke vragen juist in een marxistische context dient te stellen
is voor mij een bewijst te meer hoe weinig kritisch en historisch onze kijk is op
‘cultuuroverdracht’.

Achteraf gedacht1
Le Misanthrope van Molière is bekend, overbekend. Het stuk roept in mij noch
nieuwsgierigheid noch verwachtingen op. In de enscenering van Rudolf Noelte zijn
alle elementen wel degelijk op hun plaats: eigenlijk zou de toeschouwer het stuk
moeten herkennen. Het is echter alsof al die onderdelen op een totaal andere manier
aan het functioneren gaan. Averechts; tegendraads. Wat we gewoon zijn te zien als
een vlotte, Grand-Siècle komedie met min of meer ernstige bij- of hoofdmotieven
(naargelang de aanpak), is hier een bevreemdend schouwspel geworden. Een
droomstad van Delvaux. Het stuk kraakt, zucht, kermt; de zaal eveneens! En nochtans
wordt Molière's Misanthrope nergens geweld aangedaan: tekst, personages2, époque,
milieu worden gerespecteerd.

1

2

Aanvankelijk dacht ik meerdere recente opvoeringen van klassieke stukken ter illustratie en
verduidelijking van van wat voorafgaat te bespreken. Maar de opvoering van Der
Menschenfeind scheen mijn thema op zo extreme wijze te concretiseren, dat ik mij daartoe
beperkt heb.
Der Menschenfeind, van Molière, Duitse vertaling van Arthur Luther, voor de Salzburger
Festspiele bewerkt door Rudolf Noelte. Regie: Rudolf Noelte. Decor en kostuums: Jürgen
Rose. Met: Romuald Pekny (Alceste), Werner Kreindl (Philinte), Sylvia Manas (Célimène),
Gaby Dohm (Eliante), Henning Schlüter (Oronte), Elisabeth Flickenschildt (Arsinoe), e.a..
Zomer 1973.
De analyse die volgt, handelt voornamelijk over de manier waarop deze opvoering in zijn
abstracte totaliteit functioneerde. Voor een meer informatieve recensie leze men o.a. Reinhard
Baumgart, Eine Komödie zerbricht in Trauer, in Süddeutsche Zeitung, 30 juli 1973; Benjamin
Henrichs, Ein Requiem, kein Drama, in Die Zeit, 3 augustus 1973; Eric De Kuyper, Salzburger
Festspiele 1973, in Kunst- en Cultuuragenda, 4 oktober 1973.
Noelte beperkt zich tot verschuivingen die in de totale context vérstrekkende gevolgen
hebben. Hij laat bijvoorbeeld Oronte vertolken door een oudere man in plaats van door een
jonge, pedante fat, zoals dat traditioneel gebeurt. Daardoor wordt de verhouding Alceste Oronte veel pijnlijker; ze krijgt dimensies die zich anders beperken tot de relatie
oppervlakkigheid vs. authenticiteit. Niet zonder reden is Molière's Oronte zo ‘oppervlakkig’.
Dat de rol van Arsinoe (de beroepsintrigante) gespeeld wordt door een prachtige Elisabeth
Flickenschildt, die zich erg moeilijk over de scène voortbeweegt en de rol vocaaltechnisch
niet meer aankan, ligt in dezelfde lijn: het gaat hier niet meer om frivoliteit. Wat Sylvia
Manas als Célimène niet alleen aan zou kunnen door haar jeugdige maar zakelijke vertolking,
krijgt steun, reliëf, een verlengstuk in o.a. de geladen bezetting van deze beide personages,
Oronte en Arsinoe, door oudere acteurs, die van de frivoliteit niet zo maar een passe-temps
maken, maar te kennen geven dat het een ‘esprit du temps’ is, waar zij ook niet zo maar aan
kunnen ontsnappen... evenmin trouwens als Alceste, die er aan ten onder gaat.
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Het bevreemdende van de hele opvoering is wel degelijk van sur-reële aard (asjeblief
niet te verstaan in de enge kunsthistorische betekenis van het woord!). Misschien
kan dit het best verduidelijkt worden door een minutieuze beschrijving van het decor
en de werking ervan, in samen-spel met de hele context van de opvoering.

Topografie:
De hele opvoering speelt zich af in dit ene decor, waarvan enkele foto's hierbij een
indruk kunnen geven. Een hyperrealistische uitbeelding van een anti-chambre: een
lange, brede gang, met aan de linkerkant een reeks van vensterdeuren die, zo vermoedt
de toeschouwer, uitgeven op een breed terras. Rechts een wand met gobelins;
middenin een dubbele deur. In het vierde bedrijf staat die deur open, zodat men een
zicht krijgt in het vertrek. Langs deze muur staan enkele stoelen en het instrument
waarop Alceste zijn volks liedje zal spelen. Aan het einde van deze ruime ‘doorgang’
(dat is het ook woordelijk in de regie van Noelte) bevindt zich een trap: onderaan de
trap, een verdieping of zo lager dus, zal zich de ingang bevinden: een verdieping
hoger moeten de woonvertrekken liggen. De topografie van het gebouw wordt afgeleid
uit het spel; er wordt in dit huis wel degelijk gewoond, maar ‘toevallig’ (hoe belangrijk
is dit woordje!) spelen de meeste scènes zich af op deze doorgangsplaats.
De lokalisatie is erg strikt en wordt consequent geïntegreerd in het hele verloop
van het gebeuren. Bijvoorbeeld: om te ontsnappen aan de eindeloze verwijten van
Alceste, doet Célimène alsof ze eventjes de woonkamer (rechts) binnengaat en verder
luistert; in feite wil ze via dit woonvertrek en een andere (voor de toeschouwer
onzichtbare) uitgang, ook langs de trap achteraan in de gang, naar haar slaapvertrekken
vluchten. Alceste betrapt Célimène op haar vluchtpoging juist op het ogenblik dat
ze de trap bestijgt (en bij Molière de lange tirade afgewerkt is). (IVe Bedrijf).
Aanwezigheid in die ruimte, en afwezigheid, zijn (men zag het ook in dit voorbeeld)
wezenlijke elementen. Ontmoetingen, ontwijkingen, leegten, vinden plaats in die
ideale ruimte die een gang is.
Niet alleen is dit een erg geschikt milieu waarin het gegeven van een stuk als Le
Misanthrope zich kan afspelen: de architectuur van het decor, de bouw van dat
fragment van een woning, is het huis van de auteur. Aan de hand van de architectuur
wordt de toeschouwer verzocht Le Misanthrope te lezen. Het enige houvast dat de
toeschouwer in dit geval heeft, is het bouwwerk en niet, zoals doorgaans het geval
is, de tekst. Noelte laat de acteurs door het huis evolueren, met hun tekst als een tocht
door de gangen. In de zaal kan de toeschouwer alleen die stukken dialoog duidelijk
opvan-
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gen die in de gang worden gezegd; alle andere stukken dialoog worden gezegd of
op de trap of op de benedenverdieping of op het terras of in de woonvertrekken. Een
tekst op doortocht in een ruimte: zo zou men het kunnen noemen.
De verhouding tekst/ruimte ziet er uit als volgt: een gesloten tekst (die van Molière),
opengebroken door de ruimtebouw van het decor; een door de aard en stijl van
constructie uiterst stevig uitziende scène-architectuur, door haar gang-functie van
verschillende zijden van openingen voorzien.
Als we deze dichotomie geslotenheid/openheid even mogen verleggen op het vlak
van het klassieke-stuk-van-Molière-dat-Le-Misanthrope-heet kunnen we merken dat
misschien hier een benaderingsweg gesuggereerd wordt. Klassiekers komen ons vaak
voor als angstaanjagend compact (vooral, maar niet alleen door hun tekst); een van
de belangrijkste taken van een regisseur bij een opvoering van een klassiek stuk is
het schrappen, het inkorten, het weglaten. Noelte lost dit aspect van de
tekstcompactheid op door ruimtelijk openingen te maken in de tekst. Wat erop
neerkomt dat niet alles van een klassieke tekst met evenveel waardigheid en
plechtigheid dient geënsceneerd te worden; maar dat men toch en tevens niet mag
verdoezelen dat het om een tekstbrok gaat. Misschien, zo suggereert Noelte
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ons door zijn mise-en-scène, die gebaseerd is op ruimtelijke verplaatsingen met de
tekst, is dat eter mogelijk wanneer we een globale (diëgetische) benadering krijgen
van een tekst in wording, van een ekst in een ruimtelijk complex.
Dat is niet alles. Misschien zijn de dingen die in een ander vertrek gezegd worden
ook belangrijk; misschien is datgene wat zich afspeelt in een andere plaats even
belangrijk. Wij, omdat we in het theater zitten, krijgen slechts dit deel te zien. Dit
fragment van de ruimte, deze opening op het leven van een groepje mensen. En
inderdaad: we hebben bij het theater van Noelte het ongemakkelijke gevoel dat we
de dramaturgie van Molière slechts door een kier te zien krijgen. Een beperking die
de aanzet van een verdere bewustwording kan worden, want ruimtelijk weten we dat
buiten deze muren zich nog andere dingen aan het afspelen zijn. Immers, door zijn
kunst van de begrenzing weet Noelte ons ook duidelijk te maken dat er voor en na
de vijf bedrijven van Le Misanthrope nog iets anders moet geweest zijn. En doordat
hij door lichtschakeringen zo maniakaal het tijdstip en het tijdsverloop weet aan te
geven (Von Morgens bis Mitternachts!), ons met onze neus drukt op de tijdsbreuk,
kunnen we van daaruit ook een andere tijdseenheid aanvoelen, aanwezige historiciteit
doorheen deze dramaturgische tijd.

Trompe-l'oeil
Over dit decor raak je moeilijk uitgepraat (omdat het niet een ‘decor’ is in de
traditionele zin van het woord; dit alvast moge al duidelijk gebleken zijn). Het
monumentale en het exacte ervan is fascinerend. Mooi om naar te kijken ook. En
bevreemdend: omdat er allerlei bijna onopvallende vervormingen gebeurd zijn met
het perspectief dat de toeschouwer (al dan niet) vermoedt, maar toch niet precies kan
situeren. Een eerste gevoel van onbehagen, gekoppeld juist aan de stoerheid, de
verbluffende realiteitsgraad die er van deze brok architectuur uitgaat: het kan niet,
en het is ook niet dat wat men ziet3. Onrustwekkend na een tijdje, dit massief
onbeweeglijk decor omdat het vijf bedrijven lang niet het minste hiaat vertoont.
Meestal wordt de illusie van een decor dat aanvankelijk ‘echt’ leek, al vlug door een
of ander detail ‘gestoord’: een deur beweegt zich te licht, een wand gaat even trillen,
enz.. Op die manier, kan men zeggen, wordt in het hyperrealistische toneel de
conventie van het theater opnieuw binnengeloodst. Meestal ook

3

Ik heb het perspectief-effect uitgeprobeerd door op verschillende plaatsen in de zaal te gaan
zitten. Het resultaat hiervan was dat het beeld wel degelijk telkens gewijzigd werd, maar dat
het perspectivistisch effect, gekoppeld aan het gevoel van labiliteit/stabiliteit, identiek bleef.
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zijn realistische scènebeelden de plaats waarin realistische, burgerlijke,
negentiende-eeuwse dramatiek zich afspeelt. Nooit zag ik een realistische omgeving
voor een zeventiende eeuws stuk - behalve dan op film of televisie, maar dan is het
een totaal andere vorm van dramatiek. Kortom: Kammerspiel in de 17e eeuw, dat
kennen we niet, dat verrast en vervreemdt. Als de reacties in de zaal zo onrustig
waren, dan was dat heel simpel te verklaren door dit ene feit: realisme als conventie
op de scène is altijd min of meer geruststellend, biedt een stevig houvast, geeft de
toeschouwer greep op de dramatiek. Wanneer echter die ‘geruststelling’ verplaatst
wordt op een gegeven waar ze - traditioneel - niet bij past, dan groeit uit deze
tegenstelling tussen stevigheid en wankelheid vanzelfsprekend zo iets als onrust4.
Wat zich daar in die doos afspeelt, is zo natuurgetrouw (kan dat? wat is natuurgetrouw
in theater?) dat de toeschouwer met duizelingwekkende gevoelens zit, en zich gaat
afvragen of de zaal waarin hij zit, tussen al die mensen die hij niet kent, maar die
min of meer hetzelfde gewaar moeten worden als hijzelf, niet veel onwezenlijker is
dan wat zich daar in die doos afspeelt. Terwijl men bij film in zo'n geval (ik denk
bijvoorbeeld aan La Prise du Pouvoir de Louis XIV van Rosselini) een pasklare uitleg
zou hebben door het medium zelf aan te halen (inderdaad: het is film), schept de
gaping tussen het scenische gebeuren en de situatie van de zaal zelf een
problematische verhouding. Op de scène heeft men sterk realistische tableaux vivants;
maar ze lijken afgeschermd door een ruit, door een gaas. Anderzijds komt het voor
alsof de toeschouwers in de zaal geen dimensie meer hebben. Zij zijn ware schimmen
geworden. Dit hanteren van verschillende graden, vormen en niveaus van realisme
lijkt mij erg belangrijk i.v.m. onze her-ontmoeting met klassiekers. Het is, zo men
wil, de plastische vertolking van het begrip anachronisme, dat wel eens als vertrekpunt
zou kunnen dienen voor elke klassieker-ontginning. (De begrippen ‘dia-chronisme’
en ‘syn-chronisme’ zijn in deze context ietwat stroef; zoals mijn poging om enkele
realiteitsgradaties en de dialectiek van de verschillende realiteitsintensiteiten, naar
het mij zelf voorkomt, veel te ongenuanceerd overkomen. Men doet wat men kan!).

4

Er komt nog een optische illusie bij, die dit gevoel van onzekerheid nog versterkt zonder dat
de toeschouwer het beseft. Het zeer stoere decor van Jürgen Rose staat niet geplakt tegen de
scèneopening, maar is er op een afstand van verwijderd. De ‘kamer’ hangt dus a.h.w. in het
luchtledige (dit effect kan men jammer genoeg niet op de afbeeldingen merken, omdat men
de scène-opening er niet bij gefotografeerd heeft). Het gevoel van ‘massieve labiliteit’ wordt
er sterk door benadrukt, en ook hier vindt men dus de oppositie labiel/stabiel weer, ekwivalent
op een ander vlak van de andere componenten aanwezigheid/afwezigheid en
fragmentair/volledig die deze opvoering tekenen.
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Voorlopig besluit
Het theater van Noelte biedt geen uitvlucht, noch voor de personages, noch voor de
toeschouwers. Het is een vreselijke pijniging; innig, maar diep kervend. Zonder het
minste (theatraal) sadisme: het lijkt wel of Noelte - en in dit geval ook Molière - een
enorm mede-lijden hebben voor ons, mensen, die zo kunnen lijden aan het onbehagen
met andere mensen te moeten en te willen omgaan. Deze Misanthroop, vertolkt als
een partituur die men kent, maar waarvan elke noot toch een nieuwe klank schijnt
te krijgen, helpt de kennis van of de omgang met Molière alleen verder doordat hij
suggereert dat we deze auteur in feite niét kennen, niét begrepen hadden, nog nooit
eens goed beluisterd hadden! Wat ons overbekend leek, werd ineens onbekend. We
konden ineens opnieuw ontdekken, aanvoelen, en beginnen te begrijpen. We konden
een stuk cultuurgoed opnieuw gaan ontginnen. Le Misanthrope was niet meer dat
vanzelfsprekende stuk bezit, waarmee gesjacherd kan worden naar believen.
Mijn beschrijving, waarin ik zo sterk de nadruk heb willen leggen op het decor en
de gevoelens van de zaal waarin het stuk werd opgevoerd, heb ik zo uitvoerig gewild
om erdoor te suggereren dat onze verhouding tot de klassiekers alleen waar gemaakt
kan worden door de concreetheid van de scène (in de mise-en-scène) en van de zaal
zelf (de opvoering, bij gebrek aan een exacter begrip). Dat het in de verhouding van
beide is dat een nieuwe verhouding tot klassiekers gevonden kan worden. Dat door
de materialiteit van het theaterfenomeen, van de theaterdramaturgie zowel als van
de scenografie (en de ‘spectatografie’, om nu maar eens een neologisme te lanceren)
een herontdekking van de klassiekers mogelijk is. Via de tijd, in de Tijd; naar de
Geschiedenis. Nogmaals: verhoudingen. Ook (dat zie ik nu in) in de zin van ‘een
verhouding met iemand hebben of aangaan’. Bijvoorbeeld, en waarom niet, met
Molière.
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Politiek Overzicht de maand februari
● Internationale samenwerking
De Europese Gemeenschap
Pakten in januari zich reeds donkere wolken over de Europese Gemeenschap samen
door het eigengereid optreden van Frankrijk zowel in de oliekwestie als op het
monetaire terrein, in februari werd het nog erger. Vlak voor het scheiden van de
maand januari probeerde de Europese Commissie nog een ernstige waarschuwing
te richten tot de aangesloten landen om toch vooral tot een gemeenschappelijk beleid
te komen ten aanzien van het buitenland, omdat naast Amerika geen enkele staat in
de vrije wereld zo machtig is als een verenigd Europa, maar hoe dan
gemeenschappelijk beleid moest uitvallen, met name tegenover de conferentie die
President Nixon bijeen had geroepen in Washington om tot een gemeenschappelijke
politiek van de olie-gebruikende landen te geraken, daarover zweeg de Commissie.
Kennelijk weer tot ergernis van de Fransen, die het liefst hadden gezien dat de
Commissie een beleid had uitgestippeld overeenstemmend met hun inzicht in het
probleem. Dan hadden zij zich daar in Washington op kunnen beroepen en niet de
spelbreker hoeven te spelen.
Nu werden zij dat wel. Op een conferentie van de EEG ministers van Buitenlandse
Zaken in Brussel bleek al heel duidelijk, dat men algemeen geprikeld was door de
houding van Frankrijk. Frankrijk liet echter alle verwijten over zijn economisch
beleid langs zijn koude kleren afglijden en stelde zich op het standpunt dat de EEG
een politiek volgroeid geheel was geworden en geen gezamenlijk economisch beleid
nodig had. Allicht! Als politiek geheel zou het Frankrijk aan de top hebben!
Op de olieconferentie in Washington kwam het tenslotte tot een openlijke scheuring
tussen Frankrijk enerzijds en de andere EEG landen anderzijds, die het belangrijker
achtten in het moeilijke energievraagstuk met Amerika samen te gaan dan op hun
eentje met die hoogst onbetrouwbare Fransen aan de leiding te blijven prutsen.
Frankrijk kwam voor het oog van de hele wereld alleen te staan.
Het is nog onduidelijk hoe de Europese Gemeenschap in de loop van dit jaar over
haar moeilijkheden heen kan komen - als er niet nog meer bij komen.

Bilaterale samenwerking
- Amerika - Panama. Het oude strijdpunt tussen Amerika en Panama, de souvereiniteit
over het Panama-kanaal, schijnt uit de wereld te worden geholpen. Kissinger heeft
met Panama een beginselakkoord getekend, waarbij de kanaalzone definitief onder
de souvereiniteit van Panama komt te vallen.
- Amerika - Egypte. De afgebroken betrekkingen tussen Amerika en Egypte zijn
hersteld.

● Internationale conflicten
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Het Midden-Oosten
De troepenscheiding aan het front tussen Israël en Egypte vindt regelmatig voortgang,
doch aan de Syrische kant blijft de zaak haperen. Van Israëlische zijde wijt men dit
aan de weigering van Syrië om eeen lijst van krijgsgevangenen over te leggen. Syrië
echter eist voordat het aan Kissingers vredesplan meewerkt zekerheden omtrent zijn
eigen vredesplan. Aan
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troepenscheiding wil het niet meewerken omdat, zoals President, generaal Assad,
het stelt, de situatie in de hoogvlakte van Golan heel anders ligt dan die aan het
Suezkanaal. Egypte en Israël moesten wel in troepenscheiding bewilligen omdat zij
delen van elkaars leger hadden ingesloten; die situatie bestaat in de Golanhoogvlakte
niet. Syrië wil dus alleen van scheiding horen indien tevens het einddoel wordt
vastgelegd: algehele terugtrekking van Israël uit die gebieden die het in de laatste
oorlog heeft bezet en waar de Syrische troepen weer het heft in handen moeten nemen.
En vervolgens terugtrekking - misschien op iets langere termijn - van Israël uit de
gebieden die in 1967 werden veroverd en waar de troepen van de Verenigde Naties
de orde mogen handhaven, doch waar de Palestijnen, die eruit werden verdreven,
weer hun intrek mogen nemen. Zonder dat dit doel in beginsel is aangenomen wil
Syrië niet onderhandelen. En het bleef weigeren een lijst van krijgsgevangenen over
te leggen omdat het in het achterhouden van die lijst het enige wapen zag dat het nog
tegenover Israël kon hanteren. Assad zocht in de loop van de maand steun bij de
andere Arabische landen, maar onder hevige druk van de Sovjet-Unie en van
Kissinger, die weer druk aan het heen en weer reizen sloeg, gaf hij tenslotte in zoverre
toe, dat hij een lijst van krijgsgevangenen overlegde. Verder echter waren de stappen
naar de vrede nog niet gekomen aan het einde van de maand.

● Nationale politiek
Nederland
- Het crisisbeleid. Economische crises scheppen voor iedere regering bijzonder nare
situaties niet alleen omdat zij nu eenmaal de welvaart van het land aantasten en geen
enkele regering zich in deze tijd meer aan verantwoordelijkheid voor de welvaart
kan onttrekken, maar ook omdat zij, wanneer men ze tenminste niet lang van te voren
heeft zien aankomen, als een soort veelkoppige draak op het land afkomt. Nauwelijks
heeft men de ene kop afgeslagen of heeft één kop zich afgewend uit de strijd, of een
andere steekt naar voren en eist hervatting van de strijd met onverminderde energie.
Een regering die tegen zo'n monster moet vechten, verkeert in een verre van
benijdenswaardige positie. Niet alleen moet zij zich steeds in conditie houden, maar
zij moet ook over een grote wendbaarheid beschikken om de ene kop na de andere
aan te grijpen. Zo is het gegaan met de oliecrisis. Aanvankelijk kon de regering zich
concentreren op één aspect: de dreigende olieschaarste. Toen deze kop van de draak
alleen maar bleek wat vuur te spuwen maar geen ernstig gevaar op te leveren, moest
zij haar aandacht richten op de sterke stijging van de olieprijzen met de dreigende
gevolgen van dien voor het algemeen prijsniveau. In januari bond zij de strijd
daartegen aan en raakte zij daardoor in conflict met de georganiseerde middenstand.
In haar eigen huishouding was het bezuinigen geblazen. In de loop van februari echter
bleken ook die prijsstijgingen mee te vallen, maar deden zich eensklaps sterk de
gevolgen van de oliecrisis gelden in het werkloosheidspeil. Dat eiste weer een andere
aanpak. Inplaats van te bezuinigen moest de regering nu dieper in de beurs gaan
tasten. Haar oorspronkelijk voornemen om een bedrag van 750 miljoen niet uit te
geven moest zij laten varen om de werkgelegenheid nog niet verder in de versukkeling
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te doen geraken en een bedrag, uitgetrokken ter bevordering van de werkgelegenheid,
een bedrag van ruim 300 miljoen, versneld gaan uitgeven. Schermde zij voordien
nog wat luchtig met het vooruitzicht van belastingverhogingen, nu kwamen eensklaps
plannen tot verlaging van de belasting in het bijzonder voor de kleinere inkomens
op de proppen, zulks onder het motto dat het geld aan het rollen moest worden
gebracht, wilde de economie weer in herstel raken. Werkloosheid moest worden
verlaagd door verhoging van de koopkracht. Daarmee in overeenstemming stelde de
regering zich meteen soepeler op ten
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aanzien van loonstijgingen. Zulks ongeveer terzelfdertijd dat zij van de Eerste Kamer
goedkeuring verkreeg voor de machtigingswet, die haar uitgebreide bevoegdheden
verleende voor het zetten van een rem op de lonen. Aan het eind van de maand was
het nog niet helemaal duidelijk hoe de nieuwe wending in het regeringsbeleid er nu
in concreto uit zou zien, maar dát het een wending was daarover heerste niet de
minste twijfel noch bij degenen die de regering wensten te prijzen om haar soeplesse,
noch bij degenen die haar liever weerhaanpolitiek in de schoenen schoven. Evenmin
kon er enige twijfel bestaan aan het feit dat de VVD onder Wiegel tweemaal de plank
nét missloeg: toen zij voor bezuinigingen opkwam net toen de tijd daarvoor voorbij
was en toen zij belastingverlaging bepleitte niet terwille van de werkgelegenheid
doch terwille van een zuiniger overheidsbeleid.
- Het kabinet. Mevrouw Vorrink blijft van zich doen spreken. De Tweede Kamer
koesterde tegen haar het bezwaar dat zij met al haar goede wil weinig tot stand
kon brengen voor de milieuhygiëne, die zij moet behartigen, omdat alle
ministeries in kwesties, die hun eigen werkterrein aanbelangen doch tevens iets
met milieuverontreiniging te maken hebben, hun eigen gang gaan zonder haar
iets te vragen. De Kamer wilde haar een steuntje in de rug geven met een motie
die er bij de regering op aandrong haar een meer centrale plaats te geven bij de
behandeling van problemen die op haar terrein liggen. Verontwaardigd wees
zij die motie van de hand; zusje wilde niet door broertje worden geholpen. Grote
broer Den Uyl moest er weer aan te pas komen om de vrede te stichten en de
ietwat onthutste indieners van de vriendelijk bedoelde motie te bewegen tot
terugtrekking ervan. Hij zou zusje wat meer in de melk te brokken geven. Allez
dan maar weer.
- De multinationals. Het zijn de multinationale oliebedrijven geweest die ervoor
zorg hebben gedragen dat Nederland, alle dreigementen van de sheiks ten spijt,
gewoon olie kreeg toegeleverd alsof er niets aan de hand was. Dat is natuurlijk
niet zoals het hoort. Voor die opheffing van de olieschaarste had de regering
natuurlijk de eer moeten kunnen opeisen, zoals zij ook de eer kon opeisen van
het probleem in het leven te hebben geroepen door de onhandige politiek van
haar minister van Buitenlandse Zaken. Eensklaps gelden nu de multinationale
bedrijven, waarvan Nederland er ettelijke bezit, als te machtig en wordt er
aandrang uitgeoefend op de regering om daar iets aan te gaan doen. Hoe? Het
is duidelijk genoeg dat áls deze bedrijven inderdaad een te grote internationale
macht uitoefenen, er een internationaal lichaam moet komen dat die macht
inperkt. Maar op dat punt is de wereldorganisatie nog zwaar in achterstand. Wat
Nederland eraan kan doen - behalve natuurlijk weer het waarschuwende vingertje
van de heer Van der Stoel - zullen de ministers van Justitie en van Sociale Zaken
straks in de Tweede Kamer uit de doeken moeten doen. Dat kan interessant
worden.
- Het loonfront. Langzaam maar zeker beginnen de vakcentrales, die zich
voorbeeldig kalm hielden zolang de regering haar strijd tegen de dreigende
crisis stilletjes trachtte te verhalen op de middenstand en de
hoger-loontrekkenden, weer met eisen voor de dag te komen. Voorshands is de
regering en met name de minister van Sociale Zaken daar nog niet erg gelukkig
mee, maar het ziet er wel naar uit dat in de loop van de maand maart
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besprekingen over een nieuw centraal akkoord over de lonen op gang zullen
moeten komen.
- De vakbeweging. Waar de vakbeweging heen wil, bleek duidelijk uit een
conflict binnen het NVV. Bij Hoogovens vormde zich uit leden van de
Industriebond NW een groep die in de ondernemingsraad een eigen beleid wilde
voeren, ingesteld op het belang van de onderneming zelf. De Industriebond
echter eiste, dat zij van dit heilloze voornemen zou afzien en met het beleid van
de bond ‘in de pas’ zou gaan lopen, desnoods blijkbaar tegen de belangen van
het bedrijf in. Toen de leiders van deze groep daar niet voor voelden, werden
zij door de bond uit zijn gelederen gestoten. Dat heet democratie.
- De West. Medio februari legde de nieuwe Surinaamse premier, H. Arron, een
verklaring af, dat Suriname uiterlijk in 1975 onafhankelijk moet worden. Deze
verklaring werd afgelegd vlak voordat de Nederlandse premier Den Uyl een
bezoek aan dit Rijksdeeel bracht. De heer Den Uyl liet na zijn besprekingen
met de Surinaamse regering weten dat hij met zijn collega overeen was gekomen
dat in de tweede helft van april een topconferentie van minister-presidenten zal
plaatsvinden, die zich over het vraag-
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stuk van de zelfstandigmaking zal buigen. Hoe dat dan moet met de
Koninkrijkscommissie, die al geruime tijd met dit vraagstuk bezig is, heeft de
heer Den Uyl niet bekend gemaakt.

Verenigde Staten van Amerika
- Watergate. Nog steeds staat President Nixon onder de stromende regen van het
watergate-schandaal. Hij probeert wel telkens opnieuw als een natte hond het water
uit zijn pels te schudden en dan maar stoer voort te gaan alsof de zon weer schijnt,
maar het lukt hem niet; het blijft stromen. Van alle kanten tegelijk wordt het
Watergate-net steeds nauwer om hem heen getrokken. De Senaatscommissie is aan
haar rapport aan het werken; de juridische commissie uit het Congres heeft deze
maand uitvoerig uiteengezet wat, juridisch gesproken, de gronden kunnen zijn voor
impeachment; de Grand Jury in Washington heeft een aantal van Nixons vroegere
naaste medewerkers in staat van beschuldiging gesteld; aanklager Jaworsky blijft
maar doorgaan met het verzamelen van materiaal en rechter Sirica heeft duidelijk te
verstaan gegeven, dat hij zich niet voor vertragingsmanoeuvres zal lenen.
Benauwend voor Nixon is in de eerste plaats het feit dat de juridische commissie
uit het Congres duidelijk stelling heeft genomen tegen zijn standpunt dat impeachment
alleen mogelijk is wanneer de President zich aan strafbare handelingen heeft schuldig
gemaakt - en daar zegt hij zich niet van bewust te zijn. De juridische commissie stelt
daarentegen dat de President voor afzetting kan worden voorgedragen wegens iedere
vorm van wangedrag, ook wanneer dat niet in strafbare handelingen tot uitdrukking
zou komen. Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld bestaan uit het misbruik maken van
bevoegdheden, zodanig, dat ‘de structuur van de regering daardoor omver wordt
geworpen dan wel de hoogheid van het ambt van President of zelfs de Grondwet
erdoor wordt ondermijnd’. Dat kan alles gebeuren op een wijze waarin het strafrecht
niet voorziet. Het lijkt vrijwel zeker dat het Congres de desbetreffende aanbeveling
van de commissie, die geheel uit juristen van beide partijen bestaat, zal overnemen
en zich weinig zal aantrekken van een meer strikte uitleg van zijn bevoegdheden,
die momenteel door het ministerie van Justitie op last van het Witte Huis wordt
voorbereid.
Benauwend is ook wat de Grand Jury heeft gedaan. Dit lichaam - overgenomen uit
de Britse wetgeving, die reeds van het jaar 1166 bestaat - is samengesteld uit burgers
van Washington, 23 in getal. De officier van justitie moet zijn materiaal aan deze
mensen overleggen en zij besluiten of er voldoende termen aanwezig zijn om een
verdachte in staat van beschuldiging te stellen. Tegen het Grand Jury systeem is vaak
aangevoerd, dat deze colleges vaak niet meer zijn dan nodeloze verlengstukken van
de officier van justitie en diens beschuldigingen klakkeloos overnemen. Dat is echter
bij de Grand Jury die de Watergatezaken toegewezen heeft gekregen, niet het geval.
Deze 23 mensen, waaronder twee schoonmaaksters, een taxi-chauffeur, een portier,
twee secretaresses en ettelijke arbeiders en vertegenwoordigers van alle andere
beroepen, in totaal 6 blanken en 17 kleurlingen!, onder leiding van een
genaturaliseerde Joegoslaaf, een econoom, die door rechter Sirica persoonlijk werd
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aangesteld, hebben zich nu al negen maanden intensief met de zaak bezig gehouden
en weten er meer van dan menig congreslid. Enkelen hebben er zelfs hun betrekking
of hun promotiekans voor opgegeven - in het belang van het land. Deze Grand Jury
heeft zeven mensen tegelijk, waaronder vier van Nixons naaste medewerkers, in staat
van beschuldiging gesteld wegens ‘onwettig, wetens en willens samenzweren tegen
de Verenigde Staten’. Zij heeft haar bewijsmateriaal aan rechter Sirica overhandigd
tegelijk met een verzegelde enveloppe, die voorlopig in een kluis in het
gerechtsgebouw is opgeborgen en die naar alle waarschijnlijkheid het bezwarend
materiaal tegen de President zelf bevat. Over de President zelf heeft de Jury zich
namelijk niet uitgesproken. Zij heeft echter in haar beschuldiging tegen Haldeman
duidelijk te verstaan gegeven dat de President in een van zijn openbare speeches
heeft gelogen. Dean verklaarde indertijd voor de Senaatscommissie, dat hij de
President gewaarschuwd had dat het in de doofpot stoppen van de Watergate-inbraak
wel eens een miljoen zou kunnen gaan kosten en dat de President had gezegd dat dit
geen bezwaar was. Haldeman bevestigde de verklaring van Dean, doch corrigeerde
haar met de mededeling dat de President onmiddellijk daarna had gezegd: ‘Maar
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dat zou fout zijn’. De President bevestigde dit naderhand in het openbaar. De Grand
Jury stelt nu in haar beschuldiging van Haldeman, dat hij wist dat hij loog.
Klaarblijkelijk is dit uit de bandjes van het Witte Huis gebleken. Bovendien voert
zij aan, dat de betalingen aan de inbrekers nog diezelfde dag begonnen! Dat ziet er
niet mooi uit voor de President.
Tenslotte kwamen er ook steeds meer aanwijzingen dat de kiezers langzamerhand
hun buik vol krijgen van Nixon en zijn bende. Dat bleek duidelijk in het vijfde
Congres-kiesdistrict van de Staat Michigan. Daar moest een tussentijdse verkiezing
worden gehouden om de zetel van Ford te bezetten, die was vrijgekomen doordat
Ford tot Vice-President werd benoemd. Een absoluut safe zetel voor de Republikeinen
in een district dat overwegend van Hollandse afkomst is. Reeds meer dan zestig jaar
lang hadden de Democraten daar geen slag meer aan de bak gekregen. De
Republikeinse kandidaat Van der Laan, door Ford zelf aangewezen, meende geen
ogenblik bang te hoeven zijn dat zijn Democratische tegenkandidaat Van der Veen
een kans zou hebben. Van der Veen concentreerde echter zijn hele campagne op het
probleem van de President en won de verkiezing met vlag en wimpel. Een uiterst
gevaarlijk teken aan de wand voor de Republikeinen - en voor Nixon.

Engeland
Premier Heath heeft inderdaad in het begin van de maand het Parlement ontbonden
en voor de laatste dag van februari nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Zijn bedoeling
was duidelijk. Hij rekende er klaarblijkelijk op, dat het arbeidsconflict in de
kolenmijnen, uitmondend in een algemene staking, die hem zou dwingen om de
driedaagse werkweek af te kondigen vanwege het tekort aan energie, zoveel
verontwaardiging zou oproepen bij de kiezers dat zij hun stem aan de Conservatieven
zouden geven en hem een nieuwe, geriefelijke meerderheid in het Parlement zouden
verschaffen. De berichten uit Engeland wezen ook inderdaad op een ontstellende
economische chaos en op een ongehoord felle verkiezingscampagne, waarin vooral
de beide partijleiders, Heath en Wilson, elkaar zo ongeveer voor vuile vis uitmaakten.
Het is echter de vraag of deze berichten wel helemaal betrouwbaar waren. De
Londense Times drukte op de dag van de verkiezingen een artikel af van een der
buitenlandse journalisten, die niet als vaste correspondenten in Engeland werkten
doch speciaal voor de verkiezingen naar Londen waren gestuurd, een Italiaanse
journaliste, Gaia Servadio. Deze verklaarde ronduit dat zij tot haar stomme verbazing
niets van de apocalyptische catastrofe had bespeurd die haar collegas zo vlijtig hadden
afgeschilderd en die zelfs door achtenswaardige kranten in Europa voor zoete koek
werd genomen. Evenmin kreeg zij de indruk van ongewone bitterheid in de
verkiezingscampagne; zij was integendeel vol bewondering voor de Britse fairheid
waarmee de politieke leiders elkaar bestreden. Zowel Heath als de leider van de
liberalen, Thorpe, behielden hun gevoel voor humor; alleen Wilson scheen dat kwijt
te zijn en toonde zich gemakkelijker geïrriteerd en weinig behulpzaam voor de
buitenlandse pers. Een strijd om principes was het allerminst - ook niet bij Labour.
Het ging allemaal om concrete binnenlandse problemen
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De opiniepeilingen voorspelden een overwinning voor Heath, met dien verstande
dat hij een harde dobber zou hebben aan de Liberalen, die sterk in opkomst bleken.
Labour echter bleef steeds een paar punten achter. Hoe weinig men echter dit soort
peilingen kan vertrouwen bleek uit de uitslag van de verkiezingen zelf. De
Conservatieven, die in het vorige Lagerhuis een meerderheid hadden van 23 zetels,
vielen terug tot een minderheid. Zij kregen niet meer dan 296 zetels; 22 minder dan
nodig voor een meerderheid van 318. Labour deed het beter en kwam met 301 zetels
in het Lagerhuis; eveneens echter te weinig voor een meerderheid. De Liberalen
kregen 19,3% van de stemmen, bijna het dubbele van wat zij in hun beste jaren sinds
de oorlog kregen, maar dank zij het - door sommigen in Nederland ook nog steeds
zo hevig begeerde - districtenstelsel leverde hun dit slechts 14 zetels op. Te weinig
om een der twee groten als bondgenoot aan een meerderheid te helpen. De kleintjes
verdeelden de rest en krijgen het dus voor het zeggen.
Koningin Elisabeth, die daags na de verkiezingen helemaal uit de
Antipodeneilanden, aan het andere eind van de wereld, naar Londen terugkeerde,
zag zich door deze uitslag verplicht in maart zelf de beslissing te nemen over de
aanwijzing van een nieuwe premier.
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Spanje
Het nieuwe hoofd van de Spaanse Regering, Arias Navarro, legde medio februari
een verklaring voor de Cortès af, die erop scheen te wijzen dat hij inderdaad
voornemens is een meer liberaal bewind te gaan voeren, maar die aan de andere kant
toch ook duidelijk te verstaan gaf, dat hij ieder misbruik van deze liberaliteit zowel
door extremistische elementen als door de kerk met harde hand zou beletten. Het
vertrouwen dat zijn eerste optreden vorige maand wekte, lijkt nog niet geheel
gerchtvaardigd.

Frankrijk
De gezondheidstoestand van de President is in Frankrijk nog steeds een politieke
zaak van de grootste betekenis. Over de gezondheidstoestand van Pompidou doen
al geruime tijd alarmerende geruchten de ronde, doch in de loop van de maand februari
hadden deze geruchten een duidelijke politieke nasleep. Op de voorlaatste dag van
de maand bood Minister President Messmer opeens het ontslag van zijn hele kabinet
aan en enkele uren later werd hij opnieuw benoemd en belast met de vorming van
een nieuw kabinet. Als een mannetje uit een weerhuisje, dat door het ene deurtje
naar buiten kwam en prompt door het andere weer binnenging. Wat was er aan de
hand? Het kabinet Messmer stond de laatste tijd nogal aan scherpe kritiek bloot,
omdat het niet voldoende doortastendheid aan de dag legde bij het bestrijden van de
oliecrisis en de binnenlandse problemen niet met voldoende kracht aanpakte. Men
zocht de oorzaak daarvan bij Messmer zelf. die een zwakke bewindsman is. Pompidou
was blijkbaar niet bijster gelukkig met deze kritiek op zijn regering en meende
verbetering te kunnen krijgen door samenballing van krachten. Er zaten met andere
woorden te veel ministers in het kabinet die allemaal onder de zwakke Messmer hun
eigen gangetje gingen. Wat Frankrijk nodig had, was een kleiner doch sterker
homogeen kabinet, dat krachtiger en eensgezinder zou kunnen regeren. Maar onder
wiens leiding? Sterker figuren dan Messmer waren er wel. Chaban Delmas
bijvoorbeeld of Giscard d'Estaing of Edgar Faure. Waarom geen van deze drie? Het
was dáár dat de gezondheidstoestand van Pompidou als politieke overweging ging
meespelen. Gegeven het gerucht dat hij aan leukemie zou lijden, zou de benoeming
van een sterke man aan het hoofd van het kabinet de indruk kunnen wekken dat de
President de kabinetswisseling aangreep om alvast een zekere voorkeur voor zijn
opvolging aan de dag te leggen. En dat is wat Pompidou beslist niet wil. Vandaar
tóch Messmer, die inderdaad met een kleiner kabinet voor de dag kwam.

Italië
Italië kampt met een veelvoud van problemen tegelijk. De sociale onrust uit zich ook
daar in gevaarlijke stakingen, die de economie van het land ondermijnen. Radicale
groeperingen vertonen nog steeds een zekere nostalgie naar de dagen van Mussolini.
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De socialisten zitten wel met de christen-democraten in één regering, maar voelen
zich daar steeds meer ongelukkig in omdat zij menen dat de twee andere partijen die
het kabinet Rumor steunen, zich te veel door de christen-democraten op sleeptouw
laten nemen met name in het sociaal-economisch beleid. En tot overmaat van ramp
kwam er dan nog een olieschandaal. Allerlei politieke figuren en zelfs politieke
partijen zouden van de grote oliemaatschappijen steekpenningen in ontvangst hebben
genomen tot een totaal van omstreeks een miljard lire, zulks om te voorkomen dat
gegevens bekend werden gemaakt over de aanwezigheid van olievoorraden en om
aldus de oliemaatschappijen de mogelijkheid te verschaffen de olieprijzen met een
beroep op niet bestaande schaarste drastisch te verhogen. Nu schrikken de Italianen
niet zo erg van dit soort schandalen, maar ditmaal gaat het hun toch wel te ver. Zelfs
Paus Paulus heeft zich bezig gehouden met het probleem en als wortel van het kwaad
aangeduid de niet-erkenning van morele waarden in de politiek. Of zijn betoog veel
indruk zal maken, moet worden afgewacht.

West-Duitsland
Behalve de linkse jongsocialisten binnen zijn eigen partij beginnen nu ook de
vakverenigingen bondskanselier Brandt het leven zuur te maken. De ambtenaren, de
mannen van het openbaar vervoer, de werklieden van de gemeenten, de posterijen
zijn massaal in staking gegaan om een loonsverhoging die een heel eind uitgaat boven
het maximum dat de regering Brandt had gesteld in het belang van de
inflatiebestrijding. Niet dat deze
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mensen het zo slecht hebben, zoals de mijnwerkers in Engeland, maar zij beschouwen
zich als de voorhoede van alle werkers; als de voorhoede die voor de hele
vakbeweging de spits moet afbijten, omdat een eventuele verhoging van de
overheidssalarissen nu eenmaal maatstafgevend is voor het bedrijfsleven. Drie dagen
heeft de staking geduurd. De regering is gezwicht met een compromis, waarin de
loonsverhoging op 11% werd gesteld - 1% hoger dan haar maximum, doch 4%
beneden de eisen van de vakbonden.

Israël
Bij de verkiezingen aan het einde van verleden jaar behaalde de Verenigde Arbeiders
Partij van Mevrouw Golda Meir geen meerderheid meer in de Knesseth en sedertdien
is haar kabinet demissionair. Twee maanden lang zijn pogingen in het werk gesteld
om tot de vorming van een nieuw kabinet te geraken. De partijen die in het vorige
kabinet samenwerkten, hebben samen nog wel een meerderheid en het zou dus voor
de hand liggen dat zij waren doorgegaan alsof er niets was gebeurd, maar het feit dat
de onderlinge verhoudingen zijn gewijzigd, maakt dit klaarblijkelijk moeilijk. Voor
de verkiezingen had Mevrouw Meir het met haar absolute meerderheid praktisch
voor het zeggen; nu moet zij een toontje lager zingen, omdat zij de anderen nu veel
meer nodig heeft dan toen. De liberalen leveren geen moeilijkheden op, maar de
partij der Nationaal Religieuzen wil haar wip-positie gebruiken om haar sterk
principiële desiderata ten aanzien van de ombouw van Israël tot een soort theocratie
zo niet door te drukken dan toch een eind op weg te helpen. Daar komt bij dat
Mevrouw Meir ook moeilijkheden in eigen kring te trotseren kreeg. De Yom
Kippoer-oorlog en vooral de afloop daarvan, de concessies die zij aan de grote
mogendheden heeft moeten doen, heeft haar populariteit danig ondermijnd en nog
meer die van haar minister van Defensie, Mosje Dayan. Openlijk zijn hem verwijten
naar het hoofd geslingerd dat hij deze oorlog niet had zien aankomen en er de
strijdkrachten niet op had geprepareerd. Dayan zelf gooide de versenen tegen deze
prikkels en liet weten dat hij niet meer voor een ministerspost in aanmerking wenste
te komen. Een ogenblik liep zelfs het gerucht dat hij tot de oppositie zou overgaan.
Niet alléén uiteraard, maar gevolgd door een belangrijke groep partijgenoten van
Golda Meir, die hem wél willen handhaven. Golda Meir heeft aan het eind van de
maand haar pogingen nog steeds niet opgegeven en zij kan moeilijk anders, omdat
er in de constellatie zoals die op 31 december ontstond, geen alternatief mogelijk is.
Israël is nagenoeg onbestuurbaar geworden.

Ethiopië
De droogte die nu al enkele jaren grote delen van Afrika in hongersnood en ellende
stort, heeft het eerst in Ethiopië tot rebellie geleid. Aanvankelijk van de studenten
in Abbis Abeba, die later steun kregen van enkele legereenheden, die zich in Erythrea
verschansten en daar nog steun kregen van de marine, die in Massaoua aan de Rode
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Zee haar basis heeft. De ‘koning der koningen’, de ‘leeuw van Juda’, de ‘uitverkorene
Gods’, de ‘vuist der Drievuldigheid’, de regelrechte afstammeling van Salomon uit
zijn galante avontuur met de Koningin van Saba, keizer Haile Selassie, werd door
deze rebellie niet of nauwelijks bedreigd. Daarvoor staat hij te sterk in een land
waarvan de bevolking nog voor 90% analfabeet is, waarin meer dan 200.000 priesters
van de orthodoxe staatskerk, die 40% van alle grond bezit, de troon schragen en dat
weliswaar een ogenschijnlijk democratische grondwet heeft, die echter in feite alle
macht aan de keizer laat. Het is vooral de jongere generatie officieren en generaals
die moeilijkheden maakt. De ouderen, die nog in Frankrijk of Engeland werden
opgeleid, zijn loyaal aan het regime naar Ethiopië teruggekeerd; de jongeren, opgeleid
in Amerika en deels in Rusland, willen verandering, maar of zij het van de ouderen
zullen winnen en vooral of zij de bevolking op hun hand kunnen krijgen, is aan het
eind van de maand nog een open vraag. De oude keizer heeft al iets moeten toegeven
door zijn eerste minister, die krachtens de grondwet door hemzelf wordt benoemd,
te ontslaan. Zijn kleinzoon, Iskandar Desta, die als een hoogst elegante playboy, een
‘beeld van Ethiopische schoonheid’, zoals de keizer zelf hem aanduidde, aan het
hoofd staat van een soort operettemarine, is op zijn eigen schip moeten vluchten.
Haile Selassie heeft ook moeten erkennen dat de armoede in zijn land onvoorstelbare
vormen heeft aangeno-
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men, doch wijt dit aan de ‘wereldcrisis’. Hij zal er echter moeilijk aan kunnen
ontkomen iets te gaan doen.

Rusland
Reeds geruime tijd maakte de wereld zich ernstig bezorgd over het lot van de
Russische schrijver en Nobelprijswinnaar Alexander Solsjenitzyn, die in zijn boeken
onverbloemd de ten hemelschreiende toestanden in de Siberische concentratiekampen
beschreef en zich daarmee het ongenoegen van het Kremlin op de hals haalde.
Solsjenitzyn liet zich echter het zwijgen niet opleggen. Tegenover buitenlandse
correspondenten uitte hij de felste kritiek op het Sovjet systeem, met het gevolg dat
de Sovjet pers steeds feller tegen hem te keer ging; zo fel ten laatste, dat men overal
ter wereld het ergste voor hem begon te vrezen en aan die vrees duchtig uiting gaf.
Medio februari werd hij inderdaad gevangen genomen, doch, klaarblijkelijk verontrust
door de verontwaardigde reacties die zijn vervolging opriep, besloten de Sovjet
autoriteiten na enkele dagen hem zijn staatsburgerschap te ontnemen en hem het land
uit te wijzen. Na een kort verblijf bij Heinrich Böll zocht hij vestiging in Zwitserland
in de hoop dat zijn gezin hem spoedig zou mogen volgen. Het is nog zeer de vraag
of de Sovjet-Unie daarmee aan goodwill heeft gewonnen.

België
Centrum overwinning in België
De grote fuif is weer achter de rug. De verkiezingen zijn weer voorbij. Nog maanden
zullen er hier en daar papieren blijven hangen die herinneren aan de grote
werfcampagne.
Nochtans is de voorverkiezingsperiode erg kalm verlopen, zonder noemenswaardige
incidenten en met weinig pathos. Meer en meer grepen de rijke partijen naar de
ingeburgerde publicitaire middelen om het vertrouwen van de kiezer te winnen met
bekende gezichten, vage beloftevolle slogans, advertentieruimte in de kranten
afgekeken van de stijl waarmee wasprodukten worden gelanceerd, en die appelleert
aan de mentaliteit van de consument om aan te leunen bij het bekende, het vertrouwde,
de vaderfiguur.
Een nieuw verschijnsel in de verkiezingsstrijd was een nationale campagne voor
het stemmen op vrouwen. Met een mooie affiche - zonder partijkleur - werd het ‘stem
vrouw’ gelanceerd en kreeg weerklank in de pers. Het antwoord van de partijen was
nog weinig effectief. Zij houden nog met de lijstsamenstelling de sleutel voor het
parlement in eigen hand. Enkele verkiesbare plaatsen vermeerderden het aanbod en
verder vooral aanlokkende woorden in de partijprogramma's.
In België zijn 52% van de kiezers vrouwen en 97% van de vertegenwoordigers
van het volk zijn mannen. Het uiteengaande parlement telde 7 vrouwelijke kamerleden
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en 6 vrouwelijke senatoren. In de voorgaande verkiezingsronde werden slechts vijf
van hen rechtstreeks verkozen, drie werden naderhand als senator gecoöpteeerd, de
vijf anderen kwamen als plaatsvervangsters in de loop van de laatste
tussenverkiezingstijd.
Nu verwacht men 19 rechtstreeks verkozen vrouwelijke parlementairen. Dit is
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een duidelijke verbetering en een trend die best zou kunnen doorgaan wanneer de
vrouwen zelf nu hard aan hun politieke bewustwording doorwerken. Op dit terrein
is nog alles te doen. Trouwens dit hoeft niemand te verwonderen aangezien het nog
steeds geldend cultuurpatroon van ‘de vrouw thuis, de man buitenshuis’ hier nog vrij
algemeen de mentaliteit bepaalt. Daarbij wordt vergeten dat in België 33% van de
werknemers vrouwen zijn. Zelfs op het niveau van de hoogste organen van de
vakbonden zijn alleen vrouwen met raadgevende stem vertegenwoordigd! De politiek
is nog volledig een mannelijke aangelegenheid. Een illustratie: de Onderrichtingen
aan de verkiezingsbureau's die samengesteld zijn uit mannen en vrouwen waren nog
uitsluitend gericht aan de HEREN Voorzitters, hoewel bij ons weten meerdere
vrouwelijke juristen deze bureau's hebben voorgezeten!
De trend om op vrouwen te stemmen zit er in, er waren veel voorkeurstemmen,
maar weinig verkiesbare kandidaten. De Verenigde Feministische Partij die als protest
hiertegen is opgekomen met een exclusief feministische lijst haalde evenwel geen
zetel. Normaal kon dit ook niet, gezien de snelle improvisatie en de geringe middelen
waarover zij beschikte. Toch haalden zij in de grote steden nogal wat stemmen.
De uitslag: de grote overwinnaar was dit keer de CVP - PSC met haar globaal beeld
van gematigde partij. De CVP geniet nog steeds het vertrouwen van de kiezer en
wint terug van de taalpartijen nu zij ook een duidelijk regionalistisch programma
heeft. Zij wint globaal 8 zetels. Dit is meer dan werd verwacht in een algemeen
klimaat van het-niet-meer-zien-zitten. Blijkbaar heeft dit heel wat mensen geïnspireerd
om op het vertrouwde merk te stemmen. De federalistische partijen zijn voor het
eerst op de teruggang. Nochtans wint de Volksunie nog wat in Brabant. Globaal
verliest zij één parlementszetel maar plaatselijk soms tot 9% van haar kiezers. Het
RW - FDF als francofone burcht wordt de pas afgesneden. In Brabant wordt het niet
de verhoopte meerderheid. Nationaal verliezen zij 3 zetels.
De communautaire strijd lijkt wat geluwd, de federalistische partijen kregen
concurrenten binnen de regeringspartijen en het thema van deze verkiezingen was
eerder sociaal-economisch. Op dit terrein hebben deze taalpartijen nog geen gezicht.
Zij vertonen een gamma van uiteenlopende opinies en de aanzetten tot een ruimer
programma vonden nog geen weerklank.
De socialisten die de regeringscrisis uitlokten om hierbij voordeel te halen door
de princiepskwestie te stellen over de deelname van de overheid aan de economie,
haalden niet het verhoopte succes. Het linkse gezicht deed het wel in Wallonië, maar
in Vlaanderen kregen zij klop. Het hitsen rond de ‘schandalenpartij’ dat de Vlaamse
pers heeft gevoerd werd niet witgewassen door een radicaler koers. Alleen in Limburg,
waar de partij nog jong is en waar de aanvoerder de succesvolle gematigde figuur
van Willy Claes is, was er vooruitgang. De Rode Leeuwen werden in Brussel van
de kaart geveegd. Globaal resultaat: verlies van 3 zetels.
De liberalen gingen lichtjes vooruit in Vlaanderen doch verloren dit voordeel
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in Wallonië, zij winnen één zetel in de senaat, maar verliezen er een in de kamer. De
communistische partij verloor aan de extreme Amada-groep in Vlaanderen en aan
de BSP in Henegouwen. Zij verliest één zetel: nl. een kamerzetel van de UDP van
Mons, het kleine progressieve front van christen-democraten en communisten van
Senator Noël. Hier heeft de socialistische partij door een radicalisering teruggewonnen
wat zij vroeger verloor aan de radicalen, of was het het gebrek aan de nodige financiën
voor een concurrerende publiciteit dat de doorslag gaf?
Wie kan deze verkiezingen verklaren? De algemene indrukken van deze eerste
dag wijzen op een veralgemeende verbazing. Opvallend werd ‘gematigd’ gestemd
en tegen de taalextremismen. De sociaal-economische trend won veld maar met een
gescheiden evolutie tussen Vlaanderen en Wallonië waar het de socialistische en de
liberale inslag betreft. Er werd op vedetten gestemd (Tindemans, De Clercq, Claes)
verder: veel lijststemmen, minder naamstemmen en ook veel steramen op vrouwen.
De detailgegevens hebben ons evenwel nog niet bereikt. De lezer zal ons hierin voor
zijn.
Welke regering komt er nu uit de bus? Er zijn twee mogelijkheden. Een
centrum-regering met de taalpartijen die de communautaire zaak afhandelt of een
sociaal-economisch georiënteerde regering van CVP met BSP die de oude traditie
weer opneemt en de mislukte driepartijenregering vlug wil laten vergeten. Hoewel
wij daar persoonlijk tegen zijn, omdat de BSP best in de oppositie kan gaan voor het
werken aan een duidelijke opstelling, denken wij toch dat het een CVP - BSP regering
wordt. Wie gewoon werd de vinger in de pap te hebben laat dit zo maar niet schieten
om principiële redenen. Hoe langer hoe meer zien wij dat de BSP afhankelijk wordt
van de pragmatische aanwezigheidspolitiek die zo typisch Belgisch is: benoemen en
de eigen zuil subsidiëren zijn hier hoofdactiviteiten. Maar zij zal vermoedelijk zware
eisen stellen voor haar deelname. Toch wordt het hopelijk geen te lange crisis,
iedereen vindt het nu al welletjes. Wat zal dan de nieuwe regering doen? Niemand
weet het: allicht vriezen of dooien...
11 maart 1973
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Een compromis in het vooruitzicht? Israël en Palestina
Op 6 oktober 1973 (dag der grote verzoening in Israël) breekt de vierde oorlog tussen
Israël en twee van zijn buren uit. Het aanvankelijk door de onverwachte Egyptische
en Syrische aanval verraste Israël, weet na enkele dagen de strijd in zijn voordeel te
beslechten. Syrië verliest een nieuw deel van Golan, en Egypte, dat weliswaar een
smalle strook ten oosten van het Suezkanaal bezet, moet lijdzaam toezien hoe de
Israëlische troepen het kanaal oversteken en gedeelten van de westelijke oever
bezetten. Moeizaam slaagt een Sovjet-Amerikaanse inmenging erin na 18 dagen de
vierde Israëlisch-Arabische oorlog stop te zetten1.
Kan uit deze wapenstilstand eindelijk een vrede voortkomen? Volgens ons zit er
een kleine kans in, indien beide partijen tot realistische en toch voor beiden
acceptabele toegevingen bereid zijn. In tegenstelling tot vele auteurs en voornamelijk
Israëlische politici beschouwen wij dit Midden-Oosten-conflict als een kwestie die
wezenlijk (alleen?) de Israëli's en de Palestijnen aangaat2.
Door de omvang die het probleem heeft aangenomen vergeet men al te gemakkelijk
de eigenlijke kern ervan. De bondgenoten van deze twee partijen, de USA enerzijds,
de Arabische landen, de Sovjet-Unie en China anderzijds (met West-Europa in een
tweeslachtige positie) hebben al te zeer het conflict uit zijn initiële context
gemanoeuvreerd en zijn er daardoor mede oorzaak van dat de kansen op een
uiteindelijke vreedzame oplossing alsmaar kleiner worden. Zowel Israëli's als
Palestijnen zouden duidelijker moeten inzien dat een steeds grotere afhankelijkheid
van hun bondgenoten ook de belangen van deze laasten dient. Dit is nog eens gebleken
tijdens de ‘Jom-Kipoer’ oorlog. Alleen omdat beide partijen zo afhankelijk waren
van de militaire steun van hun respectievelijke bondgenoten werden zij door hun
‘geallieerden’ overgehaald (gedwongen) een meer realistische houding aan te nemen.
Dit betekent niet dat wij deze interventie zonder meer betreuren (ze heeft tenminste
verder bloedvergieten voorlopig voorkomen): voor de eerste keer is het de
bondgenoten gelukt hun onwillige partners voor directe besprekingen bij elkaar te
brengen. Er schijnt nu ook, mede dank zij de aanvankelijke militaire successen, een
Arabische bereidheid te bestaan tot erkenning van de staat Israël en intussen werd
een begin gemaakt met een vredesconferentie. Aan deze conferentie zouden naar
onze mening zowel Israël als de Palestijnen deel moeten nemen, met uitsluiting van
alle landen welke niet rechtstreeks militair bij het conflict betrokken zijn. Dit is een
eerste moeilijk punt. Tegen de participatie van de Palestijnen blijven fundamentele
Israëlische bezwaren bestaan. Dit vloeit

1

2

Voor een overzicht van de geschiedenis van het conflict cfr. L.L.S. Bartalits, Binnen een
kwart-eeuw voor de vierde maal oorlog in het Midden-Oosten, in Streven, dec. 1973, pp.
230-241.
De eigen Palestijnse identiteit wordt beklemtoond door P.J.A. Idenburg en P.J. Geelkerken
in Het conflict in het Midden-Oosten, Anthos, 1973, p. 87.
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voort uit het feit dat slechts weinige Israëli's het bestaan van een Palestijnse natie
erkennen3. Een gezamenlijke Jordaans-Palestijnse delegatie zou deze moeilijkheid
voorlopig kunnen opvangen. Maar de antipathie van de P.L.O. (Palestijnse
Bevrijdingsorganisatie) voor koning Hoessein staat ook deze realisatie in de weg.
Zou de enig mogelijke uitweg uit deze impasse niet een plebisciet zijn onder de
Palestijnse bevolking, dat zelf zijn vertegenwoordiging op de conferentie zou bepalen?
Ook in dit geval echter zou nog heel veel afhangen van de (tegenover de P.L.O. erg
weigerige) Israëlische houding.
Aangezien de Israëli's tegenover de Palestijnen een grote verantwoordelijkheid
dragen, zou de meest constructieve (zo niet de enige) oplossing van hun kant
moeten/kunnen komen4. Indien men erkent dat de Palestijnen ook recht hebben op
een eigen staat, dan is o.i. de enig mogelijke oplossing dat de Israëlische
regeringsleiders een deel van de bezette Arabische gebieden definitief aan de
Palestijnen afstaan, nl. Gaza, Cisjordanië en eventueel de noordwestelijke strook van
de Sinaïwoestijn. Wat met deze gebieden gebeurt, zou dan onder de Palestijnse
verantwoordelijkheid vallen, met dien verstande dat de super-machten Israëls
veiligheid blijven garanderen en dat de Palestijnse terreur tegen de Joodse staat door
de (eventuele) regering van Nieuw-Palestina als een aanslag op de eigen veiligheid
wordt beschouwd. Concreet zouden de Palestijnen uit drie mogelijkheden kunnen
kiezen: federatie met Israël (dit is het plan van Allon, en enkel in dit geval zou
Jeruzalem ook de hoofdstad van Nieuw-Palestina kunnen worden), federatie met
Jordanië (dit is het plan van Kissinger en Meir, waartegen echter van de kant van het
P.L.O. het hevigste verzet bestaat), gewoon een eigen Palestijnse staat (die het
irrealistische denkbeeld van de vernietiging van het bestaande Israël in de Palestijnse
visie moet vervangen of reeds? vervangen heeft). Volledige wederopname van alle
Palestijnen in het Israël van 1973 is een om diverse redenen volledig onmogelijke
oplossing. Wel zouden de Palestijnen die uit het Israël van vóór 1948 afkomstig zijn
én die het uitdrukkelijk wensen eventueel terug onder Israëlisch bestuur kunnen
komen, met alle consequenties van dien. De Joodse staat zou echter wel het recht
hebben, teneinde een economische chaos te vermijden, jaarlijks slechts een bepaald
contingent (afhankelijk van het aantal mensen die deze oplossing verkiezen) toe te
laten.
De nieuwe Palestijnse staat zou voor de oprichting van een eigen economische en
sociale infra-structuur een beroep kunnen doen op de steun van de U.N.O.-organismen,
de Westerse landen en de rijke Arabische olie-producerende staten. Verder zou hij
over een ambassade en het bestuur der heilige mohammedaanse plaatsen in Jeruzalem
beschikken. Israël van zijn kant zou aan de Palestijnen de keuze laten ofwel hun
verloren bezittingen te vergoeden (wat door de meerderheid van hen die momenteel
in een andere samenleving geïntegreerd werden, als voldoende compensatie aanvaard
zou worden), ofwel hun de mogelijkheid te bezorgen naar Nieuw-Palestina terug te
keren. Aangezien binnen de grenzen van het oorspronkelijk Israël ongeveer 400.000
Palestijnen verblijven, heeft deze staat het recht om evenveel Israëli's in de nieuwe
Palestijnse republiek onder te brengen (t.a.v. elke nieuwe Palestijn die inwijkt geldt
3

4

In Israël hoort men praktisch niet spreken over ‘Palestijnen’, wel over ‘Arabieren in Israël’.
Over de vluchtelingen vindt men o.a. verdere informatie in: De zesdaagse oorlog Onze jaren
45-70, A'dam Boek, p. 2966.
Frederic Kiesel, L'impasse israélo-arabe, Editions Vie Ouvrière, 1972, p. 77.
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dezelfde regel). Tevens zouden een aantal gedemilitariseerde zones gedurende de
eerstkomende jaren het oorspronkelijk wederzijds wantrouwen doen verdwijnen.
Joods-Palestijnse kibboetzim (waar de leden van jongsaf samen opgevoed worden)
langs de gemeenschappelijke grenzen en erkenning door de leden der Verenigde
Naties zowel van de Joodse als van de Palestijnse staat zouden een brug kunnen slaan
naar vre-
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de de en welstand tussen de twee volkeren die beide van oudsher in Palestina thuis
horen, maar die door een reeks misverstanden steeds verder van elkaar verwijderd
geraakten.
In ruil voor de concessies aan de Palestijnen zou het merendeel van de overige
bezette gebieden in Israëlische handen blijven. Vermits de Arabische landen
grotendeels, naar hun zeggen althans, de Palestijnse zaak behartigen en de Hebreeuwse
staat ruimte voor nieuwe immigranten ter beschikking moet houden (die, in
overeenstemming met zijn fundamentele taakstelling en gezien de nieuwe
vredeskansen, in groot aantal kunnen inwijken), is er weinig reden om nogmaals
belangrijke gebiedsdelen, nu echter aan Egypte en Syrië, af te staan. Het Suez-kanaal
en een smalle strook langs de oostelijke oever kan aan Egypte teruggegeven worden,
maar het gedemilitariseerde Golan (ook Syrië heeft recht op veilige grenzen) mag
volgens ons Israëlisch blijven. Men kan b.v. in dit gebied ook een deel van de Syrische
Palestijnen, die dit zouden wensen, repatriëren. Jeruzalem, ongetwijfeld het meest
emotionele probleem, moet, zo denken we, definitief Israëls hoofdstad worden, maar
kan ook in de toekomst hoofdstad van de Israëlisch-Palestijnse federatie worden5,
waartoe eventueel Jordanië kan toetreden. Niettegenstaande de bezwaren die men
tegen dit plan inbrengt, lijkt het ons een politiek haalbare kaart, indien de twee
volkeren van Palestina (in die zin zijn de Israëli's ook Palestijnen en omgekeerd,
‘whether they like it or not’) begrip en eerbied voor elkaar opbrengen. Dit voorstel
voorziet in gedeelde concessies en houdt niet enkel met het Palestijnse politieke
zelfbeschikkingsrecht rekening, maar ook met het Zionistisch concept van Israël (dat
men kan betreuren, maar niet verbioden). Door de afstand van de door de Palestijnen
bewoonde gebiedsdelen blijft Israël zo Joods als Frankrijk Frans is, om het in de
termen van een Israëlische havik uit te drukken. Door een wederzijdse erkenning
van Israël en Palestina zou het diep gekwetste en vernederde Palestijnse volk een
menswaardig bestaan kunnen leiden (overigens in gebieden die onafgebroken door
een deel van hen bewoond werden) en zouden Israël en zijn buren een drastische
reductie van hun bewapeningsuitgaven kunnen doorvoeren ten voordele van een, via
economische unie, gemeenschappelijke welvaart. Door de politieke erkenning van
de Palestijnen zou de radicale vleugel binnen de P.L.O. weinig zin van bestaan hebben
en zou het Joodse volk, na een strijd van eeuwen, rust vinden, m.a.w. bevrijd zijn
van de zenuwslopende vrees andermaal zijn leven op het spel te moeten zetten. En
nu maar uitkijken naar de volgende gebeurtenissen in het Midden-Oosten waar één
verkeerd gebaar een mogelijk zo moeizaam bereikt resultaat te niet kan doen.
E. Faucompret

5

U. Avnery, Israël zonder zionisten, Elsevier, A'dam, 1968, p. 206. De gedachte dat Israël
het Arabische deel van Jeruzalem op zou geven, is méér dan een illusie.
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen
Baeck, Louis - Een ekonomie voor de mens. - Davidsfonds, Leuven, 1974, 80
pp., BF. 95.
Einzig, Paul - Goud en geld. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973, 140 pp., f
5,50. Goddijn, H.P.M. - Sociologie, socialisme en democratie. - Boom, Meppel
/ Denis, Borgerhout, 1974, 252 pp., BF. 385.
Heek, F. Van - Van hoogkapitalisme naar verzorgingsstaat. - Boom, Meppel /
Denis, Borgerhout, 1974, 340 pp., BF. 450.
Jansen, A.C.M. en M. de Smidt - Industrie en ruimte. - Van Gorcum, Assen,
1974, 202 pp., f 22,-.
Jansen, Leo, e.a. - Barsten in de groei. - Wereldvenster, Baarn, 1974, 83 pp., f
5,90. Kernvraag 41 - Macht en invloed van ambtenaren en militairen. - Geest.
Verzorging Krijgsmacht, Den Haag, 1974, 74 pp., gratis.
Linscott S.N.D., Sister Mary - Education and Justice. - Pont. Commission Justice
and Peace, Vatican City, 1973, 63 pp..
Prokop, Dieter - Massenkultur und Spontaneitat. - Suhrkamp, Frankfurt, 1974,
226 pp., DM. 7,-.
Raban, Jonathan - Soft city. - Hamish Hamilton, London, 1974, 223 pp., £3,-.
Rompuy, E. Van - Jan Tinbergen. - De Nederlandschee Boekhandel, Antwerpen,
1974, 95 pp., BF. 145.
Swanborn, P.G. - Variabelen en hun meting. - Boom, Meppel / Denis,
Borgerhout, 1974, 273 pp., BF. 305.

G.P.A. Braam
Invloed van bedrijven op de overheid
Boom, Meppel, 1973, 341 pp., f 24,50.
De auteur onderzoekt in dit boek een onderwerp dat thans een centrale plaats
inneemt in het onderzoek van de maatschappelijke problemen, met name de macht
die bedrijven op de overheid uitoefenen. In tegenstelling tot de meeste auteurs spreekt
Braam echter niet van macht, maar invloed. Van ‘macht’ mag men volgens de auteur
spreken als er sprake is van de mogelijkheid om je zin door te zetten door te dreigen
met negatieve sancties. Als het gaat om de beïnvloeding van de overheid door
bedrijven staat dat middel echter niet voorop. Vandaar dat de auteur van ‘invloed’
in plaats van ‘macht’ spreekt.
Het belangwekkende van Dr. Braam's studie zijn niet zozeer de eigenlijke
onderzoeksresultaten, maar de methode die hij in zijn boek gebruikt om ‘macht’ en
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‘invloed’ te meten. Daarom is zijn uitgangspunt niet: wie heeft er macht? maar ‘wat
is de feitelijke verdeling van invloed op de overheid’? Een ander interessant aspect
van Dr. Braam's onderzoek is dat het een analyse geeft van het hele proces van
invloedsuitoefening. Zijn analyse begint met vast te stellen wat de problemen van
de bij het onderzoek betrokken ondernemingen waren. Vervolgens werd bekeken of
men de overheid trachtte te bewegen iets aan deze problemen te doen. Dit boek is
met een voorbeeldige systematiek en helderheid geschreven, daarom kan het aan die
sociologen worden aanbebolen die hun kennis en onderzoeksmethoden kritisch willen
toetsen aan het positivisme.
L. Bartalits

James Britton
De taal en het leren
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973, 272 pp., f 7,50, BF. 123.
Na lezing van het boek realiseer je je de moeilijkheid om dit boek te recenseren.
Alles wat namelijk geschreven is, is zo boeiend en belangrijk dat je eigenlijk het hele
boek over zou moeten schrijven. Je zult je echter moeten bepalen tot wat
algemeenheden.
De schrijver baseert zijn boek op de theorie dat taal een middel is om een
voorstelling

Streven. Jaargang 27

719
van de wereld te vormen. De primaire functie van taal is communicatie.
De auteur beschrijft nu de ontwikkeling van de mens van zuigeling tot puber en
de voorname rol die de taal hierbij speelt. Hij onderscheidt hierin drie fasen:
taalgebruik thuis vanaf geboorte totdat het kind naar school gaat, het kind in het
basisonderwijs, het middelbare schoolmilieu.
Zijn betoog verduidelijkt hij met een schat aan voorbeelden uit de praktijk. Eigenlijk
is wat Britton beweert over de sociale factoren die het taalgebruik beïnvloeden en
het particularistisch en het universalistisch taalgebruik niets nieuws, maar hij behandelt
deze stof op een manier waardoor deze begrippen gaan leven voor de lezer. De lezer
kan iedereen zijn die met begrip wil luisteren naar kinderen en die zich interesseert
voor wat uit hen groeit. Aanbevolen!
C. Free

Peter L. Berger, Brigitte Berger
Sociologie, een biografische opzet
Amboboeken, Bilthoven, 1973, 335 pp., f 22,50.
Er bestaan veel goede inleidingen in de sociologie, waarop de publikatie van Berger
en Berger geen uitzondering maakt. Het verschil ligt in de biografische aanpak: door
te verwijzen naar diverse sociologische stromingen, zonder daarbij in eerste instantie
een discussie aan te gaan, wordt het werk bij uitstek geschikt voor de beginnend
student of de geïnteresseerde leek. De vertaling, of misschien beter, de bewerking
van de hand van P. Nijhof is uitstekend doordat ook het sociologen-jargon zo veel
mogelijk vermeden werd.
F. Nieuwenhof

Dr. Anne van der Meiden
Mensen winnen. De overdracht van de boodschap
Ten Have, Baarn, 1973, 172 pp., f 12,90.
De titel van het boek doet op het eerste oog vermoeden dat er sprake is van een citaat
uit Lucas 5: 10: ‘van nu af aan zult gij mensen vangen’. Maar ondanks de ondertitel
‘de overdracht van de boodschap’ is niet de bijbelse verkondiging het
hoofdbestanddeel van het boek, maar meer algemeen: de overdracht van elk soort
boodschap: commercieel, politiek, cultureel en godsdienstig.
Dr. Van der Meiden (theoloog) verzorgt de public relations van de Rijksuniversiteit
van Utrecht en is daarnaast hoofdmedewerker publiciteitsleer.
Het boek is een beschrijving van het communicatieproces in termen van zender,
ontvanger, boodschap, communicatie en beïnvloeding. Centrale thema's waarin dit
wordt uitgewerkt zijn: propaganda, ethiek en apostolaat. Over dit laatste merkt de
auteur op, dat wie apostolaat (missie, zending, prediking) wil bedrijven, aan marketing
moet doen (p. 110 vv.). ‘Propaganda van de godsdienst heeft als elke propaganda
markt-analyse nodig’ (p. 169).
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Het werk heeft veel weg van een uittreksel en blijkt dat ook te zijn: een
samenvatting van zijn dissertatie. Het is jammer dat Van der Meiden zo abstract en
beknopt is gebleven, zijn boek léést niet.
Panc Beentjes

Herman Milikowski
Sociologie als verzet
Van Gennep, Amsterdam, 1973, 196 pp., f 12,90.
Het is waar dat vele groepen in onze samenleving, zoals bejaarden, vrouwen,
homofielen, oud-verzetsstrijders, als onderdrukt kunnen worden gezien. Het is waar
dat autoritaire hoogleraren, zoals de psychiater Bastiaans en de kinderarts Veenenkaas,
aan deze onderdrukking meedoen en het is goed om daarover nog eens in extenso te
worden voorgelicht.
In opstel 2 over de ongehuwde-moederzorg wordt de discriminatie van deze groep
door meer conservatieve psychiaters terecht aangevallen, maar van één van deze
wordt gerefereerd, dat hij zeven jaar later (na Milikowski's publikatie!) zijn mening
heeft herzien. Het is echter niet praktisch om met een woord als ‘sociaal psychiater’
een nieuw begrip te verbinden (opstel 5). Barnhoorn sprak daarom in 1956 al liever
van ‘sociater’. Overigens geeft Milikowski zelf blijk van onderwaardering van
psychologische (opstel 1, gezin C), biologische, ethologische (opstel 13, kritiek op
Desmond Morris) en structurele problemen. In de plaats van de Olympische goden
schrijft en schuift (!) hij de 200 van Mertens, de rijken, de oppermachtige bovenlaag,
toch m.i. teveel macht toe.
Met het antiautoritaire autoritarisme (opstel 12) blijft hij in zijn maag zitten, evenals
met zijn utopische opvattingen over democratisering (opstel 10). De auteur van de
‘Lof der onaangepastheid’ (1961) is jong gebleven in deze 14 opstellen, strijdbaar
en optimistisch. Hij heeft een vriendelijke en heldere betoogtrant en zijn simplificaties
zullen de progressieve lezer meestal niet storen.
Jammer, dat de conservatieve wel weer het kind met het badwater zal weggooien.
J.H. van Meurs
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Projekllijst.
Projekten in het kader van de technische samenwerking met
Ontwikkelingslanden
Uitgave van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag, 1974, 75 pp., gratis.
Een deel van de ontwikkelingshulp-gelden van de Nederlandse regering gaat naar
de post ‘medefinanciering ontwikkelingsprojecten’. Recentelijk heeft het Ministerie
van Buitenlandse Zaken een lijst uitgegeven van alle projecten van particuliere, niet
commerciële instellingen, die door de regering medegefinancierd worden. De
Projectlijst is gratis en geeft de stand per 1 september 1973. Er zijn in Nederland
drie organisaties die bemiddelen tussen de regering en de bedoelde particuliere, niet
commerciële projecten. Dit zijn de CEBEMO, de ICCO en de NOVIB. Het
veertiendaags contactblad over ontwikkelingssamenwerking, uitgegeven door de
voorlichtingsdienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, omschrijft deze
instanties als volgt: ‘De gezamenlijke protestantse kerken in ons land riepen de
stichting “Interkerkelijke Coördinatie Commissie voor Ontwikkelingsprojecten”
(ICCO) in het leven om te bemiddelen bij projecten afkomstig van organisaties of
kerken in ontwikkelingslanden die een protestantse, Anglicaanse of oosters-orthodoxe
achtergrond hebben. De ontwikkelingsprojecten met een katholieke achtergrond
hebben CEBEMO (Centrale voor Bemiddeling van Medefinanciering van
Ontwikkelingsprojecten) als bemiddelaar en de niet-christelijke ontwikkelingshulp
loopt - sinds 1968 - via NOVIB’. (Internationale Samenwerking, 8 februari 1974, p.
2). Per 1 september 1973 bleken er 243 medegefinancierde ontwikkelingsprojecten
te zijn, waarvan 49% via CEBEMO, 36% via ICCO en 15% via NOVIB. Op 1 januari
1971 waren er in Nederland 33% katholieken, 39% protestanten en 27%
niet-christenen.
Op 23 januari 1974 vierde CEBEMO een jubileum. Toen werd door minister Pronk
en CEBEMO-voorzitter P. de Jong (de oud-premier) een contract ondertekend voor
medefinanciering van een project dat het totale subsidiebedrag van de regering aan
CEBEMO sinds 1965 de honderd miljoen gulden deed overschrijden. Het door de
regering ter beschikking gestelde bedrag is sinds het begin van het
medefinancieringsprogramma sterk gestegen, van 5 miljoen gulden in 1965 tot 40
miljoen in 1973. Vanwaar de voorsprong van CEBEMO op ICCO en NOVIB? De
secretaris van CEBEMO, Mr. van Gennip, gaf daarop het antwoord, toen hem
gevraagd werd ‘Wat is er katholiek aan CEBEMO?’. Zijn antwoord was: ‘... katholiek
aan CEBEMO is het pragmatische gegeven dat we tien jaar geleden konden beginnen
met niet minder dan 8.000 contactpunten in meer dan 80 ontwikkelingslanden, tot
in de kleinste dorpen toe. Dat betekende toen een unieke voorsprong voor CEBEMO’
Gelet op de relatief geringe omvang van de post medefinanciering
ontwikkelingsprojecten op de totale begroting voor ontwikkelingshulp zou men zich
kunnen verkijken op 't werk dat door missie, zending en vrijwilligers ter plaatse
verzet wordt. Prof. Dr. Zeegers heeft eens uitgerekend, dat als men de 6.000 paters,
broeders en zusters die in 1967 als ‘contactpunten’ voor CEBEMO fungeerden, zou
hebben gesalarieërd met het salaris van een regeringsdeskundige, dit de regering iets
gekost zou hebben ter waarde van 1% van het nationale inkomen. De Nederlandse
overheidshulp bedroeg dat jaar (1967) 0,56% van het nationale inkomen.
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J. Auping

Herbert Kremp
Am Ufer des Rubikon Eine politische Anthropologie Seewald Verlag,
Stuttgart, 1973, 226 pp., DM. 25,-.
Kremp, jaargang 1928, filosoof en econoom, is sinds 1969 hoofdredacteur van Die
Welt te Hamburg. Minder welwillend zou zijn boek een soort handleiding voor elitaire
herbewapening genoemd kunnen worden, maar Kremp is daarvoor te intelligent,
bovendien geldt zijn belangstelling in eerste instantie het probleem individu versus
collectiviteit.
Zingeving los van directe binding aan sociale of economische relevantie en
principiële afwijzing van collectivistische opvattingen vormen zijn uitgangspunten.
Kremp neemt het op voor de intellectuele Einzelgänger, wil hem voor zekere
ondergang behoeden en maakt zo zijn intreden in het ‘collectief’ van de samenleving.
De ondergang kan worden voorkomen door politieke activiteit van de onafhankelijke
elite, die zich krachtig tegen gelijkmakingstendensen en zingevingstheorieën afgeleid
van het sociaal functioneren van de mens dient te verzetten. Bovendien: de
geschiedenis wordt, met een verwijzing naar Arnold J. Toynbee, niet gemaakt door
de massa, maar door een vastbesloten krachtige minderheid! Aan de oever van de
Rubicon staat geen Caesar met wapens, maar een man met een boek, schrijft Kremp.
Voorlopig, zullen we maar zeggen.
F. Nieuwenhof
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Gedragswetenschappen
Faure, Edgar, e.a. - Leren om te leven. -Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974,
276 pp., f 21,50.
Hacker, F. - Dossier Agressie. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1974, 186 pp., BF. 245.
Minuchin, Salvador - Gezinstherapie. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973,
318 pp., f 9,-.
Olthuis, F.H., e.a. - Psychosomatiek: Het Groen-boek. - Boom, Meppel / Denis,
Borgerhout, 1974, 266 pp., BF. 370.
Parabirsing, S. - De metabletische methode. - Boom, Meppel / Denis,
Borgerhout, 1974, 264 pp., BF. 395.
Ruf, Ambrosius Karl - Konfliktfeld Autoritat. - Kösel Verlag, München, 1974,
151 pp., DM. 16,-.
Schur, Max - Sigmund Freud. Leben und Sterben. - Suhrkamp, Frankfurt, 1973,
696 pp., DM. 54,-.
Skowzonek, Helmut - Leerpsychologie. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974,
256 pp., f 8,50.
Ullmann, Dagmar - Aggression und Schule. - Kösel Verlag, München, 1974,
136 pp., DM. 15,-.
Vries, Jan de - Dienstbaar onderzoek. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout,
1974, 153 pp., BF. 235.
Wesley, Frank - Mensenkinderen. - Dekker & v.d. Vegt, Nijmegen, 1974, 195
pp., f 21,50.

Marcel Renaer
De problematiek van de anticonceptie
Davidsfonds, Leuven, 1974, 93 pp., BF. 95. Een zeer bondige, overzichtelijke en
goede verhandeling over de medische, sociale, psychische en ethische vragen i.v.m.
anticonceptie. Hoofdstuk IV duidt de verantwoordelijkheid aan en de mogelijkheden
tot hulpverlening van verschillende instanties. Hoe beknopt ook, Renaers
argumentering is veelzijdig. Omdat hij zich uitsluitend wenst te richten tot individuen
in het gezin, heeft hij het probleem van de overbevolking buiten beschouwing gelaten.
G. Boeve

Anita Heiliger
Angst. Oorzaken en gevolgen van angstgevoelens bij kinderen
Callenbach, Nijkerk / Denis, Borgerhout, 1973, 140 pp., BF. 215.
Een overzichtelijke, freudiaans geïnspireerde opsomming van angstvormen bij
kinderen, en hun oorzaken. Een beknopt, competent geschrift, dat inderdaad - zoals
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de uitgever voorstelt - dienst kan doen voor een kritische bezinning van de opvoeder
over zijn houding. Maar wij zouden dan toch aanbevelen dat het gebruikt wordt
samen met andere werken die meer wijzen op de positieve mogelijkheden van het
opvoeden als opwekken van de krachten die in het kind sluimeren. Anders dreigt de
opvoeder alleen maar zijn feilen te zien en zelf terecht te komen in een van de
beschreven vormen van angst.
G. Boeve

Paul & Jean Ritter
Vrije opvoeding in het gezin
Nelissen, Bloemendaal, 1973, 297 pp., f 18,90.
In een eerste deel geeft Jean, de moeder, het relaas avn haar ervaring met een
opvoeding die de kinderen vanaf de geboorte zelf laat beslissen over voeding, slaap,
wassen, enz.. Het lijkt aanvankelijk of zij van de overtuiging vertrekt dat ieder kind
spontaan duidelijk genoeg weet wat goed is voor zijn ontwikkeling, om het de kans
te geven altijd volledig zijn zin te doen. Naderhand blijkt zij wel beperkingen te
stellen. Een belangrijk element van beïnvloeding van het kind blijft merkwaardig
genoeg het hele boek door buiten beschouwing: het gedrag van de ouders als
referentiekader voor het kind. Na een wat verwarde aanloop met aanvallen en
pleidooien, waarbij de lezer de indruk krijgt zelf niet de autonomie te krijgen die
Jean haar kinderen schenkt, komen zeer boeiende beschrijvingen van geboorte,
borstvoeding, slaap. Naar het einde toe van haar bijdrage verliest Jean zich in details.
In het tweede deel geeft Paul, de vader, een meer theoretische achtergrond van de
houding der ouders: een reeks vrij losse ervaringsgegevens, beweringen, redeneringen.
De waarde van deze verschillende elementen is zeer ongelijk. Ze zijn niet altijd
logisch en overtuigend. Men kan er wat in grasduinen om er zijn nut mee te doen.
De eerste twee delen werden in 1959 geschreven, toen het gezin nog niet volledig
was. In een derde deel wordt een aanvulling gegeven tot in 1972 en daarbij krijgen
enkele kinderen de kans hun reflexies te geven over de opvoeding die ze kregen.
Een paar maal wordt er in het boek op gewezen dat vrije opvoeding niet een
methode is, maar veeleer een houding van de ouders. Dit is wel de beste sleutel om
het boek te lezen. Dan kan men rustig reflecteren over de eigen houding, zonder zich
veel te storen aan de aanklachten en oproepen.
G. Boeve
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Politiek
Engels, Friedrich - Over het boerenvraagstuk. - Pegasus, Amsterdam, 1973,
93 pp., f 4,75.
Fichter, Tilman - Kampf um Bosch. - Klaus Wagenbach, Berlin, 1974, 191 pp.,
DM. 7,50.
Fiege, W.C. - Doen of laten? - Moussault, Amsterdam/Antwerpen, 1974, 97
pp., f 9,50.
Gehlen, Reinhard - Zeichen der Zeit. - v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 1973,
302 pp..
Harrison, James Pickney - The Long March to Power. - Praeger Publishers,
New York/Washington, 1972, 647 pp..
Jonkergouw, Drs. Theo - Democratie dicht bij huis. - Nelissen, Bloemendaal,
1973, 192 pp., f 18,90.
Kruijer, G.J. - Suriname, neokolonie in rijksverband. - Boom, Meppel, 1973,
309 pp., f 19,90.
Kuhn, Hansmartin - Der lange Marsch in den Faschismus. - Klaus Wagenbach,
Berlin, 1974, 125 pp., DM. 6,50.
Luxemburg, Rosa - Ons program en de politieke situatie. - Pegasus, Amsterdam,
1973, 71 pp., f 4,75.
Villegas, Sergio - Das Stadion (Augenzeugen über den Terror der Junta in
Chile). - Verlag Neues Leben, Berlin, 1974, 159 pp., EVP. 2,50.

Hans Hartl
Nationalitäten probleme im heutigen Südosteuropa
R. Oldenbourg Verlag, München, 1973, 159 pp., DM.20,-.
In Zuidoost-Europa speelden in het verleden grensgeschillen en
minderheidsproblemen een fatale rol. De gecompliceerde etnografische situatie van
dit gebied maakte bevredigende oplossingen van de grensgeschillen en
minderheidsproblemen onmogelijk. Toen na de Tweede Wereldoorlog de
communisten in de Zuidoosteuropese landen de macht overnamen, ‘wähnten sie sich
als einzige im Besitz der Zauberformel, die allen nationalen Gegensatzen ein Ende
bereiten würde’: het proletarische internationalisme. Het zou ‘wie ein Fanfarenstoss
die nationalen Trennwande zum Einsturz Dringen’.
Zeer terecht stelt de auteur vast, dat in tegenstelling tot de hooggestemde
verwachtingen, de communisten er gedurende de afgelopen kwart-eeuw niet in
slaagden de grensgeschillen alsmede de minderheidsproblemen in Zuidoost-Europa
op een bevredigende wijze op te lossen.

Detlef Bischoff
Franz Jozef Strauss, die CSU und die A ussenpolitik
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Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1973, 347 pp..
De Raad van de Noordatlantische Verdragsorganisatie sprak zich in 1969 uit voor
het principe van onderhandelingen met de Sovjet-Unie en de andere landen van
Oost-Europa. De NATO-Raad deed dat in zeer voorzichtige bewoordingen. De
noodzaak van een dergelijke voorzichtige benadering vloeide enerzijds voort uit de
materie zelf. En daarnaast was er de ingewikkeldheid van de problemen die tot
voorzichtigheid noopten.
Want al was de Europese politiek toen al geen wereldpolitiek meer, toch was
volgens de CSU een regeling van de Europese problemen op een zuiver regionale
basis niet mogelijk. Elke regeling in Europa had immers directe en belangrijke
gevolgen voor de wereldpolitieke positie van de verenigde Staten en de Sovjet-Unie.
Met andere woorden: de vraag hoe de eenheid van Duitsland en van Europa geregeld
moest worden, kon niet worden losgemaakt van het wereldveiligheidsvraagstuk.
Maar dit laatste kon volgens Frans Jozef Strauss evenmin bevredigend worden
geregeld zolang er geen oplossing gevonden kon worden voor de Europese problemen.
Oplossing betekende in dit verband voor de CSU, bijna geheel in overeenstemming
met de Franse politiek, echter niet een eens en voor altijd geldende regeling. Waar
het hier en nu om ging was het vervangen van de door de tweede wereldoorlog
ontstane feitelijke, alleen op machtsverhoudingen gebaseerde toestand door een
de-jure-regeling, gebaseerd op wilsovereenstemming, die mede mechanismen moest
omvatten die in staat waren wijzigingen in de situatie op te vangen.
De Russische diplomatie eiste dat het Westen de feitelijke toestand in Europa zou
accepteren. Franz Jozef Strauss stond daarentegen sedert 1945 steeds op het standpunt
dat handhaving van deze toestand - die de aanwezigheid van de Russen in Oost-Europa
en in Duitsland tot aan de Elbe impliceerde - onaanvaardbaar was.
Alleen al dit verschil in uitgangspunten was zo groot, dat elk voorbarig optimisme
misplaatst was. Voor een regeling zouden dus-
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danige concessies nodig zijn, dat zij slechts te verwachten waren indien bij de
Amerikanen en bij de Russen het inzicht zou bestaan dat handhaving van de situatie
anno 1969 erger was dan het doen van bepaalde concessies.
Aan de andere kant getuigde het van defaitisme indien het Westen de te verwachten
moeilijkheden zou maken tot een absoluut beletsel om met onderhandelingen te
beginnen. Helemaal niets doen kwam volgens Frans Jozef Strauss neer op een
handhaving van de status quo die het Westen juist niet wilde handhaven. Men zag
in dat wachten op een ineenstorting van het Sovjetblok een weinig vruchtbare
bezigheid was.
L. Bartalits

Willem L Oltmans
Den Vaderland Getrouwe Uit het dagboek van een journalist
A.W. Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1973, 680 pp., f 29,50, BF. 472.
Oltmans' bewondering voor wijlen president Soekarno stamt uit de jaren 1956-1957
toen hij de president persoonlijk leerde kennen. Deel uitmakend van de zogenaamde
groep-Rijkers, een gezelschap Nederlandse zakenlieden en industriëlen verenigd
rond oud-Unilever-directeur Paul Rijkers, die een overdracht van Nieuw-Guinea aan
Indonesië wenste te bevorderen, bouwde Oltmans aan contacten, zowel in Nederland,
Indonesië, als de Verenigde Staten, de drie onmiddellijk bij de Nieuw-Guineakwestie
betrokken partijen.
Naast de oud-minister van Buitenlandse Zaken, Luns, die Oltmans in de eerste
plaats verantwoordelijk acht voor de ongelukkige gang van zaken ten aanzien van
de Nederland-Indonesiëpolitiek, wil hij ook met al degenen die in de jaren 50 en 60
de Nederlandse publieke opinie vormden, in zijn boek Den Vaderland Getrouwe,
afrekenen.
Oud-minister Luns was natuurlijk niet de enige verantwoordelijke voor het
Nieuw-Guinea-drama, maar Oltmans maakt wel duidelijk en aannemelijk dat hij de
hoofdschuldige was. Luns hield namelijk vol dat de Amerikanen achter Nederland
stonden. Oltmans is in zijn spannende en vaak informatieve boek niet opgehouden
bij de soevereiniteitsoverdracht van Nieuw-Guinea of bij de staatsgreep in Indonesië
in september 1965. Hij heeft de activiteiten van de Nederlandse politici gevolgd, die
van oud-minister Luns in de eerste plaats.
L. Bartalits

Theologie
Beinert, Wolfgang - Heute von Maria reden? - Herder, Freiburg, Basel, Wien,
1973, 120 pp., DM. 16,80.
Lonergan S.J., Bernard - Philosophy of God, and Theology. - Darton, Longman
& Todd, London, 1973, 74 pp., £ 1,70.
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Fernand Guimet
Existence et éternité
Aubier, Paris, 1973, 136 pp., FF. 11,90.
Mgr. Guimet, onlangs overleden, was lange tijd vicaris-generaal van zijn bisdom,
daarna aalmoezenier van de Universiteitsparochie in Parijs, en laatstelijk bij de Franse
ambassade aan het Vaticaan deskundige voor kerkelijke zaken. In honderddertig
bladzijden geeft hij een scherpzinnige analyse van het hedendaagse theologisch
denken, bijna zonder kritisch apparaat te vermelden, maar tussen de regels door blijkt
hoe uitermate belezen hij is en bezonnen van oordeel. Hij schrijft in rustige volzinnen
waarvan iedere nuance de aandacht verdient, zonder in polemische of
schotschriftallures te vervallen; hoffelijk tegenover ieder die eerlijk zoekt, en
hoogstens een enkele keer wat feller van toon, wanneer extreme stemmen al te luid
kraaien van de daken. Het is theologie in de nobele zin van het woord, een hogelijk
verantwoord bezigzijn met de dingen van God.
Het eerste deel maakt duidelijk in hoeverre de ‘geheimen’ van Christus' leven en
zijn woord een blijvend karakter bezitten. Hoe Hij bij iedere Kerstviering geboren
wordt en op iedere Goede Vrijdag gekruisigd, elke Paasdag verrijst. Die feiten zijn
metahistorisch, d.i. boven de tijd uitgetild om door de kracht van de Heilige Geest
ons nù tot heil te worden.
Het tweede deel werkt uit hoe ‘gebeuren’ en ‘woord’, op zich beschouwd, in de
nacht van het verleden verdwijnen. Hoe juist de tijdgenoten van Jesus, die meemaakten
wat er gebeurde en hoorden wat er door Jesus gesproken werd, blind en doof bleven.
Tot de doorbraak van Pinksteren.
De goddelijke Transcendentie tenslotte, het geheim van de Heilige Drieëenheid
is het uitgangspunt van het derde deel: Gods Goedheid als Bron èn als Einde.
Tegenover een theologie die zich zeer negatief opstelt, getuigt Guimet in bewogen
termen hoeveel licht ons ook thans gegeven wordt in Schrift, woord van de Vaders,
gezond metaphysiek denken en existentiëel gebeuren.
Jos Daniels
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Godsdienst
Aalst, Dr. A.J. van der - Aantekeningen bij de hellenisering van het Christendom.
- Dekker & v.d. Vegt, Nijmegen, 1974, 200 pp., f 27,50.
Bonhoeffer, Dietrich - Verzet en overgave (nieuwe editie). - Ten Have, Baarn,
z.j., 343 pp., f 25,-.
Cox, Harvey - De verleiding van de geest. - Ambo, Bilthoven, 1974, 294 pp..
Gijsen, Wim - Over dood en hiernamaals. - Ankh-Hermes, Deventer, 1974, 466
pp., f 29,50.
Henau, Ernest - Waarom kerk? - Davidsfonds, Leuven, 1974, 80 pp., BF. 95.
Jong, Dr. S. de - Een Javaanse levenshouding. - Veenman, Wageningen, 1973,
213 pp..
Klink, J.L. - Niet in de wind, niet in het vuur (het kindergebed). - Ambo,
Bilthoven, 1974, 107 pp., f 8,50.
Kripp, Sigmund - Abschied von Morgen. - Patmos Verlag, Düsseldorf, 1973,
199 pp., DM. 16,-.
Met de dood voor ogen. - (Kerkopbouw vandaag en morgen 4), De Horstink en
Kaski, Amersfoort, 1974, 64 pp., f 6,90.
Northcott, Cecil - Biblisches Lexikon für jung und alt. - Katholisches Bibelwerk,
Stuttgart, 1973, 174 pp., DM. 15,80.
Sterven, een sterk staaltje. - Katernen 2000, Amersfoort, 1974/2, 22 pp., f 3,-.
Visage nouveau de la femme missionaire. - Desclée De Brouwer, Bruxelles,
1974, 176 pp..

Ik-zal-er-zijn-voor-u, deel 4
Geboorte vieren
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1973, 92 pp..
Het zoeken naar teksten voor een doopviering is door de uitgave van dit boekje
aanzienlijk vergemakkelijkt. De 71 geselecteerde teksten kunnen de gebruiker goed
helpen, zowel bij de viering van de doop als bij een eventuele bezinning over het
gedoopt zijn. In vergelijking met de andere drie uitgaven zijn slechts 14 teksten
verknipt, een grote vooruitgang. Meer teksten zijn dus in hun geheel afgedrukt, zodat
deze stukjes uit de Schrift over leven en verwachting niet alleen ‘geknipt’ zijn voor
een viering, maar ook voor een persoonlijke overdenking. Daarom is het goed dat
iedere perikope kort maar krachtig wordt ingeleid. Voor ouders die intensief bij de
doop van hun kind betrokken willen zijn, is dit boekje een goede documentatie om
bijv. zelf de teksten te kiezen. Jammer dat het klassieke beeld van de doop: de
doortocht door de Rode Zee, om een of andere reden niet helemaal is afgedrukt,
hoewel de inhoudsopgave en de kop op p. 15 dat wel vermelden.
Panc Beentjes
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Jakob Kremer
Want zij zullen leven
Vlaamse Bijbelstichting, Leuven / Uitgeverij Emmaus, Brugge
Katholieke Bijbelstitchting, Boxtel, 1973, 96 pp..
Beter dan op deze plaats te proberen dit boekje samen te vatten, lijkt mij de raad
om het zelf aan te schaffen. Zowel exegetisch als theologisch getuigt het van eruditie
en duidelijkheid. Kremer is dan ook een internationaal bekend auteur, m.n. aangaande
de problemen van verrijzenis. Met Pasen in het verschiet kan het boekje velen
behulpzaam zijn en hun denken over ‘dood, verrijzenis en nieuw leven’ (de ondertitel)
voeden. Een bruikbare, grotendeels Nederlandstalige literatuurlijst completeert het
geheel.
Panc Beentjes

Jan Klein,
Schrift op tafel; aantekeningen bij de zondagsperikopen
C-cyclus: Van Advent tot Hemelvaart (Van exegese tot verkondiging), Katholieke
Bijbelstichting, Boxtel, 1973, 200 pp..
De gedachten, suggesties en exegetische bijzonderheden die de auteur bij de
zondagsperikopen van de onlangs ingevoerde lectionaria maakt, zijn over het
algemeen gesproken best bruikbaar en aardig. Alleen is het zo jammer - en in de
bespreking van de twee andere deeltjes is dat al uitvoeriger besproken - dat het
uitgangspunt tot het samenstellen van dergelijke werkjes zo aanvechtbaar is. De
eerste regel op p. 7 spreekt m.i. weer boekdelen: ‘Om naar zijn zondagspreek toe te
leven heeft de verkondiger misschien minder gelegenheid dan ooit’. Het boekje zou
zijn doel volledig missen als dit zou leiden tot een luiheid bij predikanten om zélf
eigen initiatief te ontwikkelen bij het ontrafelen van de zondagse bijbelteksten. Het
taalgebruik van dit deeltje is in ieder geval wél op hen afgestemd; men zou wellicht
mogen spreken van een soort elite-taal, bestemd voor insiders. Als verbetering kan
genoemd worden het perikopenregister, zodat ook mensen die de
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nieuwe driejarige cyclus niet gebruiken, van dit boekje kunnen profiteren. De afkorting
GN die nergens wordt uitgelegd, betekent, naar ik vermoed, de nieuwe uitgave van
het Nieuwe Testament: Groot Nieuws voor U. Panc Beentjes

Koen De Meester
Met lege handen
Carmelitana, Gent, 1972, 160 pp., BF. 112. Aan de hand van overvloedige citaten
uit haar geschriften heeft de auteur van ‘Dynamique de la confiance’ (1969) gepoogd
‘de boodschap van Teresia in een van zijn meest oorspronkelijke aspecten te
benaderen’ p. 11). Het is een boeiend verhaal geworden, want: ‘Ook in het leven van
heiligen is de fundamentele wet van de groei werkzaam. Thérèse is niet heilig geboren,
ze is het geworden na een smartelijk proces. Men moet haar de tijd gunnen’ (p. 62).
Op ieder kruispunt van de ‘kleine weg’ zegt Teresia ons dan ook dat iedere mens
met de gewone middelen en op zijn eigen plaats voluit christen kan zijn. Haar kompas
was de hoop, zodat bij haar sterven de liefde in haar binnenstroomde. Oeverloos als
een oceaan. De hoop had haar werk beëindigd. Wie zich laat binnenleiden in dit
eenvoudige levensverhaal - niet dat van de oppervlakkige feiten - en zich de tijd gunt
om mee op weg te gaan, zal wellicht een stap verder zetten in de richting van ‘de
hoogste menselijke bestaansvorm, die als voorwaarde lijkt te hebben dat het ik zichzelf
verliest’ (Han Fortmann, ‘Oosterse Renaissance’.)
Paul Beliën

Joseph Rhymer / Antony Bullen
De blijde boodschap, toen en nu
Katholieke Bijbelstichting - Nederlandsen Bijbelgenootschap, 1973, 144 pp..
Een voortreffelijke beknopte inleiding tot het Nieuwe Testament. Bij elk
nieuwtestamentisch boek een aantal waardevolle tips die helpen bij het doorgronden
van de tekst: thema's, centrale gedachten, Leitmotiv. Een goede gedachte was het
om een groot aantal sleutelwoorden op te nemen (pp. 55-71); jammer dat men ze
nergens in een inhoudsopgave kan opzoeken. Bijzonder interessant is ook het overzicht
waarin de boeken van het Nieuwe Testament chronologisch staan geordend, dus op
datum van verschijning. Ook dit kan helpen bij het bestuderen van dit zo belangrijke
geschrift. Zonder meer verplichte literatuur.
Panc Beentjes

Wetenschappelijk allerlei
Heisenberg, Werner - Fysica in Perspectief. - (Aula) Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1974, 160 pp., f 13,-.
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Sciama, D.W. - Moderne Kosmologie. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974,
212 pp., f 17,50.
Verkuyl, H.J., e.a. - Transformationele taalkunde. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1974, 368 pp., f 9,50.

Dr. M.C. van der Toorn
Nederlandse Taalkunde
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973, 207 pp., f 6,-, BF. 98.
In de inleiding van het boek schrijft dr. M. van der Toorn dat het de bedoeling is
om een elementaire inleiding te geven tot de taalkunde van het Nederlands. Na lezing
van het boek kan men concluderen dat hij daarin volkomen geslaagd is.
Op de van hem bekende heldere wijze behandelt hij achtereenvolgens: De taal en
taalkunde, De taalkunde als wetenschap, Hulpmiddelen, Socio-linguïstiek, Fonetiek
en fonologie, Spellen en lezen, Vormleer en syntaxis, Taal en logica, Semantiek, De
zin van de taalkunde. Ieder hoofdstuk wordt besloten met een lijst literatuuropgaven.
Persoonlijk bevielen mij vooral de hoofdstukken over de Sociolinguïstiek en het
hoofdstuk over de Vormleer en syntaxis, waarin o.a. een overzicht van de stromingen
in de Nederlandse grammatica van H.L. Spieghel (1584) tot en met de ‘Beknopte
ABN-syntaksis’ van P.C. Paardekooper, terwijl er nog een aparte paragraaf gewijd
is aan de transformationeel-generatieve grammatica, compleet met voorbeelden en
uitwerkingen.
Het laatste hoofdstuk, De zin van de taalkunde, moet iedere docent Nederlands
die twijfelt aan het nut van taalkunde-onderwijs, maar eens lezen.
De grote kracht van dit boek is het feit dat Van der Toorn de lezer confronteert
met een groot aantal meningen uit heden en verleden, zonder dat hij hem nu een
bepaalde mening opdringt, terwijl de lezer a.h.w. spelenderwijs vertrouwd raakt met
de gangbare terminologie.
C. Free
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Gezellekroniek 8,
Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap, Kapellen
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1973, 232 pp., BF. 450.
Het Gezellegenootschap is aan zijn twaalfde jaar toe en liet onlangs een achtste
Gezellekroniek verschijnen.
Na een woord van dank tot de ontslagnemende redactiesecretaris J. Van Dijck
volgen drie omvangrijke bijdragen. J.J.M. Westenbroek, Guido Gezelle dichter in
de negentiende eeuw, opent de reeks met een nogal bitter verwijt aan de
wetenschappelijke Gezellestudie die hij terechtwijst omdat ze, naar zijn mening,
teveel aan basiswerk en onvoldoende aan tekstinterpretatie doet. Steunend op studies
van Gadamer, Betti en Bultmann stelt hij daarom een hermeneutiek voor, waarbinnen
de negentiende-eeuwse situatie waarin de teksten ontstonden wordt geëerbiedigd,
maar met een grote betrokkenheid op de moderne leef- en denkwereld.
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Op zeer rationele wijze onderzoekt B.F. Van Vlierden opnieuw een gedicht dat
Gezelle opdroeg aan Eugeen Van Oye, in De structuur van Een bonke keerzen kind.
De driemaal drievoudige anekdotische infrastructuur, de oratorische elementen, de
poëtische textuur worden afgewogen en de symboliek van dit ‘onmogelijk geachte
hoogtepunt waarin Gezelle evolueerde naar een bewust eucharistisch dichten’ geduid.
De derde bijdrage is van de hand van K. Meeuwese. Hij vervolgt zijn in
Gezellekroniek 6 aangevat onderzoek naar Gezelles plan voor een bundel
Albumblaren.
In de reeks Archivalia zet J.J.M. Westenbroek zijn plan tot uitgave van Gezelles
Volledige Werken uiteen en brengt C. D'haen een verslag uit over de inventarisatie
van het Gezelle-archief te Brugge; zij verstrekt ook nieuwe gegevens voor de
Gezellestudie in vier kleinere bijdragen.
Mengelmaren bevat werk van K. de Busschere, C. D'haen en R.F. Lissens.
Ingewijden zullen deze uitgave zeker waarderen; het Gezelle-onderzoek en de
Gezelle-interpretatie, ook al wordt die in vraag gesteld, staan weer een stap verder.
J.G.

Karin Beks
Dagboek van Koi
De Walburg Pers, Zutphen, 1973, 112 pp. f 8,50.
Koi is de koosnaam van Karin. Zij schrijft geen eigenlijk dagboek van een
dertien-veertienjarig meisje, maar reageert op schrift, zonder enige controle van
buiten, in blanke - nu ja ‘blanke’ - vrijmoedigheid, op de voorvallen van een
jeugdperiode: portret, of liever vlugge potloodschets van hedendaagse
middelbare-schoolbevolking. Drie aspecten. School, gezin, maatschappij. Zij volgt
in Arnhem eerst het gymnasium, later 'n Havo. Intens lui, is zij niet tot werken te
krijgen. Zij voelt zich niet gemotiveerd door de vakken en maakt in een handomdraai
haar leraren en leraressen af als een soort tamme idioten, waar je hoogstens welwillend
op moet neerzien. Op een enkele uitzondering na: de leraar die haar ontdekt. Zo
wordt zij geactiveerd. Lees hier
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dus de kritiek via een gevoelsmatige intelligentie.
Koi ligt ook voortdurend overhoop met haar ouders, een kunstenaarspaar. Maar
ondanks alle conflictstoffen blijkt zij bijzonder op haar vader gesteld, die sympathiek
uit de verf komt. Mama is een nerveuze, behaagzieke vrouw, waarover Koi begrijpend
moedert.
Op het maatschappelijke, religieuze en politieke vlak loopt ze met ‘gebeden in het
hart tot Jezus, Roel van Duyn en Voorzitter Mao’ (p. 48), driftig opkomend voor het
recht van iedere misdeelde.
Koi ervaart hoe ze van lui werkzaam wordt, van onschuldig pervers, van kind heel
vroeg vrouw. Je denkt: het is een nymphette, een Lolita, maar elders neemt ze
kipnuchter afstand van haar vroegrijpe sekservaringen. Je denkt: het is een kleine
heidin, zó weggelopen uit de sfeer van Petronius, maar eigenlijk is zij desolaat over
Gods afwezigheid.
Zij weet plezierig om te springen met understatements: ‘Dat verhaal (over een
aanbidder in het zwembad) heb ik mijn opvoeders na lang aarzelen toch maar verteld.
Ik dacht: de kinderen zijn er wel rijp voor onderhand’ (p. 45). Zij proeft haar taal:
‘Ik wist niet dat we rotwerk ophadden (‘ophadden’, wat een lullig woord als je het
opschrijft)’ (p. 87). Haar dagboek zou te vergelijken zijn met dat van Paula Geerts,
een generatie terug, een geschrift waar van Duinkerken verrukt over was,
christocentrisch gedacht; met Bonjour Tristesse van Sagan, dat, veel rijper, ‘une
petite musique’ op de achtergrond speelt. De Gelderse Bloem heeft een goede keus
gedaan, als documentaire over een deel van de schooljeugd.
Een rillerige lente, een eigen geluid.
Jos Daniëls

Kurt Vonnegut Jr.
Moeder Nacht Meulenhof, Amsterdam, 1973, 204 pp., f 18,50.
Van militairen die aan het front geweest zijn, kan men horen dat zij, wanneer zij de
ervaring gehad hebben dat goede vrienden sneuvelen, zich niet meer emotioneel aan
kameraden kunnen binden, uit angst voor de gevoelens die een eventueel verlies bij
hen oproept.
Bij alle romans van Kurt Vonnegut ervaar je deze emotionele distantie van een
militair aan het front. Niet alleen in zijn Slaughterhouse five, waarin hij zijn
krijgsgevangenschap-ervaringen beschrijft, maar ook in Moeder Nacht, een verhaal
over de belevenissen van een voormalig oorlogsmisdadiger die vanuit een zelfgekozen
‘gevangenschap van de anonymiteit’ in New York gedreven wordt naar een vrijwillig
zich overgeven aan een oorlogsrechtbank in Israël.
Dezelfde emontionele distantie, een laconiek beschrijven van de feiten, waaronder
een emotionele spanning verborgen ligt die tragiek in zijn relativerende humor
openbaart, vinden we in zijn andere werken (The Sirens of Titan; Cat's Cradle), zij
het in mindere mate.
In zeer korte hoofdstukken (Moeder Nacht telt er 45) beschrijft hij telkens één
kleine gebeurtenis of emotie. Dit geeft de opbouw van zijn roman iets filmisch.
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Moeder Nacht handelt over een Duits oorlogsmisdadiger, een kleine
woordkunstenaar van Amerikaanse nationaliteit, die door zijn propagandistische
praatjes voor de Duitse radio een grote invloed had. In feite had hij geen enkele
politieke belangstelling, maar door een Amerikaanse agent benaderd om via zijn
praatjes spionage-berichten door te geven, wist hij het vertrouwen van de nazi's te
winen door zijn antisemitische uitzendingen. Na de oorlog weet deze Amerikaanse
agent hem uit Duitsland te krijgen en keert hij terug naar Amerika, waar hij jarenlang
teruggetrokken leeft. Hij maakt kennis met een geheime Russische spion, die een
plan opzet om hem naar Rusland te ontvoeren om daar berecht te worden. Dit mislukt,
maar zijn stille leven is zodanig verstoord en hij wordt zo uit zijn evenwicht gebracht,
dat hij zich vrijwillig overgeeft aan de Israëli's, om als Eichmann berecht te worden.
In de gevangenis overdenkt hij zijn leven en noteert zijn emoties van de oorlogsjaren.
Vonnegut laat ons het absurde beleven van wat mensen elkaar aandoen en welke
kleine factoren de gang van de geschiedenis bepalen. Wie is verantwoordelijk? Wij
zijn het allemaal, en we zijn allemaal tot misdaden in staat.
Is deze kleine man, dit woordkunstenaartje met zijn grote mond, die eigenlijk niets
meent van wat hij zegt, die eigenlijk spionage-berichten uitzendt, mede
verantwoordelijk voor wat de nazi's deden? We zijn allemaal kleine klungelaars die
maar aanmodderen.
Een boeiende roman, goed vertaald. De vertaling weet het eigene van Vonneguts
stijl en sfeer te behouden, ondanks het feit dat veel typische Vonnegut-zinswendingen
moeilijk even relativerend in onze wat zware taal zijn om te zetten.
J. v.d. Berg
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Inge Stephan
Johann Gottfried Seume Ein politischer Schriftsteller der deutschen
Spätaufklärung Metzler, Stuttgart, 1973, 300 pp., DM. 42,-.
Groot is de produktie van J.G. Seume (1763-1810) niet (enkele reisberichten, een
aforismenbundel, een tragedie, wat pamfletten) en het is dus logisch dat hij in de
literatuur geen breed spoor heeft nagelaten. Maar hij is een uitmuntend tijdssymptoom,
die met zijn literair werk directe politieke intenties heeft gehad en S. belicht en
herwaardeert deze aspecten met liefde en eerbied. Natuurlijk is de rechtvaardiging
van deze filologische aandacht vooral in onze huidige preoccupatie met
maatschappijbeweging te vinden, maar ook zonder voor ingenomenheid komt uit
deze studie een merkwaardig man te voorschijn. Uit lijfeigenschap en plebejerlot
geboren, onder adellijke bescherming naar de universiteit (Leipzig) gezonden, van
de theologie naar de rechten en de filosofie verhuisd, vele pogingen om zich in de
burgergeest te integreren die telkens op verstoting en afkeer uitlopen, tenslotte een
trotse zelfbevestiging in de functie van een outsider die militant het vigerende systeem
en de officiële ideeën met zijn pen en zijn verbeelding te lijf gaat, uiteindelijk de
censuur, de uitburgering tot outcast en de armelijke dood in totale vergetelheid. De
ambivalentie van erbij te willen behoren en intellectueel er niet bij te kunnen zijn
doorkruist zijn hele bestaan; als hij na lange interne strijd (het tweespalt tussen
monarchie en republikanisme) de Franse Revolutie-idee consequent doordenkt, is
hij al in een andere generatie terecht gekomen die thans het conservatieve nationalisme
aankleeft. S. bedrijft meer dan de bekende daad van historische rechtvaardigheid; ze
exploreert een man, een temperament, een tijdsverschijnsel en een universele
hunkering naar inzicht en weten.
C. Tindemans

Manfred Jäger
Sozialliteraten. Funktion und Selbstverständnis der Schriftsteller in der
DDR
Bertelsmann Universitätsverlag, Düsseldorf, 1973, 240 pp., DM. 19,80.
Deze schrandere studie houdt zich bezig met de verhouding tussen de individuele
auteur en de staatsdoctrine zoals de literair-politieke politieke realiteit van de DDR
die toelaat te reconstrueren en te beoordelen. Zelf bouwt S. deze analyse niet uit tot
een principiële visie; hij volgt systematisch de opstelling en de ontwikkeling van
diverse literatoren om uiteindelijk tot een synthese van het subjectieve werkniveau
van de literator te komen waarin de spanningen met het regiem verwerkt zitten. Het
spreekt als vanzelf dat de polemische aspecten druk aanwezig zijn, zowel van de
overheidsdienende DDR-critici als van de koude-oorlog betweters in het Westen;
beide nuances hanteert S. slechts om zijn eigen oordeel te verstevigen. Het grootste
aandeel gaat naar de figuur van Christa Wolf, van wie hij weet aan te tonen dat haar
verrassende roman (Nachdenken über Christa T.) geen verrassing blijft als je bereid
bent haar moeizame tocht naar zelfontdekking en gearticuleerd schrijverschap na te
gaan; duidelijk komt uit deze expeditie de ideologische geloofskracht van C. Wolf
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te voorschijn die ze echter in zowel conjuncturele omzichtigheid als auctoriaal
bewustzijn langzaam ontwikkeld heeft. Dezelfde ideologische basis, die de botsing
met de bureaucratische partijstandpunten niet vermijden kan, bewijst S. bij de lyrici
R. Kunze, V. Braun en W. Biermann en de essayist W. Harich. Van B. Brecht gaat
hij de zorgvuldige slingerlijn na tijdens diens DDR-jaren, die hij zonder reserve 7
kommervolle jaren noemt. De koketterende marxisering van P. Weiss kan hij aantonen
als de consequent-grillige tocht van een thuisloos individualist, door de DDR dan
ook argwanend aanvaard. Als kroon op deze ambivalentie-motieven tekent S. tenslotte
de officiële en de pragmatische cabaret-ideologie na, waarin het toelaatbare en het
onmisbare elkaar voortdurend bekampen. Zonder de anecdote te schuwen, zonder
zelf in het agressieve jargon te vervallen, telkens in gedegen oprechtheid de moeilijke
waarheid beiderzijds onderzoekend, heeft S. een tekening gegeven van een
maatschappelijke schrijfcontext die afrekent met zowel het verbeten anti-communisme
als het doctrinaire propagandisme en herhaaldelijk revelerend overkomt.
C. Tindemans
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Vincent J. Günther, Helmut Koopmann, Peter Pütz, Hans Joachim Schrimpf,
Hrsg. Untersuchungen zur Literatur als Geschichte.
Festschrift für Benno von Wiese E. Schmidt, Berlin, 1973, 598 pp., DM.
98.
Omheen de 70-jarige B. von Wiese, de Duitse literatuurhistoricus die zich vooral
om de analyse en periodisering van het drama sedert de Aufklärung tot vandaag
bekommerd heeft in vele lijvige werken, hebben zich de beste Duitse discipelen in
een Festschrift verzameld. Slechts weinige van de over het algemeen omvangrijke
bijdragen blijven louter gelegenheidswerk; de meeste bevatten een nieuwe belichting
van een deelprobleem en dat maakt het geheel behalve boeiend tevens belangrijk als
fenomeen en wetenschap. Enkele themata, werkfavorieten van von Wiese zelf, krijgen
een meervoudige aandacht: Schiller, Goethe, Heine, maar ook F.M. Klinger, F.
Hebbel, H. von Hofmannsthal, G. Hauptmann, R. Goering, B. Brecht als dramatische
auteurs, Mörike, de Jungdeutschen, A. von Droste-Hülshoff, A. Stifter, F. Kafka, H.
en Th. Mann als prozaïsten, het vroegromantische denken en Nietzsche, de roman
als neo-genre, de evolutie in de dramatische code bij de expressionisten en het
politieke theater als ‘moralische Anstalt’ in de 20e eeuw als genre-syntheses, krijgen
bijzondere behandeling. Bij al deze opstellen is de miniatuur-problematiek als
vertrekpunt aanwezig, maar de auteurs werken deze tendensen langzaam en
methodisch uit tot een verhelderend inzicht in een strekking, een persoon, een tijd
en een literair basisgegeven. Het zijn deze werkprincipes die tenslotte de hoofdtitel
rechtvaardigen. Ieder van de contribuanten is, in een merkwaardige mentale
overeenstemming met de te huldigen professor, in eerste instantie op zoek naar enige
continuïteit in het menselijke literaire werk, als exponent van een ontwikkeling die
de individuele auteur in een wereldgebeuren blijft betrekken. Literatuur krijgt op die
wijze nergens de gelegenheid te ontaarden tot een intiem spelletje met taal en zin,
het is op ieder moment getuige en document van een wijze van zijn, waarvan de
accenten en de vormen kunnen evolueren maar waarvan de essentie constant blijft.
Tegelijk is elk auteur er principieel mee bezig de eigen aard van de historische
literatoren te respecteren, omdat enkel vanuit de individualistische schrijfwijze het
persoonlijke aandeel in de collectieve beweging kan worden berekend. Op deze
imponerende wijze wordt het vakgezag bevestigd van een literairhistoricus die met
methode en met resultaat de weg heeft aangewezen die in deze opstellen op
overtuigende wijze gedemonstreerd ligt. Uiteraard geeft een uitvoerig register aan
wat de jarige zelf in de loop der jaren heeft gepubliceerd.
C. Tindemans

Rainer Schönhaar, Hrsg.
Dialog. Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen deutsch-französischer
Begegnung. Festgabe für Josef Kunz
E. Schmidt, Berlin, 1973, 274 pp., DM. 49,-.
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Disparaat, zo moet wel de indruk zijn die door dit feestalbum voor de 75-jarige
comparatist wordt gewekt; deze disparaatheid ontstaat door de chronologisch zo
sterk uiteenlopende themata die door de feestvierders behandeld worden: van H. van
Veldeke's Eneïde tot de nieuwe zakelijkheid over Grimmelshausen, J.M.R. Lenz en
F. Kafka. Toch is dit pêle-mêle-gevoel fout. Tussen de over het algemeen erudiete
opstellen door loopt immers een mentale samenhang, die minder met de historische
continuïteit te maken heeft dan met het bewustzijn vanuit diverse cultuurtradities
over een zelfde probleem gebogen te zitten. Hier zitten immers zowel Duitse als
Franse germanisten samen om de tafel. Duitse germanisten vergelijken dubbele
thema's (bv. Chrétien en Hartmann, of Gotfrid von Strasburg en zijn Tristan, of de
Pikaro-roman-evolutie in West-Europa, of een Franse 18e-eeuwse verhandeling over
de retorische expositietechniek in het drama, of de relatie tussen A. Gide en R.M.
Rilke), terwijl Franse germanisten typerend-Duitse momenten kritisch doornemen
(de mutatie van het tragische bij J.M.R. Lenz, het begrip ‘terror’ in Th. Manns
Zauberberg, Kafka's Amerika). De toenadering van de volkeren wordt niet
programmatisch beleden, maar ontstaat uit een wederzijdse belangstelling voor de
eigen literaire problematiek. Ook methodisch valt eigenlijk geen grondig verschil
op zodat thans duidelijk wordt dat een humanistische traditie in dubbel bezit
gedemonstreerd kan worden. Ook hier wijst een register van J. Kunz' oeuvre de
pioniersfunctie aan die door de contribuerende vaklui welsprekend overgenomen
werd.
C. Tindemans

Patrick Conrad
Conrad life on stage
Manteau, Brussel/Den Haag, 1973, 222 pp., geïll., BF. 185.
Met de verzamelde gedichten (1963-1973) van Conrad bezitten we thans een
triptiek waarvan het verzameld dichtwerk van Hugo Claus (1948-1963) en Paul
Snoek (1954-1968) de vroegere luiken vormen. Patrick Conrad is geen dichter met
een boodschap, hij staat afkerig tegenover elk engagement en hij houdt bewust en
zorgvuldig zijn ima-
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ge van modieuze, verfijnde dandy in stand. Tussen zijn poëzie en zijn tekeningen
bestaat een grote verwantschap. De uitgerekte vrouwenfiguren en de visionaire
constructies, waarbij Conrad visualiseert wat binnen de schedel omgaat, alsook de
meer abstracte pentekeningen getuigen allemaal van dezelfde decadente visie, die
hij in zijn gedichten op geslepen, geschaafde, overbeschaafde, ‘maniëristische’ wijze
verwoordt. Terzelfdertijd is er ook een sterke beïnvloeding door het medium film in
zijn poëzie merkbaar, zowel in de thematiek (aan Marilyn Monroe is een cyclus
gewijd met de verrassende titel ‘Rest in Piece’ en het duidelijke motto: ‘Kitsch is a
beautiful word’) als in de techniek: Conrad monteert vaak zijn gedichten met divers
materiaal (collagetechniek) en met vermenging van taalniveaus (plechtig - alledaags
- triviaal) en talen (Engelse dialoog met Nederlandse ‘onderschriften’).
De erotiek staat centraal. Zij is geraffineerd en theatraal maar heeft slechts één
dimensie. Zij reveleert niet en verwijst nooit; zij is een glanzend oppervlak dat door
elke aanraking (lees: gedicht) nog glanzender wordt, maar nooit diepte krijgt. Conrads
beheersing van de taal is enorm. De alliteratie en assonantie, het werken met
vergelijkingen en tegenstellingen, zijn aanwending van het chiasme en de herhaling
maken het lezen van zijn poëzie tot een echt boeiende taalonderneming. Af en toe
wordt de woordenslijperij te gemaakt en te overdreven, maar misschien is ook dit
kitscherig effect als zodanig bedoeld.
Voor zijn door de Vlaamse Gids bekroonde bundel: ‘11 sad songs for Edward
Kienholz’ en ook voor zijn gedichten na 1971 geschreven gaat de bewering niet meer
op dat de vorm van zijn poëzie de inhoud ervan bijna overbodig gemaakt heeft.
Ofschoon een gecultiveerd pessimisme en een gekoesterd narcisme blijven overwegen,
ontsnapt de dichter aan de eentonige herhaling door met de negatieve ervaringen een
positieve verwachting te verbinden. Uit die spanning kan Conrads dichterschap
misschien een tweede scheppende adem putten.
J. Gerits

Kassel Schwartz
A New History of Spanish American Fiction
University of Miami Press, Coral Gables, Florida, 2 dln., 436 en 445 pp., resp. 1972
en 1971, $ 20,- of £9,50.
De auteur, hoogleraar in de Spaanstalige letterkunde aan de Universiteit van Miami,
publiceerde in 1961 samen met Richard E. Chandler A New History of Spanish
Literature (Louisiana State University Press, Baton Rouge, 696 pp.), die de stof niet
indeelde naar eeuwen of tijdperken, maar naar genre chronologisch bestudeerde, wat
een nieuwe opzet was. Nu, ruim tien jaar later, is van zijn hand verschenen een
geschiedenis van de creatieve prozaliteratuur van Spaanstalig Amerika en wel
voornamelijk van de roman. De indeling is bewust niet volgens een strenge
chronologie noch op grond van een rigoureus schema van generaties, scholen of
bewegingen opgezet, gezien het feit dat de literaire scheidingslijnen in
Latijns-Amerika (Latijns-Amerika = Spaans Amerika + het Portugeestalige Brazilië)
nog minder duidelk zijn dan elders. De auteur, die zegt niet uitgegaan te zijn van een
bepaalde kritische school (formalistisch, marxistisch, etc.), maar getracht heeft zo
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onbevangen mogelijk de ontwikkelingen van het creatieve proza te volgen, gebruikt
dan ook een andere indeling. Zijn bibliografie is uitgebreid en verwerkt de laatste
gegevens; registers van auteursnamen en van titels completeren de twee delen.
Gezien het uitgangspunt van Schwartz, is het duidelijk dat hij weinig pagina's
besteedt aan de prozaliteratuur vóór de 19e eeuw, die hij aanduidt als ‘The
beginnings’: de roman ontstaat immers pas in 1816 met de Periquillo sarniento van
de Mexicaan José Joaquin Fernández de Lizardi. Daarna deelt hij het materiaal in
naar de afdelingen: ‘Costumbrismo and Romanticism’, ‘Realism, Naturalism,
Modernism’, ‘Criollismo’ en ‘The novel of the Mexican Revolution’. In deel II, dat
een jaar eerder uitkwam dan I, wijdt hij twee hoofdstukken aan de ‘Public Service
Literature’, waarmee hij de geëngageerde literatuur op het oog heeft, en vier aan de
diverse aspecten van ‘The new novel’.
De auteur dringt geen standpunt op, pretendeert niet de definitieve interpretatie
van zijn stof te geven (‘some novelists have been somewhat reinterpreted’, I,x) en
geeft steeds van de inhoud van alle belangrijke werken een korte en duidelijke
weergave. In een uitstekend leesbare tekst heeft hij bijeengebracht wat tot nu toe
over auteurs en vnl. over de werken bekend is, wat o.a. van belang is i.v.m. de
meningsvorming onder Latijnsamerikaanse en andere critici over de diverse
stromingen die Schwartz in zijn boek behandelt.
Deze eerste, uitgebreide studie over de historische ontwikkeling van de roman in
Spaanstalig Amerika kan gerekend worden tot de belangrijke handboeken.
J. Lechner
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Theater
Brecht 73. - Henschel, Berlin, 1973, 340 pp..
Dukore, Bernard F. - Bernard Shaw. Playwright. - University of Missouri Press,
Columbia, 1973, 311 pp., $ 13,-.
Fähler, Eberhard - Feuerwerke des Barock. - Metzler, Stuttgart, 1974, 256 pp.,
DM. 98,-.
Herles, Helmuth - Nestroys Komödie ‘Der Talisman’. - Fink, München, 1974,
280 pp. DM. 36,-.
Hunt, Albert - Arden. A study of his plays. - Eyre Methuen, London, 1974, 176
pp., £ 2,95.
Janz, Rolf-Peter - Autonomie und soziale Funktion der Kunst. - Metzler,
Stuttgart, 1974, 163 pp., DM. 24,-.
Knauth, Joachim - Stücke. - Henschel, Berlin, 1973, 300 pp..
Nünning, Josefa, Hrsg. - Das englische Drama - Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1973, 538 pp., DM. 67,70.
Kowatzki, Irmgard - Der Begriff des Spiels als asthetisches Phänomen. - Lang,
Bern. 1973, 165 pp..
Riemsdijk, Jan van - Een beschrijving van Toneelgroep Sater. - Raad voor de
Kunst, Den Haag, 1974, 50 pp., f 15,-.
Rüden, Peter von - Sozialdemokratisches Arbeitertheater. - Athenäum, Frankfurt,
1974, 246 pp., DM. 19,80.
Smiley, Sam - The drama of attack. - University of Missouri Press, Columbia,
1972, 236 pp., $ 9,50.
Zinner, Hedda - Stücke. - Henschel, Berlin, 1973, 392 pp..

Gerhard Steiner
Jakobinerschauspiel und Jakobinertheater
J.B. Metzler, Stuttgart, 1973, 336 pp., DM. 26,-.
Als zelfstandig deel in een vierdubbele publikatie over het Jacobijnerprobleem in
Duitsland presenteert de DDR-historicus het aandeel van drama en theater. Historisch
is het een doodgezwegen demokratische traditie; de Jacobijnen waren de voorstanders
van absolute volkssoevereiniteit (geen hervorming, maar omwenteling). Ideologisch
(verspreid over brandhaarden te Wenen, Hamburg en het Rijnland) raakten ze niet
onder de massa, maar vele liederen en theaterteksten probeerden de boodschap door
te geven. Het drama heeft bijgevolg duidelijk een massamediale functie: informatie,
propaganda, overreding. De teksten (4 zijn opgenomen, met karakteristieke titels en
anoniem: Die Rebellion, Der Freiheitsbaum, Der klägliche König, Die Aristokraten
in Deutschland) zijn naïef en literair-slapjes, tegelijk subversief en agiterend. Als
theater heeft het slechts de 9 maanden van de Mainzer Republiek bestaan; het steekt
vol allusies (voor het volk weliswaar onvatbaar) maar is plat-burlesk en in zijn thesis
simpel begrijpelijk geconstrueerd, op het geraamte van het actuele gebruiksstuk.
Uiteraard is dit theater mislukt, vooral (in de figuur van G. Grossmann) toen bij de
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Franse bezetting van het Rijnland de Franse praktijk niet aan de Revolutie-idealen
bleek te beantwoorden. Hoe de Franse voorbeeld-dramatiek er heeft uitgezien, is
door S. exemplarisch in de uiteenzetting opgenomen (opstand, Bastille-bestorming
als thema, anti-klerikaal, anti-feodaal, anti-monarchie). De studie is een model van
behandeling van een beperkt thema; de horizon echter verruimt zich universeel door
de pakkende behoeften van de schrijf- en toon-drang. Een wezenlijk aspect van de
functie van het theater (waar ook) werd defintief aan de vergetelheid ontrukt.
C. Tindemans

Gunther Wiltschko
Raimunds Dramaturgie
W. Fink, München, 1973, 125 pp., DM. 16,80.
Deze in pagina's magere dissertatie slaagt er keurig in de reeds omvangrijke
literatuur over de Oostenrijkse Biedermeier-auteur aan te vullen met essentiële
gegevens. S. doet geen poging om van meet af aan te herbeginnen, steunt integendeel
op de reeds gevestigde stellingen maar voegt er voortdurend (hoe krap ook zijn
argumenten doserend) nieuwe aspecten en bevindingen aan toe. Niet alleen zijn de
gereviseerde momenten vernieuwend voor het Raimundbeeld, ze zijn vooral doorgaans
fundamenteel om zijn dramaturgische waarde, zo historisch als immanent,
beoordeelbaar te maken. S. heeft vooral de sociaal-maatschappelijke ondergrond
(aangevuld met de privé-psychologische motivatie die thematiek en theaterbeeld
heeft beïnvloed) geanalyseerd en daar leidt hij in wezen elk verder dramatisch en
theatraal kenmerk uit af. Zo kan afsluitend de grote wisselwerking tussen de persoon
van de auteur en de functie van het Weense volkstheaterpubliek beklemtoond worden;
in de ingewikkelde afhankelijkheid van conjunctuur, theaterverwachting en
reformatorisch wereldbeeld (de Met-
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ternich-affirmatie) ligt het ritmische effekt van een ernst-en-lach-synthetiserende
volksdramatiek verantwoord.
C. Tindemans

Ignatij Dworjetzkij
Der Aussenseiter. Ein Stück aus der sowjetischen Arbeitswelt
Piper, München, 1973, 160 pp., DM. 10,-. Als exotisch curiosum voorgelegd, blijkt
dit spel in 2 delen (of 17 taferelen) een boeiend praatdrama te zijn dat, zonder veel
poespas over klimaatintroductie of problemenpresentatie, recht op de moreel-ethische
intrige afgaat: de kwaliteit van de produktieve functie in het bedrijf. Plaats voor
subtiliteiten (in thema zowel als in personages) is er niet bij; de thesis (positief
uiteraard, omdat de held de te affirmeren moraal eminent vertegenwoordigt én weet
door te geven aan de lauweren) wordt ongenuanceerd duidelijk gemaakt. Naast veel
materiaal dat door de maatschappijstructuur en de arbeidsorganisatorische
voorwaarden vaag blijft (maar nooit enkel achtergrond kan zijn), blijft de
hoofdaandacht voldoende erkenbaar om ook onze lezers iets te kunnen bieden. Vele
pagina's worden bovendien besteed aan een commenterende discussie van een aantal
door de thematiek getroffenen: bedrijfsleiders, partijmensen, kunstenaars, arbeiders.
Het wordt geen borstklopperij, evenmin brainwashing, wel andermaal een oprechte
analyse van mensen en feiten in dit dramatische proces opgenomen.
C. Tindemans

W.T. Andrews (ed.)
Critics on Shakespeare
(Readings in Literary Criticism 16), Allen and Unwin, London, 1973, 84 pp., £ 0,95.
De hele reeks Critics on..., is bedoeld om studenten een leidraad te bezorgen wanneer
ze zich in de studie van een bekende literaire figuur willen verdiepen. Wie enig besef
heeft van de werkelijk overweldigende massa literatuur die sinds het einde van de
zestiende eeuw over Shakespeare is verschenen, zal een representatieve selectie als
uitgangspunt voor verdere studie zeker toejuichen, maar zich meteen vragen gaan
stellen over de doenbaarheid van een dergelijke onderneming binnen de bescheiden
perken van een 80-tal bladzijden. W.T. Andrews heeft het probleem trachten op te
lossen door in drie afdelingen een idee te geven van de diverse manieren waarop
Shakespeare en zijn werk in de loop der eeuwen door bewonderaars (en verguizers)
werd benaderd.
De eerste afdeling (1592-1777) heeft dan ook hoofdzakelijk historische waarde.
Een aantal van de excerpta zijn vrijwel louter curiosa, maar toch ziet men hoe in
proza en verzen Shakespeare de dramaturg, maar ook de dichter, verheven werd tot
onovertroffen genie of gedegradeerd tot een vervelende rijmelaar die niet eens de
essentiële regels van de klassieke toneelkunst onder de knie had. Het is duidelijk dat
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deze afdeling, hoe boeiend ook, de hedendaagse student weing helpt bij een moderne
benadering van Shakespeare.
De tweede afdeling (1777-1904) geeft een beeld van de psychologistische aanpak
van de persoon en de personages van Shakespeare. Door de dichters en de critici van
de romantiek wordt Shakespeare al vlug tot een halfgod uitgeroepen. Het is dan ook
verfrissend naar het einde van deze afdeling toe een paar van Shaws iconoclastische
opmerkingen te kunnen lezen. Al met al geeft deze afdeling eigenlijk een beter inzicht
in enkele romantische vooropstellingen van de critici over kunst, poëzie en theater,
dan in het eigene van Shakespeare.
De derde afdeling (sinds 1904), de periode na Bradley, laat dan enkele tenoren
van de 20-ste-eeuwse Shakespeare-studie aan het woord (alleen Wolfgang Clemen
werd als niet-Angelsakser tot het gezelschap toegelaten). Alhoewel deze critici meer
doordringen tot het essentiële van Shakespeare als theater-reus, valt het toch precies
hier op hoe onvolledig, wat het aantal critici, maar ook wat de behandelde aspecten
betreft, dit overzicht wel is. Ik ontkom niet aan de indruk dat het voor een student
veel nuttiger is een globale visie van één auteur op het geheel, of tenminste op een
belangrijk gebied van de Shakespeare-problematiek te krijgen, dan een aantal
verspreide inzichten en beschouwingen van de meest divers gerichte auteurs,
waartussen nauwelijks enig verband ligt. Allicht had de samensteller door een korte
situering van de betrokken criticus en van het aangehaalde fragment in zijn werk
hier verhelderend kunnen werken. Het lijkt dan ook spijtig dat een werk, bedoeld
om de student een pad door het oerwoud te wijzen, hem slechts een stukje van enkele
paden laat zien, zonder te zeggen hoever en waarheen ze leiden.
G. Kums
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John Lahr
Astonish Me. Adventures in Contemporary Theater
The Viking Press, New York, 1973, 269 pp., $ 2,95.
S., die momenteel gevierd wordt als de meest luciede theatercriticus in de U.S.A.,
is inderdaad (zij het niet exclusief) met theater bezig, maar daar houdt de
herkenbaarheid van zijn emplooi ook meteen op; in waarheid is hij een
maatschappijanalist. Pekel en gal kwistig strooiend, plaatst hij diheid van zijn emplooi
ook meteen op; in een totaliteit die een auscultatie van het verschijnsel Amerika-nu
oplevert. Met een geestdriftige (en iets te schrijfdriftige) uitvoerigheid haalt hij uit
recente theaterfeiten (Orlando Furioso, 1789, Alice in Wonderland) keiharde
conclusies over de wereld en de mens te voorschijn. Vooral de auteurs raken op de
achtergrond; elk oeuvre en elk ontwerper wordt vakkundig in een maatschappelijke
categorie (ethisch en helaas ook moralistisch veeleer dan politiek of ideologisch)
ingepast: actualiteitsinzicht (H. Pinter en A. Tsjechow), repressie (J. Orton),
desintegratie (J. Feiffer, S. Shepard), machteloosheid (N. Simon, W. Allen), mysterie
(The Open Theatre), tv-versalving (H. Williams). Theatrale randcategorieën als
springplank hanterend (van de Berrigans over Little Richard en Muhammad Ali tot
(magistraal!) Lenny Bruce), het theater ouderwets als afspiegeling van de
maatschappelijke werkelijkheid ontledend maar er in waardering, benadering, finaliteit
en resultaat van weglopend om in utopische stellingen te belanden, blijkt S. een
imponerend begaafd waarnemer te zijn in wiens ervaringspotentie het theater een
neomagische betekenis heeft verworven waarvan hij de illusie-bevorderende
consequenties vooralsnog onderschat. In elke serieuze discussie van het huidige
theaterpakket dient zijn aandeel breed-uitgemeten aangehoord.
C. Tindemans

Maurice Valency
The Cart and the Trumpet The Plays of George Bernard Shaw
Oxford UP, New York, 1973, 467 pp., £ 5,75.
In de strikte zin is dit reuzeboek geen biografie maar een beminnelijke beschrijving
van een dramatische loopbaan die ook vandaag nog niet ophoudt te verbazen. De
levensfeiten komen in het verhaal tenslotte toch wel even aan bod, maar het gewicht
ligt in de herhaaldelijk speels-komedianterige ontleding van GBS' gigantische oeuvre.
Op één punt na: S. presenteert een nieuwe visie die meteen de kern wil raken. GBS
zou een symbolist zijn en S. somt nauwkeurig de antecedenten op die in de late Ibsen,
Strindberg, Wagner en Mallarmé zowat geconcentreerd liggen. Dat wordt uitvoerig
opgezet en is dus toch te opzettelijk om S.'s eigen onbehagen en verwondering over
deze stoute interpretatie helemaal te verdoezelen. Verderop komt S. trouwens zelf
ook terug op zijn stappen, als hij toegeeft dat GBS stof en methode ontleend heeft
maar daarna ook alles omvormde naar zijn eigen behoeften en bedoelingen. Zit er
echt enig mysterie in GBS' drama? Hij werkt toch altijd met klinkklare betekenis;
zijn dramatische metaforen zijn terecht niet gecodeerd maar helder en vaak zelfs
simplistisch qua patroon en structuur. Zo is S.'s ‘nieuwe’ thesis een overbodig
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nieuwtje, vooral unfair als hij GBS uitspeelt tegen b.v. Tsjechow; het mentale
GBS-project kan niet zondermeer afgewogen tegen het psychische immobilisme. En
dat moet uiteindelijk ook de zin zijn van S.'s titel: GBS de kermisvent die met kar
en trompet de wereld oproept naar betere vermogens. Ondertussen is dit boek zonder
twijfel de meest volledige informatie die over GBS en zijn droomoeuvre momenteel
te koop is. Je moet er wel even de tijd (en het geld) voor nemen.
C. Tindemans

Geoffrey Brereton
French Tragic Drama in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
Methuen, London, 1973, 312 pp., £3,50. Dit raadpleegboek brengt een beschrijvend
overzicht van 2 eeuwen tragedie; de term tragedie dekt echter toch wel te veel
uiteenliggende opvattingen en vormoplossingen om op meer te kunnen slaan dan op
het ernstige drama in het algemeen. Het is niet zonder meer een verse kritische studie
maar veeleer het samenbrengen van ideeën, vormen, bewegingen en auteurs, van E.
Jodelle tot na Racine, ofschoon ook de talrijke kleintjes tussenin niet geschrapt
werden. S. levert eveneens voorbeeldige samenvattingen van de voornaamste stukken
(en van vele minder essentiële), gaat diverse schouwburgen en gezelschappen na en
brengt biografische gegevens over de auteurs keurig samen. Voor het Engelse
taalgebied is het bijgevolg (abstractie makend van de speciaal op de vakkringen
ontworpen studie-compendia) een nieuwe synthese, in deze dramahistorisch-correcte
en toch qua omvang (terwijl deze tijd met zowat 100 stukken toch echt wat bij elkaar
heeft zien
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schrijven) beheerste verpakking nog niet beschikbaar. Bovendien heeft S. zijn
persoonlijke kijk niet verdonkeremaand; zijn reevaluatiebehoefte (bv. de
overbelichting van A. Hardy die meer ruimte toegekend krijgt dan Racine) heeft hij
er principieel ingewerkt. Evenmin blijft hij onpartijdig; hij wil kennelijk de
aanvangsperiode (bv. R. Garnier) een nieuwe norm bezorgen. Deze behoefte ontwricht
wel eens het historische waardeperspectief, zelfs als erg duidelijk blijft waarom de
betekenis van het classicistische drama onverzwakt en onbetwistbaar groter is geweest
en ook gebleven.
C. Tindemans

Robert Speaight
Shakespeare on the Stage An illustrated history of Shakespearian
performance
Collins, London, 1973, 304 pp., £5,-.
Met 195 zwart-wit-illustraties en 32 volle kleurpagina's is dit fijne boek in de
eerste plaats een verleidelijk album. Het is gelukkig ook meer. S., zelf ooit een
vooraanstaand acteur, wil in historiserend woord en actualiserend document zijn
idool Shakespeare populariseren, niet voor de vertrouwde vakhistoricus maar voor
de brede belangstellende. Niet strikt Brits denkend (het continent blijkt te bestaan,
zij het beperkt tot de grote, wel erg grove centra uit een eeuwenlange dienst aan
Shakespeare die herhaaldelijk in kwaliteit en kennis de Britse verslaving heeft
overtroffen) wil S. de diverse presentatiemethodes en -waarden uit zowat 4 eeuwen
bundelen. Daarvoor doet hij een kunsthistorisch beroep op visuele documenten en
schriftelijke reputatie, onlogisch voor deze 20e eeuw aangelengd met de strikt eigen
ooggetuige-ervaring die alvast niet onkritisch is gebleven. Er heerst duidelijk een
cultus van de acteur (de grote eenlingen van Burbage tot Olivier) en ook de
megalomanie van de regisseur is opgevangen in een zorgvuldige afbeelding van
Kean over Poel en Granville-Barker tot Gielgud en Brook. Ontbreken echter: een
principiële discussie van de decor-code, de enscenermgstheorie, de theaterevolutie,
het Shakespearebeeld, de receptiegeschiedenis en de tekening van het publiek. Maar
het eindresultaat is, niet eens beperkend bedoeld, prettig-leesbaar ondanks de vele
dichtbedrukte bladzijden, met boeiende relevantie in de details en een duidelijke lijn
in de totale progressie. En met heel veel reverentie voor de man die het allemaal
mogelijk heeft gemaakt: William Shakespeare.
C. Tindemans

Robert Bechtold Heilman
The Iceman, the Arsonist, and the Troubled Agent. Tragedy and Melodrama
on the Modern Stage G. Allen & Unwin, London, 1973, 357 pp., £ 6,-.
Wat S. in zijn vorige boek (Tragedy and Melodrama, cfr. Streven, okt. 1969, pp.
104-105) aan principiële standpunten kenbaar heeft gemaakt, wordt hier als fundament
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gehandhaafd en dan ampel geadstrueerd. In grove trekken geschetst zijn zowel
tragedie als melodrama conflictsituaties van het individu die zich toespitsen op leven
en dood; de tragedie echter zoekt de causaliteit binnen het eigen ik, het melodrama
verwijst naar een oorzaakscomplex in de maatschappij. S. herneemt zijn theoretische
beschouwingen uitvoerig en weet andermaal niet duidelijk te maken of hij nu over
de tragedie dan wel over het tragische, het melodrama dan wel het melodramatische
bezig is. In elk geval blijft de vormcode van beide als genres vooruitgeschoven
begrippen onbehandeld, en concentreert zich de uiteenzetting op figuren- en
constellatie-interpretatie. Bovendien blijft de term melodrama dubbelzinnig, aangezien
hij ingeburgerd is met een andere betekenis; S. zelf verwerpt de uitnodiging om over
‘paratragedie’ te praten. De adstructie echter vergoedt veel ergernis, ofschoon de
compartimentering van deze adstructie een vraagteken blijft. S. tracht immers (toch
wel de restjes van zijn vorige boek) binnen het moderne drama (pakweg de laatste
eeuw) zijn categorieën terug te vinden; daarbovenuit wordt deze expeditie tevens
een verkenning van wat er aan tragische resp. melodramatische constanten zijn aan
te treffen. In deze strooptocht komen aan de beurt: E. O'Neill, T. Williams en A.
Miller voor de U.S.A., B. Brecht, M. Frisch en F. Dürrenmatt voor Europa, een
periode-analyse sedert 1900, een thematologische dwarsdoorsnede (thema: geld) die
doorheen de tijden loopt maar precies daarom tot besluitvorming kan komen i.v.m.
de behandeling binnen het recente verleden. De conclusie luidt dat de principiële
categorieën nog altijd, hoe gecamoufleerd ook, zijn terug te vinden. Voor de
geïnteresseerde lezer blijft als extra-winst over dat hier niet enkel de obsessie van
S.'s begrippen is
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terug te vinden, maar dat tegelijk zeer grondige beschouwingen geleverd worden
over het tragische gehalte in het drama van pas gisteren en dus vandaag.
C. Tindemans

Marcus Tschudin
A Writer's Theatre. George Devine and the English Stage Company at the
Royal Court 1956-1965
M. Lang, Bern - P. Lang, Frankfurt, 1972, 295 pp., SF. 44,-.
In de na-oorlogse theatergeschiedenis (en echt niet van Groot-Brittannië alleen)
is de pionierrol van zowel leider G. Devine (1910-1966) als de English Stage
Company ampel aanvaard; die functie herleiden ott het aantrekken van nieuwe auteurs
is onrechtvaardig aangezien verse regisseurs, acteurs, decorontwerpers evenzeer een
nieuwe tijd hebben ingeluid. Dat zou niet mogen verhinderen dat dit boek belangrijke
inzichten kan verschaffen over de wijze waarop, de middelen waarmee en de intentie
waartoe. Dat nu gebeurt nauwelijks. De figuur van Devine wordt erg oppervlakkig
en dan nog alleen biografisch voorgesteld. De English Stage Company wordt in 5
produkties (A. Jellicoe; The Sport of My Mad Mother; J. Arden: Serjeant Musgrave's
Dance; N.F. Simpson: One Way Pendulum; A. Wesker: The Kitchen; J. Osborne:
Luther) zonder verantwoording van waarom precies deze auteurs en stukken,
samengevat. De analyse bestaat uit een eindeloze synopsis van elk stuk, waarin
weliswaar de theatraliteitsaspecten beklemtoond worden, en daarna put S. al even
eindeloos uit de recensies van vele, vele Britse kranten en tijdschriften. Hoe doet hij
dat? Met zijn eigen oordeel (gefundeerd op niet-aangegeven criteria) worden talrijke
excerpten geconfronteerd; stemmen beide getuigenissen overeen, dan is dat blijkbaar
het definitieve oordeel voor de geschiedenis. Zo schrijf je wel een boek maar niet de
essentie van een theaterontwikkeling. Zoals het geheel er nu bij ligt, is het niet eens
onprettig te lezen; het toont echter levensgroot aan dat methodologisch geen grond
werd ontgonnen en bijgevolg ook het resultaat erg dubieus uitvalt.
C. Tindemans

Huguette Laurenti
Paul Valéry et le théâtre
Gallimard, Paris, 1973, 539 pp., FF. 58,-. Dat de Franse dichter P. Valéry (1871-1945)
als denker over het handwerk van het schrijfproces vele bladzijden heeft gevuld, is
voldoende bekend; ook dat hij zich over de natuur van het drama en het theater had
gebogen, maar nauwelijks dat dit met zulke diepgang en omvang was gebeurd als
deze erudiete studie demonstreert. Valéry's benadering is uiteraard abstract en
theoretiserend gebleven; als aanloop tot eigen dramatische creativiteit is zijn omgang
met deze fenomenen een mislukking geworden en S. besteedt een derde van haar
werk om de omstandigheden en oorzaken duidelijker te maken. Het overige, terecht
eerste gedeelte van dit werk tracht een systematisering te zijn van Valéry's
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inspanningen, enerzijds met de essentie van het theater, anderzijds met de essentie
van het drama. Verrassend is het ongenuanceerd-modernistische gehalte van zijn
discussie; nergens is Valéry gestoord geweest door historische kennis die hij dan
met zelfstandige inzichten zou confronteren. Altijd vertrekt hij van het eigentijds
mens-gevoel en tracht door te dringen tot de mechanistische principes van een
fenomeen waarvan hij de resultaten in elkaar past tot een systematiek die zowel op
theater en drama als op de mens van toepassing is. Vandaar zijn uitzonderlijke
preoccupatie met de natuur en de functie van de toeschouwer, van de ruimte, van het
scenische beeld, van het proceskarakter, in een telkens weer terugkomende
schematisering van het formele, het accidentele en het significatieve. Valéry's
systematiek, ook als ze niet tot succes in eigen inspiratie heeft geleid, verdient het
nog zorgvuldiger te worden geanalyseerd; S.'s inspanning doorstaat alle kritiek, maar
ondanks het boekvolume kan ze niet meer verrichten dan vlugvlug doorheen dit
jarenlange dagboekzoeken lopen. Uit het resultaat treedt een imponerende kennis te
voorschijn die, zoals met Valéry's invloed van Racine, Wagner, het liturgische drama
en het Guignol-fenomeen reeds is gebeurd, alleen nog sterker in een comparatistische
context moet worden geplaatst.
C. Tindemans
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Miscellanea
Kleine beeldbijbel; Nieuwe Testament
Bosch en Keuning, Baarn, 1973, 151 pp.. Even aardig als het deeltje Oude Testament
is dit werkje, waarin het 17e eeuwse cultuurbeeld heel duidelijk te herkennen is. Het
bekijken van de gravures wordt daarmee tevens een tocht door de geschiedenis. De
exegese die in de platen tot uitdrukking komt is aan tijd gebonden, zoals o.a. de 7
werken van barmhartigheid, de opvatting over de Goede Herder. Maar wie daar
doorheen weet te breken, heeft veel te zien. Panc Beentjes

Peter Vader & Zoon door dik en dun
Van Gennep, Amsterdam, 1973, ill..
Ook deze verzameling strips is kostelijk. Ieder zal er genoegen aan beleven. Door
in te spelen bv. op de Ajax-rage is het nog een tijdsdocument bovendien. Voor dik
en dun aanbevolen.
Marcel Chappin

Arthur Rubinstein
Erinnerungen - Die frühen Jahre Fischer, Frankfurt, 1973, 590 pp., geïll.,
DM. 34,-. Sir Adrian Boult
My own Trumpet Hamish Hamilton, London, 1973, 213 pp., geïll., £3,25.
John Warrack Tchaikovsky
Hamish Hamilton, London, 286 pp., geïll., £ 5,-.
De best-seller door Rubinstein samengeschreven aan de hand van
jeugdherinneringen is uiteraard vlot en prettig leesbaar. Alles lijkt gemakkelijk en
probleemloos, en ook de problemen blijken charmant en briljant te zijn opgelost:
maar is het leven werkelijk zo? Een op zijn manier geniaal pianist antwoordt hierop
ja; de lezer, die iets meer verwacht, wordt vlug verveeld door het te veel aan charme.
De auto-biografie van Boult daarentegen lijdt een beetje aan bloedarmoede op een
tegengestelde manier. Op z'n Brits wordt hier over het dirigentenbestaan terloops
beweerd: het is niet meer dan dat! Bij Rubinstein de virtuoos wil men ons verbluffen
en verblinden; bij Boult de dirigent verbergt men te veel; en dat is ook jammer voor
een biografie.
De biografie die John Warrack aan Tchaikovsky wijdt mag daarentegen als een
model gelden: levensschets en muziekgeschiedenis worden op een evenwichtige
manier tegen elkaar afgewogen. Ook de - inderdaad belangrijke - intiemere feiten
uit Tchaikovsky's biografie komen genuanceerd in het totaal van leven-en-werk
terecht. Rijk geïllustreerd, op de klassieke-luxueuze manier, en gelukkig aangevuld
met een gedetailleerde lijst van de composities.
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Eric De Kuyper

Ivor Waters
Henry Marten and the Long Parliament
Chepstow Society, Chepstow, 1973, 79 pp., ill..
Henry Marten is een van de eerste Engelsen geweest die waarlijk republikein was:
tegen alleenheerschappij (óók de niet-erfelijke), voor tolerantie (zelfs voor
katholieken). Consequent stemde hij voor de dood van Koning Karel I, consequent
oefende hij kritiek uit op Lord Protector Cromwell. Na de restauratie ontkwam hij
aan het schavot en moest genoegen nemen met levenslang. Dit bescheiden boekje
biedt de mogelijkheid de Engelse geschiedenis van de zeventiende eeuw even langs
een andere invalshoek te benaderen; maar de schrijver veronderstelt wel dat men van
die geschiedenis op de hoogte is.
Marcel Chappin

Herbert Brucker
Communication is Power
Oxford University Press, London, 1973, 385 pp., £ 4,25.
Onder deze sloganachtige titel, en de veelzeggende ondertitel ‘unchanging values
in a changing journalism’, produceert deze S. een reeks platitudes over de
journalistieke bezigheid die het lezen nauwelijks waard zijn. Een paar titels van
lukraak gekozen hoofdstukken zegt wellicht voldoende over de stijl, opzet, en ‘ethiek’
van dit boek: ‘how to start a riot’, ‘something is wrong’, ‘from propagandist to
reporter’, ‘but what is wrong?’...
Eric De Kuyper

King Vidor
On Film Making
Allen, London, 1973, 239 pp., geïll., £ 2,75. Een van de grootste Amerikaanse
cineasten, bekend voor zijn The Big Parade (1926), Hallelujah (1929), en Duel in
the Sun (1946), heeft in dit boek een paar notities neergeschreven die uitblinken door
hun bescheidenheid en eenvoud, maar niet in proportie staan tot zijn groot (en naar
mijn mening toch nog altijd miskend) talent als filmmaker.
Eric De Kuyper
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binnenkant achterplat

Personalia
Wouter Perquin, geboren 1918. Studeerde filosofie en theologie in Venray en Weert.
Was wetenschapplijk assistent van Prof. Polman, journalist, perschef en secretaris
van het Nederlands Ondernemers Verbond, directeur van het Partijbureau van de
KVP en algemeen secretaris van de KVP. Sinds 1971 is hij voorzitter van het
Nederlands Katholiek Ondernemers Verbond, voorzitter van het Centraal Instituut
van het Midden en. Klein Bedrijf; tevens voorzitter van het katholiek instituut voor
audio-visuele vorming. Lid van de Sociaal Economische Raad. Adres: Prins
Bernhardlaan 74, Voorschoten.
Dr. H. van Waesberghe S.J., geboren 1906. Studeerde biologie aan de Universiteit
van Amsterdam. Promoveerde op ‘Stofwisseling van schimmels’ 1937. Was Leraar
biologie, Assistenthoofdredacteur ‘De Linie’, Studentenpastor in Nijmegen, verbonden
aan de Europese parochie in Luxemburg. Thans verbonden aan Katwijk de Breul te
Zeist. Adres: .Arnhemse Bovenweg 40, Zeist.
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.
Ivo van Trigt werd in 1916 geboren in Utrecht. Hij reisde voor raken herhaaldelijk
in het Caribisch gebied en onderhoudt daar, ook in Suriname en de Nederlandse
Antillen, vele vriendschappelijke betrekkingen. Hij schrijft om begrijpelijke redenen
onder een schuilnaam.
Arnold Provoost, geboren 1940. Studeerde filosofie, klassieke filologie, archeologie
en kunstwetenschappen. Sinds 1969 assistent archeologie aan de Katholieke
Universiteit te Leuven (Grieks-Romeinse archeologie), Medewerker van het in 1969
door Prof. Dr. C. Heyman opgerichte Iconologisch Centrum. Hij is tevens
redactiesecretaris van Kleio, Tijdschrift voor oude talent en antieke cultuur en
secretaris-beheerder van de Syrinx-reeks (uitg. Acco, met medewerking van het
departement van Klassieke Studiën, K.U.L.). Adres: Broekstraat, 115. 3030 Heverlee.
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.
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Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde rechten in Nijmegen. Was daarna tot
de oorlog parlementair redacteur bij De Tijd, na de oorlog bij De Maasbode. Hij was
secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de 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.
Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de Rechten. Voorzitter redactieraad ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.
Erik Faucompret, geboren 1950. Licentiaat toegepaste economische wetenschappen.
Interesseert zich voor filmanalyse en voor de problemen van het Midden-Oosten.
Het artikel groeide uit directe contacten met Palestijnen en Israëli's. Adres: G.
Gezellestraat 11, 2120 Schoten.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen
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[1974, nummer 8]
[Inhoud]
Hoe christelijk is het conflict in Ierland? p. 740
Nog altijd komt de Ierse ‘godsdienstoorlog’ bij ons over als een onbegrijpelijk en
gruwelijk anachronisme. Toch moet ook dit conflict onoplosbaar blijven zolang niet
alle betrokken partijen - en daar horen ook alle christenen bij - proberen te begrijpen
waar het om gaat. In een eerste bijdrage deelt de redactie van Pro Mundi Vita het
resultaat mee van een fundamenteel onderzoek naar alle elementen die wezenlijk de
huidige impasse hebben bepaald.

De oliecrisis als aankondiging van het einde van een tijdvak, p. 754
De tijd van goedkope grondstoffen en van een straffeloos gebruik en misbruik van
het milieu is voorgoed voorbij en niet slechts tijdelijk als gevolg van de ‘actie’ van
de Arabische landen. De economie, maar vooral onze mentaliteit zal zich daarop
moeten instellen.

Atlantische malaise, p. 761
Gedurende de afgelopen kwart eeuw was de vraag of Europa Europees moest zijn
of Atlantisch, bij herhaling in discussie. Moet West-Europa zich integreren in een
door de Verenigde Staten geleid transatlantisch blok of is het een doel op zich?

Wonen in de stad, p. 768
Sinds vele jaren geconfronteerd met een eenzijdig stedelijk bodembeleid (dat een
maximale ruimte opeist voor - en gunt aan - verkeerswegen, parkeer-plaatsen,
supermarkten en industrieterreinen), gaat een architect op zoek naar een nieuwe
sleutel voor een verantwoord grondgebruik: de maximale tijd die de mens in feite in
en om zijn woonplaats doorbrengt. Hij stelt een even doelbewuste als geleidelijke
sanering voor van de onbevredigende bestaande toestanden en perspectieven.
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Vrijmetselarij in beeld, p. 781
Aan de hand van de onlangs verschenen platenatlas, De beoefening van de Koninklijke
Kunst in Nederland, wordt een beeld gegeven van wat vrijmetselaar-zijn inhoudt en
wat het lidmaatschap van een loge voor de betrokkene betekent, alsook van wat de
vrijmetselarij in ons land tot stand gebracht heeft.

De Spaanse Burgeroorlog en zijn gevolgen, p. 794
De verzamelbundel die door het Leidse studium generale is samengesteld over de
Spaanse Burgeroorlog, toont aan dat het proces dat door die oorlog in gang gezet is,
nog niet is afgesloten. De auteur besteedt vooral aandacht aan het Spaanse anarchisme
en aan het verschijnsel van de ‘cacique’.

Geloven temidden van wetenschappelijke zekerheden, p. 801
Wat moet een wereld die geleerd heeft de dingen wetenschappelijk te bezien, met
mensen die gelovig om zich heen kijken? In een confrontatie met verschillende
vormen van wetenschappelijk denken wordt duidelijk wat geloven niet is, maar
tegelijk ook enigszins wat het wel inhoudt. Vraag is: heeft geloven nog bestaansrecht
voor mensen uit de twintigste eeuw?
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Hoe christelijk is het conflict in Ierland?
I Diagnose van een ‘godsdienstoorlog’
Documentatiecentrum Pro Mundi Vita
Toen de beide Ierlanden op 1 januari 1973 tot de Europese Gemeenschappelijke
Markt toetraden, hebben sprekers en journalisten naar een nogal ver verleden moeten
teruggrijpen om te kunnen gewagen van de ‘historische banden’ tussen Ierland en
het continent, die nu eindelijk weer nauwer toegehaald werden. Gedurende de eerste
wereldoorlog was Ierland tegen het Verenigd Koninkrijk in opstand gekomen, en in
de tweede wereldoorlog was de Republiek tot het einde toe neutraal gebleven. In het
door de Engelsen gekolonialiseerde Ierland had de Franse revolutie al eerder
weerklank gevonden, en beroering veroorzaakt, maar zonder duurzaam resultaat.
Wat men verder van de Ieren wist, was dat ze overal ter wereld waren uitgeweken
of als oorlogsvrijwilligers aan de grote Europese conflicten hadden deelgenomen.
Om een echte en diepergaande wisselwerking tussen Ierland en het continent op het
spoor te komen moest men evenwel teruggaan tot in de zesde eeuw, toen benedictijnse
en columbaanse monniken, in een ongeevenaarde missionaire beweging, hun
christelijke Westen verlieten om geloof en wetenschap over te brengen naar de puinen
van het Romeinse Rijk. Robert Schumann durfde te beweren ‘dat de patroon van het
verenigd Europa de heilige Columbanus moest zijn’. Wat aan de Irish Times in 1972
de bedenking ontlokte dat het moment minder geschikt leek om met dergelijke nadruk
over de evangelisatiezending van Ierland in Europa te spreken’!
Toch is dit historisch en geografisch isolement van Ierland niet zo totaal als
aanvankelijk lijkt. Na de grote hongersnood van 1845-1848 is de Ierse diaspora (Ieren
van geboorte of van afkomst) uitgegroeid tot tientallen miljoenen, verspreid over de
hele wereld, maar vooral in de U.S.A. en Groot-Brittannië. En deze Ieren hebben
zich op het sociale en kerkelijke vlak allerminst onbetuigd gelaten, met name in de
Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en in het presidentschap van de U.S.A. (tien
protestantse ‘Ierse’ presidenten vóór Kennedy). In verhouding tot de bevolking die
ter plaatse woont (geen 5 miljoen in 1971, meer dan 8 miljoen vóór de grote* hongers-

*

Met toelating van de redactie Pro Mundi Vita overgenomen Special Note 30, augustus 1973,
The Irish conflict and the Christian conscience.
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nood) - en de Joden alleen uitgezonderd - zijn de Ieren de belangrijkste diaspora ter
wereld. Als lid van de Commonwealth (dat in deze eeuw het Britse Imperium heeft
afgelost) kan en wil Ierland een belangrijke schakel zijn tussen de Atlantische
gemeenschap en vele landen van de derde wereld.

De wortels van het verleden
Het relatieve isolement van Ierland t.o.v. het continent en de verspreiding van zijn
bevolking over de hele wereld hebben nochtans eenzelfde historische wortel: de band
met Engeland. Vanaf de invasie van de Anglo-Normandiërs in Ierland, in 1169, heeft
deze ‘vijand’ de Ierse geschiedenis bepaald. Hij was het die de Ieren de weg naar
het continent versperde, die ze over de oceanen naar vreemde landen dreef. Deze
geschiedenis bereikte een absoluut hoogtepunt gedurende de grote hongersnood rond
het midden van de vorige eeuw, toen op enkele jaren tijd een miljoen mensen ter
plaatse stierven en miljoenen anderen uitweken: een aderlating die Ierland nog steeds
niet te boven is gekomen.
Men moet zich de traumatiserende ervaring voorstellen van een volk van arbeiders
en pachters (die Iers spraken, slechts aardappelen aten, hoge huren betaalden en toen
reeds golden als de armzaligste bevolkingsgroep van Europa), dat evolueerde naar
de huidige situatie van hun nazaten, gedecimeerd en tot massale emigratie gedwongen:
alleen dan begint men iets te begrijpen van de hevigheid van het Ierse drama, dat
sinds enkele jaren de wereld zozeer heeft geschokt. Die beroerde 19de eeuw heeft
de Ieren een reeks onuitwisbare herinneringen nagelaten: die van een weergaloze
hongersnood en een emigratie uit bittere noodzaak, die van een nieuwe solidariteit
bij een meerderheid van de bevolking, welke spijtig genoeg niet door elke Ier werd
gedeeld, en tenslotte die van een nieuwe hun opgelegde taal: voortaan zou de Ierse
nood nog alleen aan de Ieren bekend zijn en slechts wereldkundig gemaakt kunnen
worden door hen die er zelf verantwoordelijk voor waren!
Wat precies deze verantwoordelijkheid betreft, ook dat was een zaak met enorme
consequenties: de wijze waarop de Britse schatkist toentertijd de hongersnood
aanpakte (door de weigering, onder het bestuur van de Whigs, om op de markt
tussenbeide te komen, door ofwel de export van voedingswaren te verbieden of de
import te bevorderen) is een klassiek argument geworden voor de onmenselijkheid
van de theorieën van het kapitalisme. Niemand minder dan Karl Marx heeft daar op
gewezen, toen hij in 1849 in Engeland zijn intrek nam1. Meer dan een eeuw later
heeft de Ierse massa

1

Karl Marx & Frederick Engels, Ireland and the Irish question, Progress Press, Moscow,
1971 (een zeer volledige verzameling van de uitspraken van beide auteurs).
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uit die ervaring nog steeds niet dezelfde lessen getrokken als Marx en Engels, maar
ze had in geen geval deze auteurs nodig om de omvang van het onrecht ten volle te
beseffen. ‘De hongersnood heeft de haat achtergelaten’ schreef een Engelse historicus
in 1962. ‘Tussen Engeland en Ierland staat de herinnering aan wat men gedaan heeft
en verdragen moest, als een blank zwaard’. Eén ogenblik, in 1965, leek het of het
zwaard voorgoed zou worden opgeborgen: toen kwamen de leiders van de beide
Ierlanden samen in een sfeer van uitzonderlijke ‘dooi’. Nauwelijks drie jaar later
brak het geweld weer los.

‘Het gewicht van de uitboeting’ van een (koloniaal) verleden
Enkele belangrijke data uit de Ierse geschiedenis stellen wij hier voorop. In 1536
krijgt de Hervorming in Ierland kracht van wet en wordt Hendrik VIII hoofd van de
kerk. In 1603 is de verovering van Ierland door de Tudors voltooid. In 1608 begint
in Ulster de inplanting van Schotten en Engelsen, die grote landgoederen toegewezen
krijgen. In 1690 wordt de protestantse suprematie bevestigd door de overwinning
van Willem van Oranje te Boyne. In 1695 worden de eerste wetten tegen de
katholieken uitgevaardigd. In 1801 wordt Ierland bij decreet bij Groot-Brittannië
ingelijfd. In 1829 krijgen de katholieken bij decreet een deel van hun rechten terug.
In 1845 begint de grote hongersnood. In 1912 ontstaat de ‘Conventie van Ulster’ als
verweer tegen de beweging voor ‘Home Rule’ die als ‘Rome Rule’ bestempeld wordt.
In 1920 legt Londen twee gescheiden parlementen op: dat van Dublin en dat van
Belfast. Vanaf 1922 is het parlement van Zuid-Ierland ‘vrij’ ten opzichte van het
Verenigd Koninkrijk; in 1949 wordt de republiek uitgeroepen. In 1972 wordt het
parlement van Noord-Ierland door het Verenigd Koninkrijk opgeschort en wordt het
land voorlopig rechtstreeks vanuit Engeland geregeerd. Na de nieuwe verkiezingenvan
juni 1973 werd het eenzijdig protestantse parlement van Stormont afgelost door de
‘Assemblee van Noord-Ierland’.
Over de oorzaken en de motieven van het Ierse nationalisme bestaan in de recente
literatuur twee op het eerste gezicht volkomen tegengestelde thesen. Volgens Lyons2
is ‘de national demand’ (de vraag naar onafhankelijkheid) in wezen gebleven wat
Wolf Tone reeds in 1791 formuleerde als de wil ‘om de banden te verbreken met
Engeland, die nooit aflatende bron van al onze politieke kwalen’. Volgens Kee3 had
de onafhankelijkheidsstrijd veeleer

2
3

F.S.L. Lyons, Ireland since the Famine, Weidenfeld & Nicholson, London, 1971, (nieuwe
editie 1973).
Robert Kee, The green flag / A history of Irish nationalism, Weidenfeld & Nicholson, London,
1972.
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‘vanaf het begin het karakter van een burgeroorlog’ en zouden er ‘in feite betrekkelijk
weinig Ieren zijn geweest die ernstig de vestiging van een republiek hebben gewenst’.
Er valt heel wat te leren uit beide stellingnamen, maar één convergentiepunt hebben
ze toch gemeen: de breuk en de republiek ‘werden, gedurende deze laatste eeuw, de
essentiële symbolen van een uitboeting van het verleden’4.
De afhankelijkheid van Engeland én de weerstand daartegen zijn al acht eeuwen
oud. Nooit was deze afhankelijkheid groter en de weerstand geringer dan gedurende
de grote hongersnood, ofschoon er ook toen een gewapende opstand losbrak. Zeventig
jaar later was de weerstand krachtig genoeg geworden om - na enkele jaren van een
ongeordend gewapend conflict dat een hele generatie getekend heeft - van de Britten
een verdrag los te krijgen dat een beperkte onafhankelijkheid in een beperkt gebied
vestigde. Nog eens dertig jaar later waren de posities zo verhard, dat er van de ene
kant de ‘republiek’ van de 26 graafschappen uit te voorschijn kwam (ten westen van
een voorlopige grens binnen het eiland) en van de andere kant een ‘provincie’ van
het Verenigd Koninkrijk, met zes graafschappen. Deze zes graafschappen omvatten
slechts tweederde van het vroegere Ulster, al wordt deze naam steeds meer gebruikt
om alleen deze zes graafschappen aan te duiden.
In dit nieuwe ‘Ulster’ woont een derde van de Ierse bevolking. Maar binnen dit
Ulster loopt er nog een scheidingslijn tussen het half miljoen inwoners,
afstammelingen van de in de 17de eeuw onteigende boeren, wier culturele, religieuze
en politieke sympathie uitgaat naar de gaelic-katholieke republiek over de grens, en
ongeveer een miljoen mensen, afstammelingen van de Schotse Presbyterianen en
Engelse Anglicanen, die als nieuwe planters en grondeigenaars waren ingevoerd en
die verzamelen bliezen onder het motto ‘een protestants parlement voor een protestants
volk’.
Zonder veel moeite krégen ze dit parlement van Groot-Brittannië voor een duur
van ongeveer vijftig jaar5, totdat London in 1972 - onder de indruk van een
revolterende minderheid die de aandacht van de hele wereld had weten te trekken dit regionale parlement van Stormont ophief op even ‘dictatoriale’ wijze als het
vroeger dit parlement had ingesteld. Een jaar lang werd de provincie rechtstreeks
vanuit Londen geregeerd. In deze

4
5

Kee, op. cit. p. 752.
Op papier was de door Londen aan Stormont verstrekte constitutie nog meer ‘seculier’ dan
die van Groot-Britannië of de Ierse Fundamentele Wet van 1937. De feitelijke discriminate
van de katholieken werd geïgnoreerd tot 1969, toen de Cameron Commissie, na onderzoek,
erkende dat de katholieke klachten gegrond waren. Richard Rose, in Governing without
consensus. An Irish perspective, Faber & Faber, London, 1971, erkent dat de discriminatie
op bepaalde punten, ‘nergens in de westerse wereld haars gelijke vond’ (p. 443).
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periode nam het conflict steeds grotere afmetingen aan, zowel tussen de meerderheid
en de minderheid van de bevolking als tussen de voorstanders van het geweld of van
de diplomatie binnen de beide groepen. Het Britse leger kreeg de opdracht een open
burgeroorlog te verhinderen en ondertussen zou men proberen het hele probleem te
herzien in het licht van oude tot dan toe veronachtzaamde realiteiten en van nieuwe
omstandigheden waarmee men voor het eerst geconfronteerd werd. Na dit jaar van
direct bestuur kwamen nieuwe ‘constitutionele voorstellen’ uit de bus, waaruit bleek
dat een permanent protestants-unionistisch regime, zoals dat van Stormont, voorgoed
had afgedaan. In plaats daarvan moest er een ‘Assemblee van Noord-Ierland’ komen,
met minder autonomie en een betere verdeling van de macht tussen protestanten en
katholieken. De verkiezingen van 28 juni 1973 bevestigden deze tendens op drie
punten: 1. een gedeeltelijke verzwakking van de protestants-katholieke polarisatie;
2. een verbrokkeling zonder weerga van de eertijds machtige unionistische
meerderheid; 3. een zeer duidelijke afwijzing, in beide kampen, van de meest
gewelddadige elementen.
Ondertussen was het dit geweld dat het toneel beheerste. Katholieke en protestantse
militanten, maar ook de ordestrijdkrachten beklemtoonden elk de ongelijke verdeling
van de verantwoordelijkheid voor de talrijke slachtoffers. Van 1963 tot 1967 had
Noord-Ierland nog het geringste procent gewelddadige doden van 18 westerse landen:
alleen de Ierse republiek had een even laag cijfer. Van 1969 tot 1973 is dit procent
geleidelijk toegenomen met een piek in 1971, toen met de internering van de
katholieken een begin werd gemaakt. In absolute cijfers betekent het ongeveer duizend
doden in deze laatste vijf jaar. Dit procent zou hoger liggen dan dat van de
burgeroorlog in de Ierse Vrijstaat in 1922-1923 en dat van de hevige botsingen tussen
katholieken en protestanten in het Ulster van dezelfde periode. In het jaar 1972 zou
dit procent, berekend op de bevolking van Groot-Brittannië, even hoog liggen als
dat van de burgerlijke slachtoffers die daar gedurende de tweede wereldoorlog door
toedoen van de vijand werden gedood. Een enquête over de 500 eerste slachtoffers
van het conflict heeft aangetoond dat ongeveer twee burgers op tien door
ordestrijdkrachten werden gedood, drie op tien waren leden van de ordestrijdkrachten
die door republikeinse militanten werden gedood, en de resterende vier op tien waren
gewoon mensen die zich toevallig op het strijdtoneel of in de buurt van een
bomontploffing bevonden, of mensen die alleen werden gedood omdat zij katholiek
of protestant waren6.

6

Michael McKeown, The first 500, Irish News Press, Belfast, 1972.
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Ierlands plaats binnen de christenheid
De termen ‘katholiek’ en ‘protestant’ zijn reeds gevallen. Wil men het Ierse conflict
beschrijven, dan geraakt men niet erg ver zonder deze ‘etiketten’ te gebruiken. Dit
is juist de pijnlijke paradox waar het ons in dit artikel om te doen is: de paradox dat
een land dat in de geschiedenis van de christenheid blijk heeft gegeven van een
weergaloze inzet binnen en buiten zijn grenzen, tegelijk in de ogen van de hele wereld
dit christendom op gruwelijke wijze ongeloofwaardig maakt, niet alleen voor dit
ogenblik, maar wellicht voor tientallen jaren.
Die ‘weergaloze inzet’ kunnen we met enkele cijfers staven. In 1961 vierde Ierland
de vijftienhonderdste verjaring van zijn totale bekering tot het christendom door het
apostolaat van Sint Patrick. Eeuwenlang bleef Ierland op indrukwekkende wijze de
legende beheersen ‘het eiland van de heiligen en de geleerden te zijn’, een legende
die nog altijd leeft bij heel wat van zijn huidige inwoners en bij een menigte anderen.
De huidige Ierse bevolking bestaat voor 99% uit christenen, waarvan 75% katholiek
zijn. De religieuze praktijk en de aanhankelijkheid aan de godsdienst zijn zowel in
het land als geheel als in beide landsdelen groter dan in welk land ook waarmee het
volgens algemene criteria vergeleken kan worden. Vooral in de republiek heeft de
katholieke bevolking (95% van het totaal) nog steeds de reputatie, nog eens bevestigd
door een van de meest vijandig gezinde waarnemers (Blanshard), ‘het meest oprecht
katholieke land ter wereld’ te zijn7. De zondagspraktijk is nagenoeg algemeen op het
platte land en elders zakt ze nauwelijks beneden de 80%, zelfs onder de
universiteitsstudenten van de hoofdstad, vanwie men nog het grootste nonconformisme
had kunnen verwachten.
Natuurlijk is het vooral in overzeese gebieden dat de omvang van het christelijke
Ierse fenomeen zichtbaar wordt. Algemeen bekend is het feit dat de Ierse
uitwijkelingen overal hun godsdienstige overtuiging hebben meegenomen: zij leverden
de belangrijkste numerieke bijdrage van de 60 miljoen katholieken en de 90 duizend
leden van de katholieke clerus in de Engelssprekende wereld. In verhouding tot de
bevolking van het land én als kerkelijke gemeenschap leverden zij de grootste
proportie van de 135 duizend katholieke missionarissen die rond het jaar zeventig
over de hele wereld verspreid waren. Ook de protestantse diaspora van het Noorden
was reeds in de 18de eeuw aanzienlijk en kan bogen op tien ‘Ierse’ presidenten in
de U.S.A. vóór de katholieke ‘Ier’ Kennedy.
Deze bijdrage van de Ieren heeft een geestelijke en een materiële dimensie
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gehad. Zelfs van de misionarissen heeft men kunnen zeggen dat hun aantal ‘wellicht
de belangrijkste per capita bijdrage betekent, van alle ontwikkelde landen, aan de
socio-economische ontwikkeling van de derde wereld’. In 1970 werkte ongeveer
tweederde van 6.000 katholieke Ierse missionarissen full-time in 25 Afrikaanse, 26
Aziatische en 26 Latijnsamerikaanse landen. Ofschoon men haast overal de indruk
krijgt dat de Ierse invloed uiterst conservatief is op geestelijk en materieel vlak, heeft
een recent onderzoek naar de ‘baanbrekende’ figuren (uitgevoerd in Ierland en de
Amerikaanse diaspora) uitgewezen, tot verbazing van de auteurs, dat de Ieren op de
tweede plaats kwamen - na de Joden - in de liberaliserende tendensen van een grote
politieke actualiteit: de Vietnamoorlog, het racisme, en de rechten van de
minderheden8.
In de kerkelijke hiërarchie tenslotte is de Ierse aanwezigheid nog opmerkelijker
dan aan de basis. Op een tijdstip waarop de Ieren niet meer dan 17% van de katholieke
bevolking in de USA vertegenwoordigden, leverden ze reeds 57% van de bisschoppen
en acht van de negen kardinalen.
Deze aanzienlijke Ierse aanwezigheid binnen de meest verspreide wereldgodsdienst
maakt de kwaliteit van deze vertegenwoordiging uitermate belangrijk. Allereerst in
het land zelf waar zoveel haat moeilijk te rijmen valt met de onvoorwaardelijke trouw
aan een ‘religie van de liefde’. Maar ook buiten de kring van de Ieren ter plaatse en
in de diaspora is het een gewichtige aangelegenheid voor de talloze buitenstaanders,
die wellicht niet zo heel veel over Ierland weten, tenzij dan dat het een van de laatste
landen is waar nagenoeg iedereen christen is of verondersteld wordt het te zijn, zowel
in theorie als in praktijk. Ten aanzien van de nog steeds precaire oecumenische
beweging binnen de christelijke kerken en van de allerbehalve oecumenische
gezindheid van het marxistisch-maoistische Oosten en wereldreligies als het
Boeddhisme, het Hindoeisme en de Islam, is het niet onbelangrijk dat een land als
Ierland sinds 1968 de koppen van de wereldpers heeft gehaald als het land waar men
is teruggekeerd tot de godsdienstoorlogen van de 16de en de 17de eeuw.

Een godsdienstoorlog tussen protestanten en katholieken?
De communicatiemedia hebben het voortdurend gehad over het conflict tussen
‘protestanten’ en ‘katholieken’. De kerkelijke kringen hebben geprotesteerd tegen
dit aanbrengen van etiketten op een situatie, die daardoor nog erger lijkt dan ze in
feite ooit geweest is. Maar tot nog toe werd nog niet een meer nauwkeunge korte
omschrijving ontdekt die een duidelijker

8

Andrew Greeley in That most distressful nation. The taming of the American Irish, Quadrangle
Books, New York, 1972.
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onderscheiding van beide partijen mogelijk maakt. De vraag ‘waarom protestanten
en katholieken op dit ogenblik elkaar bevechten’ kan slechts dan als ondeugdelijk
verworpen worden, wanneer degene die ze afwijst ook bereid is de feiten zelf te laten
beslissen over de vraag óf de strijd zich werkelijk tussen protestanten en katholieken
als zodanig afspeelt.
Een eerste algemene verklaring houdt geen stand. In alle situaties waarin men een
massieve afwijking constateert van de menselijke relatiepatronen, dringt zich de
gemakkelijke verklaring op dat deze mensen zelf, of althans de meesten onder hen,
op een of andere wijze intrinsiek abnormaal zijn. In het Ierse geval is het deze
verklaring welke de buitenstaander het meest geredelijk aanvaardt, omdat het vreemde
karakter van dit conflict hem ten zeerste verstoort. Maar dit soort verklaring helpt
hem hoegenaamd niet om het te begrijpen; ze ontslaat hem alleen van de verplichting
om er iets van te vatten. In het meest uitgebreide en wetenschappelijke onderzoek
van sociologische aard dat dienaangaande ooit in Noord-Ierland werd verricht (in de
overgangsperiode van relatieve kalmte naar het geweld van de laatste vijf jaren),
komt de Amerikaanse auteur tot de conclusie ‘dat geen enkele verklaring van het
onderhavige type zijn persoonlijk onderzoek heeft overleefd’9. Terwijl iedere
waarnemer al een behoorlijke inspanning moet doen om een situatie te begrijpen die
het begrip van de meeste betrokkenen zelf te boven gaat, moet men zich in dit geval
proberen voor te stellen hoe alle betrokken partijen ertoe gekomen zijn zich te
gedragen zoals ze het doen, en nog wel met een goed geweten.
Het eerste wat dan gezegd moet worden is wel dat de inwoners van Noord-Ierland
de merkwaardigste slachtoffers en overlevenden zijn van een hele reeks breuken in
de menselijke relaties: breuken die weliswaar niet uitsluitend in Ulster of Ierland
voorkwamen, maar die zich daar als nergens anders ter wereld wederkerig hebben
versterkt. Er is de acht eeuwen oude breuk tussen Engeland en Ierland; de meer dan
vier eeuwen oude breuk tussen Rome en de Hervorming; de drie eeuwen oude breuk
tussen de boeren en de planters van Ulster; en tenslotte de meer dan twee eeuwen
oude breuk, in Ierland als geheel, tussen de economische belangen van het Noorden
(de enige streek waarvan de industriële ontwikkeling het kon opnemen tegen de
monopolies van het Britse Rijk en daarom juist meer en meer met het Rijk werd
geïdentificeerd) en wat er aan economische belangen nog voor de rest van het land
overbleef (waar geen andere belangrijke bron van inkomsten tot stand kwam dan de
produktie van grondstoffen uit de landbouw die voor de export naar Engeland waren
bestemd). Wat men dus tegenwoordig de ‘grens’ noemt, is veel meer dan een lijn op
een kaart:

9
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het is een convergentiezone van een menigte historische ontwikkelingen die krachtig
genoeg waren om een politieke scheiding te verhaasten en te versterken, maar net
niet sterk genoeg om dat type breuk te realiseren waaruit twee homogene
bevolkingsgroepen ontstaan, die geografisch gescheiden het ‘voldongen feit’ kunnen
accepteren.
Houdt men voldoende rekening met deze ruimere historische context, dan blijkt
al te duidelijk, dat men de morele verantwoordelijkheid voor ‘de burgeroorlog in
Ulster’ niet langer kan toeschrijven aan alleen maar de bevolking die er thans mee
opgescheept zit, om het even of men daarbij de minderheid of de meerderheid op
het oog heeft. Maar dit betekent weer niet dat iedereen zich dan maar van elk oordeel
over wat in Ulster gebeurt moet onthouden, vooral wanneer hij er zelf buiten staat.
Het betekent alleen dat er in feite veel minder mensen ‘buiten’ staan dan op het eerste
gezicht lijkt en dat dus heel wat meer mensen geroepen zijn om zich ook hierover
een oordeel te vormen, als ze maar erkennen dat ze zelf tegelijk rechter en beklaagde
zijn. Ongetwijfeld is het een zaak die Ieren en Engelsen aangaat. Maar deze zaak
roept eveneens problemen op van wereldformaat, als daar zijn: de dekolonisatie, de
detribalisatie, vrede en rechtvaardigheid, kapitalisme en uitbuiting, bevrijding en
ontwikkeling, en, in niet geringer mate, verzoening en oecumenisme. Met name de
christenen - zelfs in landen waar de eeuwenoude erfenis van religieuze
onverzoenlijkheid op het punt staat te verdwijnen - kunnen toch niet al te veel moeite
hebben om tot in de profanaties, de moorden en de verminkingen van het sectarisme
in Belfast, iets te herkennen van een gemeenschappelijk erfgoed en een reële
component van hun gemeenschappelijke toekomst. Niemand kan loochenen dat alle
christenen betroffen zijn.
Een bekende Ierse historicus heeft gezegd: ‘Het is in 1971 even evident als in 1921
dat de echte scheidingslijn in Ierland zich niet op de kaart bevindt maar in de
mentaliteit’10. Het is precies dit verschil tussen de grens op de kaart en de
scheidingslijn tussen de geesten, dat een dergelijke ongehoorde verscheurdheid heeft
teweeggebracht, welke niet alleen het half miljoen mensen betreft dat tussen de lijnen
zit, of niet eens de hele bevolking noordelijk en zuidelijk van de grens, maar iedereen
die door de geschiedenis ooit op de beide eilanden werd samengebracht. Om die
reden gaat Ulster niet alleen allen aan die zich in Ierland christenen noemen, maar
elke christen in de wereld. Ook voor hen kan deze situatie, die op het eerste gezicht
niets anders is dan de ineenstorting van een klaarblijkelijk ongeloofwaardig
christendom dat alle christenen discrediteert, tegelijk een nieuwe opening zijn: zowel
in Ierland als elders, de opening naar een gelouterd begrip van
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wat er concreet vereist wordt om het christendom geloofwaardig te maken. Wanneer
een gegeven situatie het begeeft, wanneer de reële mogelijkheid bestaat dat er nog
iets ergers voor in de plaats komt, dan pas ontstaat ook de mogelijkheid dat iets beters
begint.

De religieuze erfenis in de beklaagdenbank
Om te beginnen moet men zonder voorbehoud erkennen dat er nog iets ergers mogelijk
is dan de christelijke status quo van vóór de recente verwikkelingen. Alleen op die
voorwaarde kan men recht laten wedervaren aan die gemeenschappen waarvan men
zo maar verlangt dat ze, in een paar jaar en in hun beperkt gebied, geschillen zouden
oplossen die zich gedurende eeuwen en op de schaal van continenten hebben
opgehoopt. Dat er evenwel ook nog iets beters mogelijk is dan de status quo, beter
zelfs dan veel wat de Ierse christenheid vijftien eeuwen lang verdedigd heeft, ook
deze mogelijkheid moet met een open geest benaderd worden, juist om de
opgestapelde geschilpunten te kunnen oplossen.
Om te beginnen moeten we dus de krachtige verweerreflexen van alle kerkelijken
in Ierland ernstig nemen, telkens als het mogelijk intrinsieke verband ter sprake komt
dat er tussen het Ierse christendom en het Ierse conflict zou kunnen bestaan, telkens
als er zelfs maar gesuggereerd wordt dat er een radicale verandering in het religieuze
nodig is om dit verband te doorbreken. Deze readies zijn heel begrijpelijk en moeten
niettemin grondig worden opgeruimd. Want zolang het religieuze getuigenis als
zodanig boven alle verdenking staat, hoeven noch de Ierse kerken noch de andere
zich te bekreunen om enige religieuze probleemstelling. Voor alle authentieke
christenen evenzeer als voor niet-christenen ware het een weinig verheffend
schouwspel te moeten constateren dat de Ierse christenheid meer bezorgd is om zich
wit te wassen dan om een middel te vinden dat een einde maakt aan de moordpartijen
en de wrok.
Wie met enige belangstelling het Ierse christendom onderzoekt, kan er zoveel
vormen in ontdekken en er zoveel opinies over op na houden als hij maar wenst.
Gaat hij op zoek naar heiligen en geleerden, dan bevindt hij dat het niet helemaal
zonder reden is dat het eiland naar hen werd genoemd. Wil hij ‘advocaten van de
duivel’ ontdekken, dan hoeft hij niet buiten het land te gaan om er genoeg te vinden.
De meest in het oog springende bron van alle negatieve oordelen over het Ierse
christendom blijken de Ierse christenheden zelf te zijn, althans zo men uitsluitend te
rade gaat bij het beeld dat elk van de groepen in het Noorden van de andere
onderhoudt. Een tweede belangrijke informatiebron, die de kwaliteit van het Ierse
christendom in twijfel stelt, is de wijze waarop sinds een paar eeuwen
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de artistieke elite van het land op het religieus verschijnsel heeft gereageerd. Ook
buiten de Engelssprekende wereld hoort men sinds enige tijd wel vaker de niet altijd
lovende uitdrukking van ‘een katholicisme van het Ierse type’. Men hoeft deze
vijandige voorstellingen, deze negatieve oordelen en kritische nuances niet eens als
zovele bewijzen van wat dan ook aan te nemen: het volstaat ze te beschouwen als
sociale feiten, die in alle geval een grond van verklaring moeten vinden en die langs
deze weg toch weer het belang van de godsdienst in het Ierse conflict onderstrepen.
Deze voorstellingen en oordelen bewijzen ontegensprekelijk dat niet alle Ieren
genoegen nemen met een verklaring die de godsdienst wil weren als oorzaak van het
conflict. Het is eveneens duidelijk dat men niet op het jaar 1968 heeft behoeven te
wachten om dit type vragen - de invloed van de godsdienst op het Ierse leven - aan
de orde gesteld te zien. Het recente sectaire geweld kon er dus wel iets mee te maken
hebben.
Indien we enig belang hechten aan de wijze waarop het godsdienstige bij de meest
gevoelige en meest ontwikkelde leden van een maatschappij overkomt, dan heeft het
Ierse christendom al een hele tijd redenen te over gehad om zich vragen te stellen
over zijn invloed op de Ierse intellectuele elites. De letterkundigen van beroep, die
eens de laatsten waren om zich tot het christendom te bekeren toen het in de vijfde
eeuw Ierland veroverde, zijn ook de eersten geweest om zich in meerdere of mindere
mate af te keren van de jongste uitingen van dat christendom. Sommige van de meest
memorabele aanklachten aan het adres van de godsdienst stammen van Ierse schrijvers
die behoren tot de groten van de Engelse literatuur. Het was Jonathan Swift die bij
het begin van de 18e eeuw verklaarde: ‘Wij hebben juist genoeg religie om ons gehaat
te maken, maar niet genoeg om te maken dat men van ons houdt’. Het was W.B.
Yeats die op de achtergrond van de negentiende naar de twintigste eeuw ‘meer
standvastigheid in onze vijandschap dan in onze genegenheid’ ontdekte. Er is Bernard
Shaw wiens belangrijkste uitlating aangaande Christus niet was dat Jezus een
mislukking was geweest, maar wel dat men zijn weg nog nooit had geprobeerd.
James Joyce verhief zijn eigen apostasie-ervaring te Dublin bij het begin van deze
eeuw tot een model voor alle aspirant-literatoren (in zijn werk Portrait of the Artist
as a young man). Bij andere wereldbekende Ierse schrijvers als J.M. Synge, Sean
O'Casey en Samuel Beckett valt de afwezigheid op van enige positieve religieuze
inspiratie die ze uit hun geboorteland of van huis uit mochten hebben meegedragen.
Twee dingen kunnen we bij dit soort getuigenissen aanstippen. In zekere zin
brengen zij nog een onrechtstreekse hulde aan een meer verheven religieus ideaal,
doordat zij alleen betwisten wat men er in feite van gemaakt heeft. Zelfs Joyce en
Shaw brengen niet veel koren op de molen van de atheïsten.
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Even waar is echter dat deze aanvallen tegen de de facto godsdienst, al hebben ze
meer op het oog dan de Ierse context - zonder evenwel een algemene Ierse consensus
te vertegenwoordigen - dan toch representatief zijn voor een bepaalde vervreemding
van de Ierse elite ten aanzien van de beleving van de godsdienst in Ierland. Deze
vervreemding is trouwens de laatste halve eeuw nog duidelijker geworden dan
vroeger. Dat de officiële censuur in minder dan een kwarteeuw meer dan zeven
duizend publikaties heeft verboden, werpt wel een heel schel licht op de oppositie
van de heersende ideologie in de Ierse Republiek tegen andere manieren van denken
in het land zelf of in het buitenland11.
Achter dit type van vervreemding schuilt nog een ander en groter van oudere
datum. Een eeuw geleden reeds bedoelde de voornaamste Ierse historicus William
Lecky zeker méér dan alleen maar het ongenoegen te beschrijven van de Ierse
letterkundigen, toen hij zei: ‘Indien het kenmerk bij uitstek van een gezond
christendom is zijn leden te verenigen in een band van broederlijkheid en liefde, dan
is in geen enkel land het christendom zo mislukt als in Ierland’. Toen de schuchtere
oecumenische initiatieven in 1969 weer schromelijk ontgoocheld werden, werd de
oude kwaal met een haast cynische openhartigheid weer aangeklaagd. Een jonge
professor van Belfast, die door brandstichting uit zijn huis werd verdreven, verklaarde:
‘Wij zijn heel gelukkig zo'n mooi land te hebben. Rampen als aardbevingen en
overstromingen treft men er niet aan. Wij hebben onze eigen ramp: de godsdienst’.
En een nationale krant constateerde met bitterheid: ‘De kerken zullen zeggen dat het
gebrek aan echte godsdienstigheid de wortel van onze kwalen is. Zij hebben hun
spreekgestoelten om dergelijke banaliteiten te debiteren’.

Het rampengebied van de godsdienst in Ierland
Ondertussen speelt de activiteit zich af in de zaal, onder de spreekgestoelten. Wat
voor onvermoede krachten ten goede er nog mogen sluimeren in de religieuze situatie
in Ierland, de huidige status quo is objectief een rampengebied. Met ongemene
heftigheid hebben verschillende auteurs, Spencer, Rose, Harris12 de oorsprong van
deze ontwikkeling teruggeplaatst in de onverwachte context van de verstedelijking:
‘In de twee gemeenschappen
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heeft de sacralisatie van de politieke instellingen de secularisatie van de religieuze
instellingen veroorzaakt. Bij beide werd het hart van het christendom geprofaneerd’.
Uitspraken als ‘Het zijn geen buren, het zijn protestanten’ worden dan heel gewoon.
Indien hét criterium van het christendom - zijn nieuwe definitie van de ‘naaste’ in
de joodse terminologie - de universaliteit van de liefde is, dan moeten wij wel
bekennen ‘dat het Ierse katholicisme het specifiek christelijke uit zijn ethiek heeft
geweerd, dat het in wezen niet-christelijk is geworden’.
De volle draagwijdte van dergelijke uitlatingen erkennen betekent niet dat men
bewust vergeet in welke mate ‘de godsdienst van de liefde’ toch enig effect gesorteerd
heeft. Men mag verwachten dat de onheilvolle situatie overwonnen wordt vanaf het
ogenblik dat men het bestaan en de omvang ervan erkent: de godsdienstige erfenis
van 15 eeuwen kan geen vergeefse formule geweest zijn die alleen maar rampen
oproept. Maar het ware evenmin redelijk een wezenlijke verbetering van de toestand
te verwachten van maatregelen die niet gegrond zijn op deze eerlijke bewustwording.
Waarschijnlijker is het zelfs dat dergelijke (lap-)middelen, die het uur van de waarheid
verdagen, de situatie alleen nog maar moeilijker maken.
Niets is makkelijker voor de Ierse katholieken dan er zich van te overtuigen dat
de Orde van Oranje, in zijn historische ontwikkeling van politico-religieus bindmiddel
van de protestantse macht in Ulster, een voorbeeld zonder weerga is van de ‘religie
als ramp’. Met deze overtuiging staan ze trouwens niet alleen: er bestaat
dienaangaande een verpletterende eenstemmigheid bij allen die in Ierland of
daarbuiten de zaak hebben bestudeerd. De enige uitzondering vormen de leden van
de Orde zelf en allen die zich door deze bekentenis gecompromitteerd zouden voelen.
Ongelukkig genoeg omvatte deze ‘uitzondering’ de helft tot driekwart van de
protestantse bevolking in het Noorden, nog voordat de protestantse hegemonie er
werd bedreigd: thans zal wel heel de protestantse bevolking achter deze opvatting
staan, afgezien van een kleine élite vol zelfkritiek en zelfverloochening. Blijft deze
situatie zoals ze is, dan bestaat er werkelijk geen betere manier om het religieus
fanatisme in Ulster ten eeuwigen dage in stand te houden: wie aan deze kant van de
grens in de meerderheidsgroep geboren wordt, krijgt automatisch het etiket van
‘fanatisme’ opgeplakt door de meerderheid aan gene kant. Twee
gemeenschappen-in-conflict, bestaande uit concrete levende mensen, en beide de
gevangenen van een historische context welke ruimer is dan één van hen afzonderlijk
of beide samen, kunnen onmogelijk aan een verzoening toekomen, zolang ze op zoek
blijven gaan naar de zondebok of wat daarvoor moet doorgaan.
Wat de Rooms-Katholieken betreft, is het begrijpelijk dat het voor hen volstaat te
verklaren dat de Orangisten fundamenteel anti-rooms zijn. Daarin
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zien ze dan spontaan het wezen zelf van hun boosheid. Maar voor het miljoen
protestanten van Ulster is het allesbehalve geruststellend te moeten constateren dat
de Paus, door hun woordvoerders al zo vaak naar de hel verwezen, of dat de
‘Heerschappij van Rome’ (Rome Rule), die volgens hen noodzakelijk op
‘Heerschappij in eigen Huis’ (Home Rule)13 zou volgen, niet de minste argwaan
wekken bij drie en half miljoen inwoners van hetzelfde eiland. Om die reden leek
het ‘No Surrender’ (geen overgave) de enige nog mogelijke houding voor de Orde
van Oranje, nadat een protestantse machthebber in 1689 de onvoorzichtigheid had
begaan in Derry een katholieke bisschop toe te laten. Indien we het bij deze analyse
laten, dan bestaat er geen enkele mogelijkheid om het conflict ooit door middel van
onderhandelingen op te lossen. Het enige wat de protestanten en katholieken van
Ulster nog zouden kunnen hopen, ware: niet samen maar gescheiden te overleven.
Verre van ooit hun antagonisme te kunnen overwinnen, zouden ze er genoegen mee
moeten nemen zich zo in te richten ‘dat ze hun latente vijandigheid latent konden
houden’14. De absolute onmogelijkheid om enige gemeenschappelijke basis te vinden
wordt in feite in kerkelijke kringen reeds ingeroepen als een onweerlegbaar argument
tegen elke vorm van confessioneel gemengd onderwijs.
Daar zit een stuk logica en zelfs realisme in. In een bepaalde conceptie van wat
de Kerk is en wat ze heeft te verdedigen, is het zelfs het enig mogelijk realisme, de
enig mogelijke eerlijkheid. Vanuit een andere kerkopvatting evenwel wordt weliswaar
aan de eerlijkheid geen afbreuk gedaan, maar betekent deze toestand juist ongewild
een nog veel zwaardere veroordeling van het Ierse christendom, erger nog dan wat
alle vermelde feiten reeds impliceerden. Er zijn nu al heel wat mensen in de wereld
die Ulster beschouwen als een definitieve veroordeling van het Ierse christendom,
en vele anderen beschouwen het reeds als een veroordeling zonder appèl van het
christendom. En inderdaad, indien christen-zijn betekent dat men er niets beters op
vindt dan zich neer te leggen bij de ‘latente vijandigheid’ onder de christenen zelf,
dan gaat een wereld (die ook naar een verbetering van de menselijke verhoudingen
op zoek is) vrijuit wanneer zij dit christendom zonder meer afschrijft. Het hoeft ons
dan ook niet te verwonderen dat zelfs in publikaties waarvoor religieuze instanties
verantwoordelijk zijn, beweringen voorkomen als: ‘In Ierland zal de bevrijdende
revolutie, meer nog dan elders, de kritiek op God, op de godsdienstige ideologie en
op het sacrale, niet uit de weg mogen gaan’15.

13
14
15

Home Rule was de leus der Ierse nationalisten om tot zelfbestuur te komen.
R. Harris, op. cit., p. 199.
Irlande, in Frères du Monde, no. 4, 1972, p. 87.
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Wij moeten ons dus afvragen of er misschien nog een andere vorm van realisme
bestaat dan die welke alleen hoopt de vijandigheid voor onbepaalde tijd te kunnen
bevriezen. In een volgende bijdrage willen wij proberen te bepalen waarin dit realisme
zou kunnen bestaan, en met name welke verreikende consequenties het met zich mee
brengt niet alleen voor de ‘beleving’ van de katholieke godsdienst, maar evenzeer
voor de inhoudelijke (zelfs theologische) interpretatie van het kerk-zijn nu.
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De oliecrisis als aankondiging van het einde van een tijdvak
H. Hoefnagels S.J.
De oliecrisis behoort tot het verleden. Is daarmee de zaak afgedaan? Kunnen wij
onbezorgd de draad weer opnemen waar hij in oktober verleden jaar afgebroken
werd? Men hoeft slechts de vraag te stellen hoe dit incident mogelijk was geworden,
om zich rekenschap te geven van een ontwikkeling die tot nadenken stemt. De
oliecrisis kon slechts uitbreken, omdat de voorziening niet alleen van olie maar ook
van andere grondstoffen niet langer een zaak is zonder problematische kanten.
Daarmee is - en dat heeft het tegenstribbelende België maar al te goed aangevoeld
- een van de peilers bouwvallig geworden waarop niet alleen onze groeiende welvaart,
maar ook ons toch al moeizaam functionerende arbeidsbestel berust. Dat betekent
dat met betrekking tot onze toekomst belangrijke vragen onder ogen gezien moeten
worden: Komt de maatschappij niet voor problemen te staan waarop haar inrichting
niet berekend is? Zullen wij het leven kunnen continueren waaraan de bestaande
maatschappij ons gewend heeft?
Een uitgewogen, op volledige en nauwkeurige feitenkennis gebaseerde analyse
van de veranderde situatie, waarvan de oliecrisis een symptoom was, is voorlopig
niet mogelijk. Exacte cijfers over de belangrijkste gegevens staan nog niet ter
beschikking. Bovendien is ons denken zozeer ingebed in het bestaande, dat wij moeite
hebben ons een voorstelling te maken van hetgeen op ons toekomt. Toch wordt het
tijd, dat wij ons vertrouwd maken met het gebeuren dat zich rondom ons en met ons
voltrekt. Wij moeten de mentale instelling ontwikkelen die de voorbereiding van een
andere wereld vraagt. Wij hebben geen respijt tot het ogenblik dat de modelbouwers
ver genoeg zijn en de cijfers volledig genoeg, om het denkwerk aan de computer toe
te vertrouwen. Wij zullen het moeten doen met onvermijdelijk onvolledige en slechts
globale pogingen, willen wij het thans nodige bewustzijn van onze problematische
toekomst ontwikkelen. Ziedaar de achtergrond van de hier volgende beschouwingen,
waarin puntsgewijze en misschien enigszins eenzijdig vanuit de economisch-sociale
gezichtshoek van de schrijver, veranderingen worden aangegeven die wij te voltrekken
zullen hebben.
1. De oliecrisis is een aanwijzing dat de verhouding tussen onze landen en de
landen die ons van de noodzakelijke grondstoffen voorzien, bezig is zich

Streven. Jaargang 27

755
te wijzigen. De reeds vóór de oliecrisis gestegen en ook nu nog stijgende prijzen
laten hieromtrent geen twijfel. Onze leveranciers hoeven zich niet meer ermee
tevreden te stellen, hun natuurlijke hulpbronnen te slijten tegen de door ons
bepaalde voorwaarden. Er ontstaat een toestand waarin wij ter verzekering van
de regelmatige toevoer van onze grondstoffen de aanbieders tegemoet moeten
komen, met name t.a.v. de te betalen vergoeding. De oliecrisis schijnt gezien
te moeten worden als een incident in een proces waarin een tijdvak ten einde
loopt, het tijdvak van goedkope energie en goedkope grondstoffen.
Wat nu gebeurt, moest, gezien de eindigheid van de rijkdommen der natuur,
ooit gebeuren, ook al rekenden wij er niet mee. Is het zo verwonderlijk, dat het
ogenblik kwam waarop de winning van grondstoffen slechts met moeite kon
beantwoorden aan een steeds sneller stijgende vraag? Is het niet veeleer
verwonderlijk, dat het aanbod zolang gelijke tred kon houden met een telkens
weer verdubbelde vraag?
De vanzelfsprekendheid waarmee wij verwachtten dat de zaak op de vertrouwde
voet zou blijven voortdraaien, verdient hier apart onderstreept te worden. Het
was voor ons vanzelfsprekend, dat de levering van grondstoffen in hetzelfde
tempo zou toenemen waarin onze behoeften groeiden. Blijkt hier niet, dat wij
denkgewoonten hadden aangenomen die eigenlijk met elke werkelijkheidszin
spotten? Wij hebben op de keper beschouwd, thans moeite om met onze voeten
weer op de vaste grond der werkelijkheid te komen. Gezien de veranderende
structuur van de wereldmarkt zou het naïef zijn te verwachten dat de stijging
der prijzen spoedig tot een nieuwe evenwichtstoestand zal voeren. De
leverancierlanden hebben geen reden om op een gegeven ogenblik te zeggen:
nu is het genoeg. Zij zullen weliswaar, als zij verstandig zijn, hun
onderhandelingspositie niet zodanig uitbuiten dat de Westerse economie in
ernstig gevaar komt - zij zouden zelf daarvan de schadelijke gevolgen
ondervinden. Maar wat let hen, ernaar te streven zoveel mogelijk mee te
profiteren van de welvaart die wij met behulp van de door hen geleverde
materialen weten te realiseren? Concreet betekent dit, dat ons zwaardere
rekeningen gepresenteerd gaan worden naarmate wij in staat zullen zijn meer
te betalen.
2. Als wij rekening moeten houden met bestendig stijgende grondstofprijzen,
zullen wij t.a.v. de welvaartsverdeling eveneens een tot vlees en bloed geworden
denkgewoonte moeten opgeven. Het percentage waarmee de nationale
produktiviteit stijgt, geeft niet langer de toename van het nationale inkomen
aan. Een vier procent grotere produktie betekent niet meer, zoals wij tot nu toe
rekenden, een vier procent grotere nationale koek. Zij schept niet meer vier
procent ‘ruimte’ voor loonsverhogingen, nieuwe inves-
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teringen en additionele overheidsuitgaven. De grondstoffenleveranciers staan
klaar om, middels hogere prijzen, hun deel op te eisen.
In dezelfde richting werkt een andere factor. Het einde der goedkope
grondstoffen valt samen met het einde van de vrijwel kosteloze afvallozing. De
ervaring dat de rijkdommen der natuur niet onbeperkt zijn, maken wij, terwijl
wij juist bezig zijn te merken dat de natuur niet straffeloos kan worden
opgescheept met onze afvalprodukten. Om te verhinderen dat lucht, water en
grond onherstelbaar vervuild worden, zullen wij ons de kosten moeten getroosten
voor de oplossing van ons afvalprobleem.
In het licht van deze beschouwingen is 't weinig reëel, verder te rekenen op
jaarlijks te verdelen ‘ruimte’. Dat impliceert een verstoring van het mechanisme
waarmee de ‘arbeidsvrede’ verzekerd wordt. De voor de ‘arbeidsvrede’ nodige
loonsverhogingen kunnen niet langer uit de ‘ruimte’ gehaald worden.
Wat gebeurt er met de toch al precaire arbeidsverhoudingen, als de vakbonden
hun achterban niet meer jaarlijks de kleine welvaartsverhogingen kunnen bieden
die uitzicht schenen te geven op een geleidelijke substantiëte lotsverbetering.
Aan de eisen, die onverminderd gesteld zullen worden, kan slechts tegemoet
gekomen worden door overheveling uit de hogere inkomensgroepen. De
tegenstand die dit zal oproepen, zal de aandacht scherper richten op het bestaan
van wat ik zou willen noemen ‘kwalitatieve inkomensverschillen’. Ik denk hier
aan de verschillen die zeer uiteenlopende levenswijzen mogelijk maken,
waardoor de mensen, ondanks de officiële gelijkheidsideologie, verdeeld worden
in van elkaar gescheiden ‘klassen’. De mensen uit de ‘betere kringen’ hebben
duidelijk een ‘beter leven’ dan het ‘gewone volk’. Als wij de ambivalente
‘middengroepen’ buiten beschouwing laten, is het niet moeilijk het verschil te
karakteriseren. De ‘gewone man’ bewoont een woningwetwoning in een
arbeidersbuurt, hij kan zich een ‘volkswagentje’ permitteren, hij krijgt de
behandeling van een ‘fondspatiënt’ en ligt in het ziekenhuis ‘derde klasse’, voor
hem zijn de ‘spelen’ bestemd, die onze industriele beschaving zo overvloedig
naast ‘brood’ ter beschikking stelt. Degenen daarentegen die ‘echt wat zijn’,
wonen in een villa buiten de stad, mijnheer rijdt een klassewagen en mevrouw
heeft haar eigen autootje, zij worden privé behandeld en liggen ‘eerste klasse’
in het ziekenhuis; wat er aan werkelijke cultuur is, is op hen afgestemd.
Van de sociale problemen die met het verdwijnen van de ‘ruimte’ gaan rijzen,
geldt weer, dat de veranderde situatie geen nieuwe problemen oproept, maar
problematische zaken bewust maakt. Wij worden nu geconfronteerd met het
probleem van ‘kwalitatieve inkomensverschillen’ in een zich als demokratisch
legitimerende samenleving.
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3. Ook al is er nog geen onmiddellijk gevaar van tekorten aan grondstoffen of van
een desastreuze verslechtering van ons milieu, het grote probleem van de
toekomst kondigt zich toch aan. Wil ook op langere termijn de mogelijkheid
tot echt menselijk leven behouden blijven, dan kunnen wij niet doorgaan met
zorgeloos de natuur uit te plunderen en te vervuilen.
Pas op dit ogenblik wordt duidelijk, hoe onbedachtzaam wij met de rijkdommen
van de natuur zijn omgegaan. Wij leefden in een stemming van ‘het kan niet
op’. De oliecrisis moest ons met de neus drukken op de kwetsbaarheid van een
civilisatie, die stilzwijgend bouwt op de veronderstelling van een onuitputtelijke
natuur. Wij leefden als konden wij met de natuur doen wat wij willen. Is het
wachten op de een of andere milieuramp, voordat wij ons realiseren hoe wij
bezig zijn de natuur, waarin en waarvan de toekomstige generaties moeten leven,
te maken tot een stinkende vuilnisbelt?
Onze civilisatie bouwt, dat wordt ook hier weer duidelijk, op
vanzelfsprekendheden die geen vanzelfsprekendheden zijn. Onze technologie
onze wijze van produceren, onze stijl van consumeren berusten op de
veronderstelling dat wij met de natuur kunnen doen wat wij willen. Pas de
allerlaatste tijd ontwikkelt zich het besef dat miljoenen jaren nodig zijn geweest
om het precaire evenwicht van mechanische, chemische, biologische krachten
te realiseren, dat het milieu levert waarin menselijk leven zich kan ontwikkelen.
De eindigheid van de rijkdommen die de natuur de mens ter beschikking stelt,
is pas tot ons bewustzijn doorgedrongen door de publikaties van de Club van
Rome.
Typerend voor onze wijze van denken is een gedachte, die de Duitse socioloog
Schelsky in een artikel ‘Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation’
dertien jaar geleden ontwikkelde. De mensheid, zo heet het daar, heeft in vroeger
eeuwen altijd met ontzag en vrees tegenover de natuur en haar machten gestaan.
Zij voelde zich erdoor bedreigd. Voor de hedendaagse mens is de situatie totaal
veranderd. Wetenschap en techniek stellen hem in staat de natuur en haar
krachten te beheersen en ze naar zijn hand te zetten. Vrees voor natuurrampen
hoeft hij niet meer te hebben. Wat hem nog kan overkomen zijn hoogstens
katastrofen die het gevolg zijn van technische misrekeningen.
Schelsky's artikel over de ‘wissenschaftliche Zivilisation’ speelt sinds die tijd
een belangrijke rol in allerlei discussies. Maar - en dat is toch wel typerend bij zijn beschouwing over de natuur, waarover de mens als souvereine meester
kan beschikken, zijn nooit vraagtekens geplaatst! Is het nog nodig erop te wijzen
dat de veranderende situatie ons noopt ook op fundamenteel niveau tot een
omkeer in ons denken te komen?

Streven. Jaargang 27

758
4. Als reeds de te verwachten stagnatie van de welvaartsgroei de vraag oproept of
ons maatschappelijk bestel wel berekend is op de nu rijzende problemen, hoeveel
meer is dat het geval als wij onze verantwoordelijkheid voor de toekomst ernstig
nemen. Onze ‘ondernemingsgewijze produktie’, die ondanks belangrijke
correcties nog staat onder de wet van de privérentabiliteit, eigent zich niet
bijzonder voor een andere dan de thans gebruikelijke wijze van omgaan met de
natuur en haar rijkdommen. Wat gebeurt er met de ondernemer die zich laat
leiden door zijn verantwoordelijkheid voor de toekomst der mensheid? Hij wordt
ervoor gestraft; in de wedloop met zijn minder consciencieuze collega's valt hij
af. Zijn prijzen worden te hoog als hij aarzelt grondstoffen en energie
verspillende maar rendabele procédés toe te passen en ertoe overgaat additionele
kosten te maken ter vermijding van milieubederf.
Ons op concurrentie berustend economisch stelsel leidt per se tot een wijze van
omgaan met het probleem van de schaarste die het tegendeel is van wat de
instandhouding van de voorwaarden van welvaart op lange termijn eist. Wat
wij behoeven is een economie die garanties biedt dat het probleem van de
schaarste niet op lange termijn onoplosbaar wordt. Het economische probleem
der mensheid is, hoe met de schaarste om te gaan, wil ons aller economische
toekomst verzekerd worden.
Bij deze situatie past een wijze van economisch denken, ook in de wetenschap,
die het probleem van de schaarste niet eenzijdig vanuit het perspectief van elkaar
beconcurrerende eenheden ziet - of dat nu individuen zijn of ondernemingen of
landen. In het economische denken zou het economische probleem der mensheid
centraal moeten staan. Daartoe is een economische wetenschap vereist die leert
onderscheiden wat, gezien het perspectief van de toekomst der mensheid,
‘economisch’ en ‘oneconomisch’ is.
Een naar de eis van de nieuwe tijd ingerichte economie veronderstelt overigens
een volgens een ander beginsel ingerichte samenleving. De toekomst der
mensheid vraagt een maatschappij die zo door solidariteit verbonden is dat het
vanzelfsprekend is, dat aller gezamenlijk belang prevaleert boven kortzichtig
eigenbelang. Een maatschappij waarin ieder tegenover en ten koste van de ander
zijn belangen moet veiligstellen, schept niet de verbondenheid waaruit een
gezamenlijke, tot handelen bekwame wil kan resulteren.
Hier ligt overigens een probleem dat de ernstige aandacht van mijn vakgenoten,
de sociologen, verdient: hoe kan vermeden worden dat de noodzakelijke en
onvermijdelijk komende centralisatie van leiding uitloopt op een verstikkende
technobureaucratie? Een goed begin zouden zij nog altijd kunnen vinden in
Marx' kritiek op de burgerlijke vrijheidsrechten. Hij doorzag reeds dat zij
moesten voeren tot een maatschappij die een aanflui-
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ting is van maatschap, tot een karikatuur van ‘Gesellschaft’, tot een volkomen
illusorische ‘Gemeinschaft’. Zij geven de mensen niet alleen het recht, maar
dwingen hem ook - binnen de grenzen van de wet - onsociaal en
onmaatschappelijk te handelen.
5. Dat wij overigens niet zo heel gelukkig hoeven te zijn met onze maatschappij,
leert ons een bezinning op een bijzondere ervaring tijdens de oliecrisis. De
ongemakken die wij ervan ondervonden, hadden ook positieve kanten. Autoloze
zondagen, snelheidsbeperkingen, beperkingen van het energiegebruik boden de
gelegenheid bepaalde voor het leven waardevolle dingen weer eens te genieten.
Het was een weldaad, weer eens van stilte en rust te genieten, zich wat veiliger
te voelen, ertoe gebracht te worden met meer zorg allerlei kleine dingen te doen.
Helaas bleek al snel, hoe moeilijk het voor onze maatschappij is, ons deze dingen
te gunnen. Zij moet nu eenmaal rekening houden met hotel- en
restauratiebedrijven, die in moeilijkheden dreigen te raken, met de auto-industrie
en de garagebedrijven, waar massale werkloosheid zou kunnen ontstaan. Wil
onze maatschappij niet in onoplosbare moeilijkheden komen, dan moet zij, zo
bleek hier, doorrazen in dezelfde richting waarin zij bezig is te gaan. Zij is
gedwongen voort te gaan in de richting van een op kwantitatieve verbetering
gerichte civilisatie - steeds sneller, steeds meer, steeds moeitelozer. Daaraan
moeten de kwalitatief waardevolle dingen dan maar opgeofferd worden.
Niets is zo geschikt om het besef te wekken van welke aard de civilisatie is die
het leven van ons, westerse mensen, is gaan kenmerken, als bezinning op deze
opoffering van de ‘kwaliteit van het leven’ aan de kwantiteit. Wij lijken de
gevangenen van een maatschappelijke ontwikkeling die ons meesleurt en ons
geen gelegenheid laat datgene wat menselijk leven waardevol maakt, vast te
houden. Onze consumptie moge dan steeds overvloediger worden, ze wordt
steeds meer een functie van een ontketend produktieproces. Het is alsof wij in
een trein zitten die maar doordendert, zonder dat rekening gehouden wordt met
de bestemming der reizigers.
De verleiding is groot, de tendens die de huidige wetenschapsbeoefening toont,
met deze trek van onze civilisatie in verband te brengen. Ik beperk mij echter
tot een enkele suggestie, die de lezer stof tot nadenken zou kunnen geven. Is de
overal te signaleren trend der wetenschap om - ook in de menswetenschappen
- vragen van kwalitatieve aard te verwaarlozen en kwantificering als het toppunt
van wetenschappelijkheid te beschouwen, zo vanzelfsprekend als hij de meeste
wetenschappers toeschijnt?
6. Alles wijst erop, dat de heroriëntering van ons denken, waartoe de nieu-
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we situatie ons dwingt, zich tot alle levensgebieden zal moeten uitstrekken. Wij
zullen er niet aan ontkomen de natuurfilosofie te herzien en een nieuwe basis
voor het ethisch handelen t.a.v. de natuur te ontwikkelen. En onze theologie?
Kunnen wij ons verder nog beroepen op Genesis I om tegenover de natuur de
houding aan te nemen van heersers, die willekeurig over alles wat de aarde biedt
kunnen beschikken?
Er kan geen twijfel bestaan, dat wij in allerlei opzichten meer internationaal
moeten gaan denken en dat zulks belangrijke implicaties heeft voor allerlei
disciplines. Een korte aanduiding hoe bepaalde sociologische categorieën een
wijziging behoeven, moge dit tot besluit concretiseren.
Eigendom, zo is langzamerhand wel duidelijk geworden, is geen zuiver
individuele zaak. Naar zijn wezen vraagt de eigendom een gebruik dat afgestemd
is op het algemeen belang. Dit maatschappelijk aspect van de eigendom vormt
de basis waarop de voorstanders van vermaatschappelijking van de eigendom
- in welke vorm dan ook - zich uiteindelijk beroepen.
De maatschappij, ten gunste waarvan men controle of zelfs beslissingsrecht
over het eigendomgebruik claimt, wordt stilzwijgend vereenzelvigd met de
nationale politieke gemeenschap. In het licht van onze beschouwingen is deze
vorm van maatschappelijke binding van de eigendom thans niet meer toereikend.
Op die rijkdommen die de natuur ter beschikking houdt, is de mensheid in haar
geheel aangewezen. De wijze waarop afzonderlijke landen met de natuur
omgaan, kan rampzalige gevolgen hebben voor het aardse milieu, dat menselijk
leven moet mogelijk maken, en voor de instandhouding van de voorwaarden
van welvaart voor toekomstige generaties waar ter wereld ook. Gezien de thans
aan het daglicht tredende lotsverbondenheid van het mensdom moet, in beginsel
althans, de natuur in zijn geheel gezien worden als het voor de mensheid in haar
geheel bestemde erfgoed. Het maatschappelijk aspect van de eigendom
impliceert, zo blijkt thans, een gebruik afgestemd op het belang van de planetaire
mensengemeenschap. Een onbeperkt recht van de afzonderlijke landen op het
gebruik van hun bodemschatten, zoals kortgeleden op een conferentie van de
Club van Rome werd geformuleerd, is een anachronisme.
Het is weinig waarschijnlijk, dat het nieuwe perspectief waarin de
economisch-sociale problemen gesteld moeten worden, slechts implicaties heeft
voor dit ene onderwerp: de eigendom. Verwacht moet worden, dat ook bij andere
zaken de internationale dimensie in de probleemstelling verdisconteerd moet
worden ter verzekering van een adekwate behandeling. De schrijver van dit
artikel bevroedt nu reeds, dat hij zich gedwongen zal zien, zijn inzichten over
inkomensverdeling, over welvaart en welzijn, over de sociale problematiek in
het algemeen op de helling te zetten. Hij hoopt dat hij de daartoe nodige moed
zal kunnen opbrengen!
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Atlantische malaise
L.L.S. Bartalits
Europese topconferentie
Toen Kissinger in december 1973 zijn oproep de wereld instuurde voor een
gemeenschappelijke aanpak van het energieprobleem door de Verenigde Staten,
West-Europa en Japan, dacht hij niet alleen aan de veiligstelling van de
energievoorziening van de geïndustrialiseerde kapitalistische landen, maar aan alle
aspecten van de problematiek; onder meer gemeenschappelijke frontvorming tegen
de Arabische oliestaten, omdat zij hun grondstoffen gebruikten als een politiek wapen.
In het kader van het gemeenschappelijk streven tot oplossing van de energiecrisis
richtte Kissinger zich in Londen vooral tot Europa. Duidelijk was de Amerikaanse
pressie om te voorkomen dat de Westeuropese landen rechtstreeks in contact zouden
treden met de oliestaten. Alhoewel verschillende Westeuropese regeringen min of
meer positief reageerden op zijn oproep tot samenwerking op het gebied van
energievoorziening, werd hij toch genegeerd door de medio december 1973 gehouden
Europese topconferentie in Kopenhagen. Deze topconferentie werd een demonstratie
van machteloosheid, onder meer als gevolg van de slechte voorbereiding en van de
onverwachte komst van een aantal Arabische ministers naar Kopenhagen. Hun
aanwezigheid bracht de meeste ministers en regeringsleiders in verwarring. De
Arabieren waren naar Kopenhagen gekomen om de landen van de Europese
Gemeenschap te vragen om steun in de strijd tegen Israël.
Terwijl gepraat moest worden over energiepolitiek en politieke samenwerking van
de EEG-landen, gingen uren voorbij met een discussie tussen de staatslieden over
de vraag of men de Arabische ministers wel of niet officieel te woord zou staan.
Frankrijk en Groot-Brittannië waren daar voorstanders van, de andere EEG-landen
voelden er veel minder voor. Tenslotte werd besloten dat zij officieel zouden worden
ontvangen door de ministers van buitenlandse zaken van de E.E.G..
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De Arabische aanwezigheid veroorzaakte opwinding en zo raakte het directe debat
over een Europese energiepolitiek in zekere zin op de achtergrond. Franse
delegatiekringen verklaarden dat president Pompidou het plan-Kissinger voor een
‘energie-actiegroep’ van Europa, Amerika en Japan finaal zou afwijzen. De Franse
president betoogde in dit verband enkele uren later dat nadat Europa zich wat
onafhankelijker had gemaakt van de Verenigde Staten, het niet het gevaar moest
lopen die onafhankelijkheid weer te verliezen.
Het denkbeeld van de Bondsrepubliek voor een gezamenlijke energiepolitiek ging
daar lijnrecht tegen in. Bondskanselier Willy Brandt stelde een samenwerking met
de Verenigde Staten voor om zo de Europese energie-problemen binnen de perken
te houden. Brandt toonde zich voorstander van een samenwerking met zowel de
olieproducerende als de olieverbruikende landen. In Nederlandse kringen werden de
denkbeelden van Brandt met instemming begroet. De bondskanselier stelde voor,
begin 1974 een werkgroep te vormen van hoge nationale ambtenaren en deskundigen,
die onder leiding van de Europese commissie een programma moesten ontwerpen
om de energieproblemen het hoofd te bieden.
Volgens een op 14 december in Kopenhagen gepubliceerd document over de
‘Europese identiteit’ zouden de negen EEG-landen streven naar een ‘gelijkwaardige
en vriendschappelijke’ verhouding met de Verenigde Staten, samenwerking met de
Sovjet-Unie en steeds nauwere banden met de Volksrepubliek China. In dit document,
dat als openingsverklaring van de topconferentie werd gepubliceerd, wordt de
‘Europese identiteit’ gedefinieerd als een identiteit die onafhankelijk is van de
supermogendheden en die gekoppeld is aan de bereidheid tot het smeden van nieuwe
banden met alle landen ter wereld.
De vaagheid van de circa tweeduizend woorden tellende verklaring kwam het
beste tot uiting in de passage over de verdediging van Europa. De negen ledenstaten
van de EEG constateerden namelijk andermaal dat er ‘in de huidige omstandigheden
geen alternatief bestaat voor de veiligheid dan die welke wordt gewaarborgd door
de nucleaire garantie van de Verenigde Staten en de aanwezigheid van
Noordamerikaanse strijdkrachten in Europa’. De EEG-landen waren het erover eens
dat de Europeanen vast dienden te houden aan hun verplichtingen en constant moesten
trachten te verzekeren dat hun adequate defensiemiddelen ter beschikking stonden.
In grote trekken was het document bedoeld als een soort ‘Europees Handvest’ in
antwoord op de oproepen van Henry Kissinger in april en december 1973 om ‘samen
een nieuw Atlantisch Handvest te ontwerpen’.
Op 29 december 1973 sprak Kissinger op een persconferentie zijn teleurstelling
uit over het uitgeroepen ‘Jaar van Europa’. Hij verklaarde dat de rege-
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ring-Nixon echter vastbesloten was de uitdaging te aanvaarden en de vraagstukken
op te lossen waarvoor de Verenigde Staten, Japan en hun Europese bondgenoten
waren gesteld. Bij deze gelegenheid sprak Kissinger niet langer over de banden die
tussen de Verenigde Staten en West-Europa bestonden, maar over de interdependentie,
de onderlinge afhankelijkheid tussen Amerika en de Westeuropese landen. Daardoor
poogde hij het Amerikaanse ‘leadership’ van heel het Westen te heroveren en zo,
volgens Le Monde, Europa te beroven van de ‘rol in de wereld die het toekomt’,
waarvan de Kopenhaagse identiteitsverklaring zo hoog had opgegeven. Waar het op
neerkwam was, dat de Amerikanen via een regeling van de energiecrisis in belangrijke
mate de doelstellingen wilden verwezenlijken inzake de verhouding Amerika - Europa
die waren neergelegd in de rede van Kissinger in april 1973, terwijl de Fransen op
hun beurt trachtten diezelfde crisis te gebruiken om hun regionaal Europese
denkbeelden verwezenlijkt te krijgen.

Energieconferentie van de consumerende landen
Enkele weken later dwong de intussen sterk toegenomen Amerikaanse diplomatieke
en politieke druk de EEG-landen zich uit te spreken over de in Washington gewenste
energieconferentie van de Verenigde Staten, West-Europa en Japan. Aanvankelijk
opponeerden de Fransen, maar later berustten zij in een verkennend onderzoek. De
negen Europese ministers spraken op 6 februari jl. af dat:
a. de Europese Gemeenschap haar volledige vrijheid van handelen op energiegebied
moest behouden;
b. de conferentie in Washington niet mocht dienen om concrete besluiten over de
energiepolitiek te nemen, omdat de tijd van voorbereiding daarvoor te kort was
geweest en omdat een aantal belangrijke (producerende) landen niet aan de
vergadering deelnam;
c. een confrontatie tussen belangengroepen moest worden vermeden en onderzocht
moest worden hoe de dialoog met de producerende landen het beset kon worden
georganiseerd;
d. in ieder geval geen nieuw lichaam in het leven zou worden geroepen. De
problemen moesten worden bestudeerd in bestaande kaders, zoals de OESO en
het IMF.
Volgens bovenstaande minimale afspraak van de E.E.G.-ministers mocht in
Washington wel gesproken worden over de invloed van de energiesituatie op de
wereldeconomie, over bezuinigingen en alternatieve energiebronnen, over de rol van
de olie-industrie, verdeling ingeval van schaarste en over het probleem van bestendige
bevoorrading en prijzen.
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Verder mocht men in Washington een procedureel gesprek hebben over de geplande
conferentie van consumerende en producerende landen. Van de door minister
Kissinger voorgestelde actiegroep kwam dus niets terecht, omdat de EEG-landen
‘met de handen volledig vrij’ wilden samenwerken met de veel sterkere Verenigde
Staten en Japan, omdat men volgens de Fransen meer moest letten op zijn eigen
identiteit dan op zijn waardigheid en belangen.
In de oliecrisis was Frankrijk met Groot-Brittannië samen niet solidair en weigerde
elke samenwerking met partners zoals Nederland en de Bondsrepubliek, die door de
olieboycot van de Arabische landen getroffen werden. Mede daarom zegevierde de
politieke duivelskunstenaar Kissinger op de 12 en 13 februari 1974 in Washington
gehouden energieconferentie van de consumerende landen. Hij bereikte, dankzij een
uitgesproken pro-Amerikaans standpunt van de Westduitse delegatie, dat het vóór
de conferentie opgestelde ‘Europees mandaat’ van de tafel werd geveegd. In artikel
9 van het slotcommuniqué werd wel degelijk gesproken van ‘de noodzaak van een
algemeen actieprogramma voor internationale samenwerking, voor alle aspecten van
de energiecrisis’, om ‘het beleid van de betrokken staten te harmoniseren’. Frankrijk
weigerde dit artikel 9 te onderschrijven, de andere acht EEG-landen deden het wel.
In zijn commentaar op de conferentie schreef Raymond Aron dat Kissinger in
Washington er op uit was de ‘Europese identiteit’ te vermorzelen, zoals Jobert er a
priori op uit was zich niet te voegen naar Kissingers procedure. Kissinger maakte er
geen geheim van, dat hij de als ‘Europese identiteit’ gedoopte praktijk van de negen
EEG-landen onverenigbaar achtte met het Atlantische bondgenootschap. Terwijl
bijna de hele Amerikaanse en Westeuropese pers vol lof was over de uitstekende
voorbereiding van de eerste conferentie van olieconsumerende landen in Washington,
verklaarde minister Jobert bij terugkomst in Parijs, dat de conferentie van het ene
moment op het andere geïmproviseerd werd. Terwijl de delegaties van acht Europese
landen min of meer geschrokken waren van de Franse arrogantie en brutaliteit op
deze conferentie, weet Jobert diezelfde arrogantie en brutaliteit aan de Westduitsers.
De volgorde van de conferentie, aldus Jobert, was helemaal fout. Eerst hadden de
negen EEG-landen een gemeenschappelijk energiebeleid moeten ontwerpen,
vervolgens had men een studie moeten maken van het energieprobleem op
wereldniveau om dan pas met de Verenigde Staten en de Arabische landen te praten.
Een nogal merkwaardige uitspraak. Want het waren juist de Fransen die eind vorig
jaar de kans op een Europees energiebeleid torpedeerden door hun bilaterale afspraken
met Arabische olieproducerende landen.
Frankrijk vestigt zijn hoop op de Europees-Arabische conferentie over sa-
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menwerking met de olieproducerende Arabische landen. Daaruit zal onvermijdelijk
een gemeenschappelijk Europees standpunt voortvloeien en daardoor zullen de
gebeurtenissen in Washington naar de achtergrond worden gedrongen. Inmiddels
kan niet ontkend worden dat de houding van Jobert in Washington aan Frankrijk wel
enige belangrijke voordelen buiten de Gemeenschap om bezorgde. De Arabische
landen waren naar het schijnt versterkt in hun overtuiging dat Frankrijk hun enige
vriend in Europa was. Ook konden de Fransen hun betrekkingen met de Sovjet-Unie
verbeteren. Ziedaar de reden waarom bij monde van Jobert voor het Elysée de
aanwezigheid van Amerikaanse troepen geen conditio sine qua non meer was voor
een détente in Europa. Deze verklaring aan de vooravond van het bezoek van
Pompidou aan Pitsounda begin maart van dit jaar betekende een aanzienlijke
verschuiving in de Franse buitenlandse politiek. Een ontwikkeling die door minister
Kissinger zeker niet met instemmend geknik zal worden begroet, omdat die zijn
Atlantische conceptie over de verhouding tussen West-Europa en de Verenigde Staten
in de mondiale verhouding dreigt te verstoren.

Europese integratie of transatlantisch blok
De Washingtonse conferentie van olieverbruikers leverde één gunstig resultaat op
dat niets te maken had met het energiebeleid. Frankrijk was er niet in geslaagd zijn
wil op te leggen aan de overige acht Europese partners. Minister Jobert was kennelijk
van oordeel dat hij zijn Europese collegae op de conferentie ervan kon weerhouden
akkoord te gaan met stappen die de indruk zouden wekken van een georganiseerd
optreden met de Verenigde Staten en die door de olieproducerende landen
geïnterpreteerd zouden kunnen worden als een vijandige houding. Dit was een ernstige
vergissing gebleken. Ondanks het enthousiaste commentaar van premier Messmer,
die de isolatie van Frankrijk toejuichte, omdat zij hem deed denken aan de goede
oude tijden van president de Gaulle, gaven Franse ambtenaren in privégesprekken
toe dat dit zeker geen resultaat was waarop zij hadden gehoopt. Onder president
Pompidou geloofde Frankrijk niet meer in de mogelijkheid geheel op zichzelf de
gebeurtenissen in de wereld te kunnen beïnvloeden. De conceptie van Frankrijks
onafhankelijkheid is op zijn minst voor een deel opgegaan in een Europese
onafhankelijkheid.
Parijs weet het isolement van Frankrijk in Washington volledig aan zijn Europese
partners in de Gemeenschap, omdat zij niet bereid waren een echte onafhankelijke
politiek te aanvaarden die de Europese Gemeenschap zou onderscheiden van beide
supermogendheden. Kissinger trachtte volgens Parijs in Washington een nieuw
Atlantisch bondgenootschap door de achterdeur naar binnen te brengen. De oprichting
van een coördinerende groep
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van hoofdambtenaren voor energievraagstukken draaide uit, althans tijdelijk, op een
institutionalisering van de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en een aantal
Westeuropese landen, wat altijd door Frankrijk was verworpen als in strijd met de
algehele conceptie van Europese onafhankelijkheid.
Tenslotte kan er geen twijfel over bestaan dat indien Frankrijk meer bereidheid
had getoond om een gemeenschappelijke politiek (zoals de normalisatie van de
economische politiek van de EEG-landen als belangrijk component van de
economische en monetaire unie) te aanvaarden en meer de indruk had gevestigd
voortgang te willen maken met de Europese éénwording, de andere leden van de
EEG, met name de Bondsrepubliek, niet een zo uitgesproken pro-Amerikaans
standpunt op de conferentie in Washington zouden hebben ingenomen.
Gedurende de afgelopen kwart eeuw was de vraag of Europa Europees moest zijn
of Atlantisch, bij herhaling in discussie. Moet West-Europa zich integreren in een
door de Verenigde Staten geleid transatlantisch blok of is het een doel op zich? Bij
iedere belangrijke Europese discussie over de landbouw, over de monetaire situatie,
over de defensie, over de handelsovereenkomsten en afgelopen februari in Washington
ook weer bij het zoeken naar een oplossing van de energiecrisis komt deze vraag
naar voren.

Nixon en Europa
Door de Amerikaanse militaire bescherming van West-Europa te koppelen aan de
Europese verplichting tot economische en politieke samenwerking, wierp president
Nixon in zijn toespraak te Chicago op 15 maart jl. fundamentele vragen op over aard
en doel van het Atlantisch bondgenootschap. Het voorstel van de EEG van 4 maart
jl. tot een Arabisch-Europese conferentie van ministers van buitenlandse zaken
vormde slechts de aanleiding voor Nixons campagne. De oorzaak lag in de
ontwikkelingen sinds de Europese topconferentie te Kopenhagen in december 1973.
De energieconferentie te Washington stelde Frankrijk tegenover zijn Europese partners
en de kabinetswisseling in Groot-Brittannië betekent vermoedelijk het einde van de
Britse verbondenheid aan het Franse beleid.
Wanneer de Europees-Arabische conferentie dit najaar of volgend voorjaar
plaatsvindt, zouden de moeilijke onderhandelingen over een Israëlisch-Arabische
vrede zich nog kunnen voortslepen. De Arabische havikken zouden deze conferentie
in dat geval kunnen aangrijpen om Europese steun te werven voor grotere Israëlische
concessies dan de Amerikanen van Israël denken te kunnen verkrijgen.
Misschien is deze vrees overdreven, want de Westeuropeanen zijn het
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onderling vermoedelijk evenzeer oneens als met de Amerikanen. Maar de wijze
waarop zij de Arabieren uitnodigden, leek onverenigbaar met het Atlantisch
partnerschap.
Weliswaar deelden sommige Europese regeringen Washington in de
voorbereidingsfase mede wat zij van plan waren, maar deze communicatie was in
feite een éénrichtingsverkeer. De Amerikanen werden niet geconsulteerd en dit was
het juist waarover Washington zich beklaagt. Het gevaar dreigt dat de moeilijkheden
van het besluitvormingsproces binnen de Europese Gemeenschap leiden tot een
situatie welke de Verenigde Staten in feite uitsluiten van een inbreng in het Europese
overleg. Wanneer dit gebeurt, heeft het denkbeeld van een onafhankelijke Europese
politiek een zeer speciale inhoud gekregen, te weten het doorsnijden van de
Atlantische banden uit praktische overwegingen. Groot-Brittannië en de
Bondsrepubliek kunnen meer dan enig ander land verhinderen dat Frankrijk de EEG
in deze richting leidt. Bondskanselier Brandt en misschien ook premier Wilson zien
de voordelen van een Europese Gemeenschap, maar geloven niet dat deze haar
eenheid moet zoeken door zich tegenover de Verenigde Staten op te stellen. Zij
beseffen de onmisbaarheid van Amerikaanse bescherming tegen het gevaar dat de
Russische militaire overmacht nog altijd voor West-Europa vormt.
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Wonen in de stad
P. Meekels
Vermoedelijk is mijn vrijmoedige kritiek op hetgeen in België, reeds sinds de tweede
wereldoorlog, voor stedebouw moet doorgaan, er de oorzaak van dat bepaalde
personen de indruk hebben gekregen dat ik de man zou zijn die weet hoe het moet,
en mij dan ook gevraagd hebben hierover een artikel te plegen.
Spijtig genoeg echter ben ik die man niet, doch gewoon een architect die
beroepshalve dagelijks in contact komt met de stedeling die zich een woning wil
bouwen. De redenen tot dit bouwen zijn steeds veelvuldig én dezelfde. Aan het
stedelijk wonen zoals men het op dit ogenblik moet ondergaan, wordt verweten een
gebrek aan vrijheid, aan privacy, aan menselijk contact, aan ruimte, aan contact met
de natuur (kinderen kunnen er zelfs geen hondje meer op na houden), gebrek ook
aan speelmogelijkheden voor de kinderen, lawaaihinder, luchtvervuiling enz....
De voordelen van de uitgebreide infrastructuur op het gebied van onderwijs, cultuur
en bevoorrading wegen daar blijkbaar niet tegen op. Zodra de financiële middelen
het dan ook enigszins toelaten, gaat men trachten er iets aan te doen.
Dit ‘iets doen’ beperkt zich meestal tot het bouwen van een woning aan de periferie
van de stad, waarvan de omvang en de inplanting bepaald worden door een
verkavelings- of ander plan van aanleg, opgemaakt door personen die terzake al of
niet, en meestal niet, deskundig zijn. Door deze personen, variërend van notaris tot
landmeter e.a. wordt de straatbreedte, de rooilijn, de bouwbreedte, -diepte en -hoogte,
de dakvorm, de gevelsteen en noemmaar-op bepaald, en dit volgens individuele
criteria waaraan geen enkele concrete norm ten grondslag ligt.
Deze vorm van stedelijke uitbreiding laat enerzijds de kapitaalkrachtigen een
grandioze grondverspilling toe om een absolute privacy te bereiken (in de Antwerpse
agglomeratie worden er nog percelen van enkele ha verkocht) en dwingt anderzijds
de economisch minder bedeelden tot het huizen in woonkazernes zonder enige
privacy. Tussen deze twee vormen vinden wij alle gradaties van woondensiteit,
overwegend bepaald door de financiële sterkte van de gegadigden.
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Beroepshalve wordt de architect hier met zijn neus bovenop gedrukt en hij moet wel
een monument van onverschilligheid zijn om daar geen kritiek tegenaan te gooien.
Want het kán anders.
Ik bedoel dan niet het uiterlijk aspect of uitzicht van de apartementsgebouwen of
villa's, niet of een Amelinckx fraaier is dan een Euramco, want dit is onbelangrijk.
Wel belangrijk zijn echter de resultaten van een aantal studies, die geloof ik, door
de grote meerderheid gekend zijn, en waaruit blijkt dat wonen in
appartementsgebouwen vaak de jeugderiminaliteit, het percentage van psychisch
gestoorden en de algemene vereenzaming vergroot. Flatneurose is een vertrouwd
begrip geworden.
In dagbladen, tijdschriften enz. verschijnen artikelen; het verslag van de nationale
middenraad ACW-MOC van 20 oktober 1973 stelde:
‘Bouwgrond voor iedereen is een eis van christelijke rechtvaardigheid’. In Libelle
Rosita - en misschien is dit belangrijker dan de motie van een congres -: ‘Moeders
vinden dat hun kinderen moeten kunnen spelen binnen schreeuwafstand en ze achten
speelpleinen 12 verdiepingen lager of 3 straten verder onaanvaardbaar’.
In de huidige stedelijke bewoning is er dus blijkbaar ‘something rotten’ en de
individuele woning schijnt een recht te zijn dat niet afhankelijk mag gesteld worden
van persoonlijke economische sterkte. Het grote argument echter tegen de individuele
woning is dikwijls het grondgebrek, samen met de bekende bewering dat een bepaalde
hoge woondensiteit noodzakelijk is om tot een stedelijk levenspatroon te komen:
men verwijst dan naar steden als Parijs, Londen en Tokio, welke culturele centra zijn
dank zij hun grote bevolkingsdichtheid. Ik durf aan deze stelling twijfelen, want ik
zie niet goed in waarom het cultureel potentieel van een hoogbouw groter zou zijn
dan van een z.g. tuinwijk. Verder huist de culturele toplaag van een stad, voor zover
ik weet, uiterst zelden zelf in deze woonblokken. Duidelijk is wel dat het een kwestie
van contactmogelijkheden is, maar ik geloof niet dat de lift daarvoor het enige
alternatief is. M.i. is deze bewering voer voor sociologen, waarop ik, mede door
gebrek aan kennis terzake, niet verder wil ingaan.
Het z.g. grondgebrek wil ik echter wel even nader bekijken.

Een nieuwe sleutel voor een verantwoord grondgebruik
De stad had in het verleden een duidelijke woonfunctie, om het even of het om een
havenstad, een handels- of universiteitsstad ging. (Blijkbaar doen wij het tegenwoordig
anders, en ik denk daarbij aan Louvain-La-Neuve en mogelijk ook al UIA, waar
universiteiten gebouwd worden welke niet in het wonen geïncorporeerd zijn).
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De industrialisatie heeft verstedelijking van de bevolking meegebracht. De stad is
buiten haar wallen gegroeid, heeft voorsteden gekregen en voor-voorsteden en de
woonfunctie verschoof van het centrum naar de rand van de agglomeratie.
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Voor mij is de stad niet beperkt tot wat wij bedoelen met ‘naar de stad gaan’, ook
niet tot wat wij gewoonlijk de stedelijke agglomeratie noemen: de stad is m.i. het
totale woongebied van de mensen welke cultureel, sociaal, economisch enz. stedelijk
georiënteerd zijn.
Concreet zou ik voor Antwerpen b.v. willen stellen dat de stad zich uitstrekt van
Schilde t/m Zwijndrecht en van de Nederlandse grens t/m Hove. Op deze oppervlakte
van meer dan 400 km2 (20 km × 20 km) leven, wonen en werken max. 1.000.000
mensen.
Er dient een sleutel gevonden te worden om de beschikbare oppervlakte te verdelen
volgens de verschillende stedelijke behoeften. Zonder zulke sleutel is de kans groot
dat de ‘sterken’ het grootste part krijgen, terwijl de gewone bewoner wiens invloed,
alle democratie ten spijt, praktisch nul is, genoegen zal moeten nemen met hetgeen
men in Engeland ‘Sloap’ noemt (space left over after planning).
Een zeer geschikte sleutel zou de gebruiksduur kunnen zijn.
Om de gebruiksduur te bepalen zou ik het stadsleven willen opsplitsen in enkele
hoofdfuncties, welke m.i. zijn:
Wonen.
Werken: waaronder ik eenvoudigheidshalve ook het studeren zou willen rangschikken
(de gemeenschappelijke noemer is beslist de ingeboren afkeer t.o.v. beide).
Verzorging: Hieronder rangschik ik kleinhandel, verpleging: grotendeels wat wij
op dit ogenblik de tertiaire sector noemen.
Ontspanning: waaronder ik ook de diverse culturele activiteiten klasseer. De
verbinding tussen deze verschillende functies is het verkeer, dat voor mij dan ook,
op zichzelf, geen enkele waarde heeft en een louter dienende rol speelt. Ik weiger
dus het verkeer als een (tegenwoordig hèt) hoofdelement van de stedelijke
plannenmakerij te aanvaarden. Voor mij is de vraag niet: hoe rijd ik dóór de stad,
maar wel: hoe woon ik ín de stad?
Ik erken de complexiteit van het verkeersvraagstuk, doch m.i. dient een oplossing
gezocht, stoelend op de erkenning van de dienende rol. Van de verkeersdraak dienen
een aantal koppen afgehakt, zodat 't beest zijn agressiviteit verliest en zich in de buurt
van de mens weer menselijk gaat gedragen.
Als ik nu in 'n gemiddeld huishouden de tijdsverdeling over de verschillende
hierboven genoemde levensfuncties opmaak, dus wonen, werken, verzorgen,
ontspannen, dan kom ik tot vrij onverwachte resultaten. Gemakshalve heb ik een
gezin genomen, bestaande uit een ouderpaar, man werkend 9u/dag en 5 dagen/week,
vrouw half-time betrekking, en 3 schoollopende kinderen variërend van 9 tot 16 jaar.
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Zulk gezin (5 personen) beschikt per week over
5 man × 24 u × 7 dagen =

840 manuren

Daarvan worden uithuizig gewerkt en
schoolgelopen (verplaatsingstijd
inbegrepen)

230 manuren

Uithuizige verzorging (winkelen,
30 manuren
wasserij) (verplaatsingstijd inbegrepen)
Uithuizige ontspanning, idem
verplaatsingstijd

48 manuren

Rest huiselijke bezigheden of wonen

540 manuren

Op een totaal van 840 manuren maakt dit meer dan ⅝ van de totale capaciteit uit.
In andere familiale situaties, vooral als ook de vrouw full-time uit werken gaat en
nog meerdere kinderen studeren, zouden deze cijfers wat anders kunnen liggen, doch
rekening houdend met feestdagen en verloven (waarmee ik hierboven geen rekening
hield) zal het toch moeilijk zijn om ⅝ van de totale tijd tot 4/8 terug te brengen.
Als ik nu de beschikbare stedelijke oppervlakte volgens deze norm ga verdelen:
dan dient ⅝ van de 40 km2 die Antwerpen groot is, beschikbaar gesteld voor het
wonen. Dit is 250 km2 of 25.000 ha. Het hierboven genoemde inwonersaantal kan
ik omrekenen naar 250.000 gezinnen. Over 25.000 ha maakt dit 10 gezinnen/ha of
ieder gezin zo'n 1.000 m2: theoretisch zelfs in het stadscentrum, wat toch wel
onverwachte perspectieven opent.
Dit houdt echter een aantal voorwaarden in:
o.a. Ook in Schilde zal de bedrijfsdirecteur tevreden moeten zijn met 1.000 m2.
- Supermarkten en parkeerruimten zullen desgevallend ondergronds moeten
gebouwd worden.
- Nijverheden zullen zich met kleinere oppervlakten moeten tevreden stellen.
- De oppervlakte voor het verkeer zal drastisch moeten worden verminderd.
Het is misschien nuttig deze m.i. onvoorwaardelijkheden even van nabij te bekijken.
Doch eerst nog een paar algemene opmerkingen.
1. Op dit ogenblik wordt er, en terecht, een algemeen streven merkbaar om
bestaande kasteeltuinen tot groene zone te verklaren en er parken voor de
gemeenschap van te maken. Ik zeg terecht, maar toch met enig voorbehoud,
want ik heb de sterke indruk dat dit openbaar groen pas belangrijk wordt
naarmate het privé groen geheel verdwijnt. Ik zie in buitengemeenten en ook
in onze zg. villawijken vrij weinig bewoners rondwandelen in openbare parken.
Dit wil niet zeggen dat ik de openbare parken volledig wil elimineren, maar een
stedelijke bewoning zoals hierboven geschetst, met
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een privé familiale groene zone van 500 m2/gezin (of 12.500 ha in totaal), zou
de oppervlakte van de publieke zones kunnen beperken.
2. Dertig procent van de Belgen schijnt te beschikken over een tweede verblijf,
variërend van een werkelijk landgoed, over een appartement aan zee, tot een
hokje van het ‘werk van de akker’. Ik erken dat deze cijfers afkomstig zijn van
statistische gegeven, en wetend hoe ik persoonlijk statistieken invul, zou ik aan
de juistheid ervan moeten twijfelen. Maar als ik even in mijn kennissenkring
rondkijk, moet ik de juistheid van dit cijfer wel aanvaarden. Ook de tweede
woonst kost echter grondoppervlak, en wat meer is, ook verkeer. Een stedelijke
bewoning gebaseerd op de hierboven aangehaalde criteria zou onherroepelijk
de drang naar de tweede woonst met alle financiële en andere gevolgen vandien,
sterk doen verminderen.

Een ander straatbeeld
Ook in Schilde zal de bedrijfsdirecteur tevreden moeten zijn met 1.000 m2. Om te
beginnen vind ik het niet meer dan rechtvaardig dat in een stedelijke agglomeratie
de grondbeperkingen gelden voor iedereen, onafhankelijk van zijn inkomen. Dat
hiervoor de bouwgrondhandel, mag ik zeggen de bouwgrondwoeker, onttrokken
moet worden aan de vrije markt, vind ik niet meer dan logisch. In feite heeft grond
op zich zelf geen waarde.
Het beperken van de perceeloppervlakte tot 1.000 m2 veronderstelt echter een
totaal andere stedebouwkundige aanpak.
Vermoedelijk zal mij voor de voeten geworpen worden dat een kavel van 1.000
2
m geen enkele privacy garandeert, en dat deze vorm van bebouwing dan ook weinig
verbetert aan de gekende nadelen van de flatbewoning. Men verwijst dan naar de
veelvuldig toegepaste aanbesteding van 30 × 50 m of 1.500 m2, welke inderdaad met
de huidige stedebouwkundige voorschriften geen enkele privacy oplevert.
Stedebouwkundige voorschriften kunnen echter anders zijn dan op dit ogenblik
gebruikelijk.
Als ik daarjuist schreef over 1.000 m2 / perceel, heb ik weinig rekening gehouden
met de straten, welke er toch zullen moeten zijn. Maar weet u dat op dit ogenblik in
een woonblok van 60 × 100 m, met een straatbreedte van 6 m en een voetpad van 3
m, zonder voortuinen, (en waar vinden wij nog zulk zuinig grondbeheer) 30% van
de totale oppervlakte verspeeld wordt aan straataanleg?
Als de verkavelaar zich nog even laat inspireren door voortuintjes van 6 m (en
men durft meer) dan verspelen wij 55% aan het straatbeeld, en rest er 45% voor de
bebouwing. Er zijn realisaties van 65 tegen 35%. Ik kan mij niet van de indruk
ontdoen dat in zulke verhoudingen het belang van het
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straatleven - om het met een understatement te zeggen - lichtjes wordt overtrokken.
Met een juiste herwaardering van de verschillende straatfuncties heeft men in
woonstraten genoeg aan 10% van de oppervlakte. Verschillende studies in het
buitenland komen tot dit cijfer. Hierop wil ik straks nog terugkomen. Nemen we nog
15% van de beschikbare woonoppervlakte voor openbaar groen, (of 3.750 ha in
totaal) dan rest er ons van de voorgestelde 1.000 m2 / perceel nog 750 m2, b.v. 25 ×
30.
Stel dat de bouwvoorschriften in grote lijnen zouden bepalen dat eenieder rond
zijn perceel een muur mag (niet moet) optrekken, tot b.v. 2 m hoogte en dat men
verder op zijn perceel mag bouwen zoals men wil en waar men wil, met mogelijke
beperkingen voor de oppervlakte, doch zodanig dat storend inzicht op buren absoluut
vermeden dient te worden. Wetend uit ervaring dat een woning van 200 m2
vloeroppervlak in de meeste gevallen voldoende zal zijn, dan schiet er nog een tuin
over van 550 m2 of 25 × 22 m met een absolute privacy, zo men dit verlangt.
Andere oplossingen zijn mogelijk. Verschillende confraters hebben systemen
uitgewerkt, in de meeste gevallen met nog kleinere percelen. Al deze systemen
kunnen langs, naast en door elkaar gebruikt worden.
We zullen echter moeten afstappen van het op voorhand volledig uitgewerkte
verkavelingsplan. Op ieder ogenblik moeten doorbraken, vorm- en
functieveranderingen mogelijk zijn. Dit veronderstelt echter vanwege de
stedebouwkundige diensten een grotere soepelheid, die slechts mogelijk is vanuit
een werkelijke stedebouwkundige kennis en inspraak.
De recht-toe recht-aan rooilijn vervalt, plaatselijk versmalt de straat, op andere
plaatsen verbreedt ze voor inkijkzones, gemeentelijke kinderscholen, rustbanken,
zandbak enz.... De percelen bewoond door introverte naturen zullen misschien
grotendeels ommuurd worden, deze met extroverte bewoners blijven vermoedelijk
grotendeels open. Natuur, straat en tuin worden één geheel.
Het is echter duidelijk dat niet alle gezinnen tuin-minded zijn. Jonggehuwden
voelen zich dikwijls zeer in hun schik op een appartement, hetzelfde kan gezegd
worden voor een bepaald percentage van oudere paren en sommige alleenstaanden.
Uit Engelse studies is gebleken dat met ongeveer 20% appartementen aan deze vraag
voldaan wordt.
Hieruit vloeit weer een terreinwinst voort van 2.500 ha waarmee men de groene
zones of de percelen kan vergroten. Gebruikt men die winst als groene zone dan kom
ik, mèt de 3.750 ha van hierboven tot 6.250 ha of 30 parken ter grootte van b.v. het
Rivierenhof of ± 33.000 mensen/park. M.i. blijft het noodzakelijk de hierboven
bepaalde appartementen in de omschreven woonwijken te integreren, al was het maar
om sociale motieven.
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Verder zou ik willen stellen dat ook kleine nijverheden, en ik denk aan schrijnwerkers,
loodgieters, maar ook aan drukkerijen e.d. zouden toegelaten worden in deze
woonwijken, even goed als het nu aanvaard wordt van de dokter, de advocaat of de
architect. En ook de winkel en het café, want beide, en vooral deze laatste zijn in de
meeste nieuwe wijken blijkbaar ongewenst. Het tappen van pinten schijnt volgens
de meeste stedebouwkundige voorschriften een hoogst onoirbaar beroep te zijn!
Hieruit moet een maatschappelijk verkeer groeien dat vermoedelijk ver te prefereren
valt boven wat we nu in de sociaal bij voorbaat gedetermineerde nieuwe wijken zien
gebeuren.

Supermarkten verdwijnen onder de grond
Supermarkten e.d. zullen desgevallend ondergronds moeten gebouwd worden.
Hierover denk ik kort te kunnen zijn:
m.i. is het immoreel dat b.v. tussen Deurne en Wijnegem, in Borsbeek enz. ettelijke
hectaren ter beschikking worden gesteld van supermarkten, als ik terzelfdertijd zie
dat in Deurne de mensen verplicht worden te wonen in appartementsgebouwen tot
10 verdiepingen hoog, en dan nog dikwijls vlak bij de autostrade, met alle
lawaaihinder vandien. Hoe kan men dit verantwoorden? Ik merk bovendien dat deze
supermarkten praktisch geen ramen hebben, en dat de bestaande ramen worden
afgeschermd om in het interieur de gewenste publicitaire lichtkleur niet te laten
verstoren door het daglicht. Dat men niet komt aandraven met technische
moeilijkheden, want dan wil ik even wijzen op de E3 rond Antwerpen, welke in open
gracht is uitgevoerd en evenmin onder water loopt.
Mochten dergelijke supermarkten te duur en dus niet meer renderend zijn, dan
beken ik eerlijk dat ik mij het wonen goed kan voorstellen zonder deze supermarkten.
Laat men hieruit niet opmaken dat ik de supermarkten wil elimineren! Als ik echter
moet kiezen tussen het wonen in appartementen of supermarkten onder de grond,
dan is mijn keuze vlug gemaakt.
De bij de supermarkten aansluitende parkeerruimten, en niet alleen deze, zou ik
om dezelfde reden ondergronds willen verbannen; het heeft duidelijk geen enkele
zin stationair blik uren lang van de ‘gezonde lucht’ te laten genieten.
Onlangs las ik in de krant dat de dienst voor Urbanisatie van Moskou tot de
conclusie gekomen is dat er meer ondergronds zal moeten gebeuren. Intussen merk
ik echter dat de gemeente Borsbeek (dus de gemeenschap) aan de Priba 2000 te
Borsbeek politieagenten ter beschikking moet stellen op de verkeerskruising van het
parkeerterrein en de openbare weg, of: de gemeenschap ten dienste van het
grootkapitaal.
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Liever machines opstapelen dan mensen
Nijverheden zullen met kleinere oppervlakten genoegen moeten nemen: nergens
wordt het Antwerpse landschap zo open als in de nijverheidszones. General Motors
b.v. aan de Noorderlaan is omringd met hectaren grasperken afwisselend met hectaren
parkeerterrein (wat dacht U?). Ik vraag mij af waartoe deze grasperken dienen, en
het antwoord is vermoedelijk tot meerdere eer en glorie van de multi-nationale
ondernemingen.
Men kan mij antwoorden dat deze firma's het kunnen betalen, wat vermoedelijk
naast de kwestie is: want blijkbaar hoeven zij het helemaal niet te betalen, maar
worden de terreinen hun in erfpacht ter beschikking gesteld.
Wie, bij General Motors, profiteert van die grasperken? De produktieruimten zien
er niet op uit, de burelen slechts sporadisch, en het personeel mag ze niet betreden
tenzij per grasmaaier.
Het zijn echter niet alleen de groene zones en de parkeerruimten rond de fabriek
welke mij choqueren, doch ik ben er bovendien van overtuigd dat de fabrieken zelf
op kleinere oppervlakten kunnen gebouwd worden.
Ook fabrieken kunnen in verdiepingsbouw uitgevoerd worden; en vroeger toen er
z.g. nog grond genoeg was, deed men dit wel. Ik verwijs naar oudere fabrieken langs
het Albertkanaal te Merksem en iedereen kent andere voorbeelden. De Nederlandse
Staatsdrukkerij in Amsterdam is een recent gebouw met 3 verdiepingen, en werkt
perfect. Uit vrije wil zal de industrie echter geen plaatsbesparing nastreven, want
vermoedelijk is het in de meeste gevallen efficiënter alles op één niveau uit te voeren.
Zoals een industrieel mij enkele jaren terug verklaarde: ‘plaats is de beste machine’.
Als er inderdaad grond in overvloed zou zijn, hoeft men voor mij niet aan
grondbesparing te doen: hoe efficiënter hoe liever dan. Dit schijnt echter het geval
niet te zijn en dan stapel ik liever machines op elkaar dan mensen, ongeacht het
verschil in hun respectievelijk soortelijk gewicht.

Reductie en specificatie van de verkeersruimte
De oppervlakte voor het verkeer zal drastisch moeten verminderd worden. Verre van
mij mezelf bij de verkeersspecialisten te rekenen, maar toch wil ik hierover enkele
opmerkingen maken.
Van jaren terug dateert een wegencatalogisering, in, voorzover ik mij herinner, 7
categorieën, gaande van de autosnelweg V7 langs de V6 stedelijke invalsweg naar
de V1, of wandelstraat in de woonwijk. Een woordje over de V2 of de niet volkomen
verkeersvrije woonstraat: deze moet duidelijk smaller en anders dan nu worden
gepland. In nieuwe woonwijken kan de
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straatbreedte variëren van 3 m tot breder, bepaalde woningen kunnen over het voetpad
gebouwd worden (zie ook in oude steden).
De huidige uitvoering geeft de indruk dat men er rekening mee moet houden dat
verhuiswagens en stedelijke vuilnisdiensten met grote frequentie en hoge snelheid
het verkeersbeeld in onze woonstraten bepalen! Kleine breedten zullen het misschien
noodzakelijk maken dat verhuizingen niet toegelaten zijn op deze ophaaldagen: doch
een zekere noodzaak is dat de auto zich met een menselijke snelheid gaat
voortbewegen, met een absolute voorrang voor de voetganger en het spelend kind.
Hetzelfde wegdek zou voor de verschillende categorieën van gebruikers moeten
dienen, en rekening houdend met het openlijk gebrek aan discipline van de
doorsnee-chauffeur, zal het vermoedelijk noodzakelijk zijn op bepaalde afstanden
in het wegdek relatief grote of kleine pasverschillen aan te brengen, zodat het
overschrijden van de toegelaten snelheid misschien wel het doorslaan van de vering
tot gevolg kan hebben (een methode die naar het schijnt in verschillende
Latijnsamerikaanse landen natuurlijk groeide, en in Scandinavië planmatig wordt
toegepast).
Ook de bestaande woonstraten in de stad kunnen op een soortgelijke wijze opnieuw
gepland worden, zonder dat dit noodzakelijkerwijze de totale ‘Rasierung’ van de
bebouwing tot gevolg moet hebben. De meeste straten in onze steden zijn nog steeds
woonstraten, welke echter door geroutineerde chauffeurs gebruikt worden om via
een gerafineerde kennis van het stedelijk stratenplan bepaalde verkeerslichten en
opstoppingen te vermijden. Het is duidelijk dat daarin verandering moet komen, doch
dit vereist een grondige herziening van het stedelijk verkeer. M.i. moeten er nu
eenmaal, om het verkeer te saneren, bepaalde opties genomen worden.
Ik wil er van uitgaan dat het gemeenschappelijk verkeer moeilijk het individueel
autoverkeer zal kunnen vervangen. Bepaalde straten zullen dan ook aan het verkeer
moeten worden opgeofferd, d.w.z. tot verkeersgrachten herleid, waarlangs, even
onbelemmerd als op de ringweg, het centrum van de stad kan worden bereikt. Deze
verkeersgrachten markeren zich op dit ogenblik reeds duidelijk in het bestaande
stratenplan van een stad als Antwerpen. Wellicht zal men in deze verkeersgrachten
op verschillende niveau's moeten rijden, en zal de laatste boom er aan moeten worden
opgeofferd. Maar ik beken eerlijk dat de met moeite voortlevende platanen op de
Antwerpse Leien (welke nu reeds duidelijk verkeersgrachten zijn) mij minder
interesseren dan de oude eiken, beuken of zelfs populieren in de achtertuinen van
b.v. de Beeldhouwerstraat (aan de drukke kruispunten zijn deze platanen trouwens
al een trieste dood gestorven). Langs deze verkeersgrachten is de logische situatie
van burelen, supermarkten e.a. en de hiervoor nodige parkeerruimten, in beperkte
hoogbouw, zodat ze terzelfder-
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tijd als geluidsbarrières kunnen fungeren voor de woonzones gelegen tussen de carrés
der verkeersgrachten.
Betekent dit dan het totaal afbreken en herbouwen van de stedelijke agglomeratie?
Hierop kan duidelijk ontkennend geantwoord worden: alleen bepaalde straten moeten
van nu af aan als verkeersgracht gepland worden, en aan de bewoners van deze straten
moet dit zo vroeg mogelijk duidelijk gemaakt worden.

Een bewoonbare stad
Zelfs een stad als Antwerpen leent zich hiertoe nog vrij goed. Stel dat de weg langs
de Scheldekaaien enerzijds, dus de Jordaenskaai enz. en de Leien anderzijds,
verkeersgracht zou worden, dan is de grootste afstand tussen deze wegen ongeveer
1.250 m of een kwartier wandelen (zie bijgevoegde schets). Elk punt in het centrum
is dan op 7 minuten wandelen gelegen van een stedelijke snelweg.
Als nu ook de Meir en de Schoenmarkt, de Oude Leeuwenrui en zijn verlengingen,
de Tolstraat en de Scheldestraat supplemental als verkeersgracht worden ingericht en m.i. is het dan al voldoende - dan nadert het snelverkeer tot minder dan 500 m
van om het even welk punt in het Antwerpen van binnen de wallen. Deze
verkeersgrachten kunnen aansluiten op enkele straten voor normaal verkeer met
gelijkvloerse kruisingen en verkeerslichten, welke uiteindelijk de verschillende
woonstraten bevoorraden.
In de woonstraten dient het verkeer zich echter te gedragen zoals het een
welopgevoed dier betaamt, d.w.z. - en ik herhaal het - met respect voor de
bewegingssnelheid en de prioriteit van de voetganger.
Ik wens de auto niet uit de woonstraat te bannen. In deze optie hoeft men de stad
niet af te breken doch men dient gebruik te maken van het frequente afbreken en
herbouwen dat in de oudere straten aan de gang is, met in het achterhoofd een
intelligent en speelruimte latend plan van aanleg. In de woonstraten kan het wegdek
versmald worden en met de nodige pasverschillen en zijdelingse uitwijkplaatsen
uitgevoerd (cfr. gebrek aan discipline van de chauffeurs) specifieke parkeerzones
kunnen loodrecht op de gevels aangebracht worden, het voetpad kan grotendeels
verdwijnen, want ook het rijpad is voetpad geworden. Het resterende straatoppervlak
wordt speeltuin, zandbak, looppiste, klauterhek, rustbank, groene zone, enz... Bij de
herbouw kan de strikte rooilijn verlaten worden. Bepaalde woningen springen vooruit,
hierbij gedeeltelijk de straat overdekkend, andere wijken achteruit om bijkomende
parkeerruimte te scheppen volgens de specifieke functie van het gebouw in kwestie.
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De straat leeft, op ieder ogenblik zo mogelijk van vorm en uitzicht veranderend. Ook
in het stadscentrum, van het verkeerslawaai afgeschermd door de langs de
verkeersgrachten als geluidsbarrière opgerichte burelen en nutsgebouwen, woont de
mens opnieuw in het groen, woont misschien de tuinman.
Laat ons echter deze sanering niet met geweld en bulldozers uitvoeren, en er hele
wijken voor plat leggen (zoals het schipperskwartier), waardoor men de in de wijken
zo moeizaam gegroeide fijnkorreligheid vernietigt, doch laat ons dit woning na
woning doen, ‘à fur et à mesure’ zodat nieuwe woningen komen naast oudere. Deze
laatste, niet meer voor bewoning gewenst, geven misschien een
vestigingsmogelijkheid aan nieuwe kleine firma's, kantoren of nijverheden waardoor
het leven in iedere wijk, op ieder ogenblik van ritme, samenhang en uitzicht kan
veranderen.
Het is geloof ik duidelijk dat ik stedebouwkundig opteer voor een stad met kleine
densiteit. Ik ben daarstraks uitgekomen op een cijfer van 10 gezinnen per ha, indien
iedereen een eensgezinswoning zou betrekken. Ik heb gesteld dat er onmiskenbaar
een bepaalde vraag naar appartementen bestaat en dat dit volgens Engelse
stedebouwkundige studies 20% bedraagt. De densiteit loopt dan op tot 12 gezinnen
per ha.
In een carré van 1.000 bij 1.000 m wonen dan 1.200 gezinnen, wat zeker voldoende
is voor een kleuterschool en enkele winkels.
(Volgens de hiervoor reeds aangehaalde Engelse studie is er een winkel nodig per
75 tot 130 personen, en een kleuterschool per 2.000 personen of 500 gezinnen). Op
een oppervlakte van 4 zulke vierkanten of 2 × 2 km wonen dan 4.800 gezinnen, wat
voldoende is voor enkele lagere scholen: deze liggen dan op een afstand van 1 km
of 10 minuten te voet, wat m.i. leefbaar moet kunnen zijn.
Er zijn dus duidelijk andere mogelijkheden dan de door de heren promotoren
voorgestelde appartementsgebouwen en de door verschillende collega's opgemaakte
stedebouwkundige ontwerpen en verwezenlijkingen, waarin de stad herleid wordt
tot over vele kilometers geïsoleerd staande hoogbouwen (cfr. inkom Boom) langs
desnoods drukke verkeerswegen. Weinig van deze confraters wonen zelf in deze
woondozen.
Ik geloof echter de jury te moeten bedanken die in 1930 het ontwerp van Le
Corbusier voor de stad op de Linker Oever te Antwerpen afdeed met de opmerking
‘Cet homme est un fou’.
Deze man was beslist niet gek, maar stel U voor dat de Antwerpse Linkeroever
een vooroorlogs Bijlmermeer zou zijn geworden. Ook dit gevaar, waaraan wij ontsnapt
zijn, moet ons er voor behoeden dat wij met te drastische oplossingen de stedelijke
evolutie te ver in de toekomst zouden vastleggen.
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Vrijmetselarij in beeld
M. Jacobs
Omschrijving
Op twee manieren kan men over de vrijmetselarij aan buitenstaanders iets duidelijk
maken. De eerste is het publiceren van getuigenissen over wat het vrijmetselaar-zijn
inhoudt en wat het lidmaatschap van een loge voor de betrokkene betekent. De tweede
is uiteen te zetten wat er in de vrijmetselarij tot stand is gekomen, zo mogelijk met
afbeeldingen. Het boek dat ik hier wil bespreken1 volgt de tweede weg. Inderdaad is
er in de lange historie die de Orde van Vrijmetselaren in Nederland achter zich heeft,
een en ander verricht dat, in alle betekenissen, gezien mag worden. Een keur daarvan
wordt U getoond in de prachtige platenatlas De beoefening der Koninklijke Kunst in
Nederland.
Behalve 94 prenten, ieder toegelicht met een pagina tekst, bevat de atlas een
inleiding; het geheel vormt een uitvoerig, deskundig, genuanceerd en evenwichtig
exposé, waarin de plaats der objecten geschetst wordt in hun cultuurhistorisch verband.
‘Getuigenissen’ zal men in het boek niet vinden; een eventuele propagandistische
werking ervan kan slechts indirect zijn, hoe gemakkelijk het ook is om enthousiast
te worden over de fraaie typografie. Maar het geeft resultaten van grondig en kritisch
onderzoek, het kan misverstanden wegnemen en begrip wekken. Het is niet in de
handel, maar wel te bestellen, en bevindt zich in alle universiteitsbibliotheken.
Tezamen redenen genoeg voor bespreking in een blad waarin al diverse artikelen
over het onderwerp verschenen, van de hand van wijlen pater M. Dierickx, auteur
van het boek Vrijmetselarij / Een poging tot inzicht en waardering (1968), dat ook
in maçonnieke kringen met veel appreciatie is ontvangen.
Een behandeling voor niet-vrijmetselaren dient te worden vergezeld van een

1

De beoefening der koninklijke kunst in Nederland / Een cultuurgeschiedkundige platenatlas
der vrijmetselarij in Nederland, samengesteld door J.J. Hanrath, P.H. Pott, & B. Croiset van
Uchelen, 44 pp., 94 pl. met tegenoverstaande tekst, 33 × 23 cm.. Uitgave van de Maçonnieke
Stichting Ritus en Tempelbouw, Laan van Nieuw Oosteinde 174, Voorburg (1972). Prijs
ingenaaid f 35,-, gebonden f 42,50.
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inleiding over vrijmetselarij in het algemeen. Ik wil graag proberen die te geven, al
wijs ik erop dat mijn visie, zoals die van ieder vrijmetselaar, slechts een persoonlijke
kan zijn. Wel is de vrijmetselarij juridisch-exact te definiëren. Zij is gesticht op 24
juni 1717 te Londen, toen daar vier loges bijeenkwamen om zich een grootmeester
te kiezen, die de bevoegdheid had andere loges te erkennen. Door die erkenning
wordt een loge regulier. Alleen hij is vrijmetselaar die in zo'n erkende loge op de
voorgeschreven wijze als zodanig is aangenomen. Die erkende vrijmetselaren hebben
een omvangrijk geheel opgebouwd van ritualen, tradities, gebruiken, parafernalia,
overeenkomsten, organisaties, bepalingen en gewoonten; dat geheel vormt de
vrijmetselarij.
De vrijmetselarij is een orde, met in beginsel eenzelfde structuur als de orde der
tempelieren of die der jezuieten. Men kan alleen lid worden op eigen initiatief, waarbij
men moet voldoen aan bepaalde kwalificaties; wat de vrijmetselarij betreft zijn die
samen te vatten in de formule ‘een vrij man van goede naam’. Bij toetreding belooft
men het doel der orde naar beste vermogen na te streven, waarbij de leden elkaar
helpen. Bovendien wordt bij toetreding de oprechte bedoeling verondersteld om lid
te worden voor het leven. Vandaar de zorgvuldigheid waarmee kandidaten voor het
lidmaatschap worden onderzocht op de ernst en kwaliteit van hun motieven; vandaar
ook het respect dat de leden van de orde elkaar zijn verschuldigd. Het doel der orde
is omschreven in de artikelen 2 en 3 van de ordegrondwet, die in zoveel geschriften
(inclusief de atlas) staan afgedrukt, dat een vermelding ervan hier kan volstaan. Een
nieuweling moet een leertijd doormaken, de leden kiezen een uit hun midden als
‘primus inter pares’ met in gezamenlijk overleg vastgestelde bevoegdheden, de orde
is eventueel verdeeld in afdelingen waarvan elk een territorium bestrijkt.

Het spel-element
In Johan Huizinga's boek Homo Ludens (1938) komt het woord vrijmetselarij niet
voor. Huizinga's tweede vrouw (aan wie hij zijn boek opdroeg) was katholiek, en
tussen katholicisme en vrijmetselarij gaapte in die tijd nog een diepe kloof. Ook werd
in het vooroorlogse Nederland de vrijmetselarij aanzienlijk minder ludiek beoefend
dan thans. Nochtans voldoet de vrijmetselarij volledig aan Huizinga's karakteristiek
van het spel als element der cultuur. Vanuit de visie op de vrijmetselarij als
spel-sensu-Huizinga is de platenatlas De Beoefening der Koninklijke Kunst in
Nederland samengesteld. Om die reden kan ik niet beter doen dan alle punten van
Huizinga's omschrijving hier de revue laten passeren, gezien in hun relatie tot de
vrijmetselarij.
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Spel is een vrije handeling. Spel wordt vrijwillig aangegaan. Het woord vrijmetselaar
heeft daarop overigens geen betrekking. Het Engelse woord Freemason is een
inkorting van ‘free stone mason’, waaronder verstaan werd iemand die de fijnste,
zachtste steen wist te bewerken, welke diende voor beelden en versieringen. Bij de
aanneming tot vrijmetselaar ligt, zoals gezegd, de nadruk op de vrijwilligheid van
de stap die men doet, en op de persoonlijke verantwoordelijkheid daaraan verbonden.
Spel staat buiten het ‘gewone’ of ‘eigenlijke’ leven. Inderdaad hebben de
bijeenkomsten van vrijmetselaren een onmiskenbaar ‘apart’ karakter, ook al ontbreken
verwijzingen naar het leven buiten de loge allerminst.
Spel heeft een belangeloos karakter. De vrijmetselarij zal niemand aanzien of
rijkdom brengen. Dienstbaarheid aan het algemeen belang wordt gevraagd, maar
niet opgelegd. Weinig bijeenkomsten vandaag de dag hebben een onschuldiger aard
dan die van vrijmetselaren. Politieke en godsdienstige twistgesprekken zijn in alle
loges verboden.
Spel versiert het leven en vult het aan. Ook vrijmetselarij is omgeven met luister
en glorie, al is deze volstrekt on-commercieel. De deelnemers kleden zich
ceremonieel; er is een rijke verscheidenheid aan versierselen en gebruiksvoorwerpen;
de platenatlas toont er vele.
Spel bevredigt idealen van uitdrukking en samenleving. De Engelse omschrijving
van vrijmetselarij als ‘a peculiar system of morality, veiled in allegory and illustrated
by symbols’ legt dit aspect met alle gewenste nadruk vast. Vrijmetselarij is een
gezelschap waarin deugden en stijl hoog genoteerd staan.
Spel betekent iets, viert iets. De ritualen hebben betrekking op de aanneming tot
leerling-, bevordering tot gezel-, of verheffing tot meester-vrijmetselaar (ziedaar al
iets van een eigen jargon, kenmerkend voor alle spelgemeenschappen), of op
bezinning naar aanleiding van het zomer- en wintersolstitium, of van het begin van
een nieuw jaar van maçonnieke arbeid. Het maçonnieke spel raakt de deelnemers;
het is ook de bedoeling dat zij zich bewust identificeren met degene die het gebeuren
voor de eerste maal ondergaat.
Spel heeft een begin en een einde. Een maçonnieke samenkomst wordt op
ceremoniële wijze geopend en gesloten. Daartussen is er ‘beweging, heen en weer
gaan, afwisseling, beurt, knoping en ontknoping’ - Huizinga's karakteristiek voldoet
perfect.
Spel fixeert zich terstond als cultuurvorm. Het rituaal noopt tot regie, tot
vormgeving aan tekst en handeling; het is nodig om allerlei zaken te doordenken, te
formuleren, vast te leggen, over te leveren.
Spel voltrekt zich binnen een bepaalde, omgrensde ruimte. De ruimte die
vrijmetselaren gebruiken wordt wel ‘tempel’ genoemd, in die echte beteke-

Streven. Jaargang 27

784
nis van ‘datgene wat afgesneden is’, afgesneden namelijk van de buitenwereld. De
platenatlas toont het interieur van elf verschillende tempels in diverse perioden.
Binnen de speelruimte heerst een eigen en volstrekte orde. Dit is het geval met de
tempel als zodanig - die georiënteerd is op de vier windstreken en op een bepaalde
manier is ingedeeld - en in de hiërarchische opbouw van de loge zelf, met een
voorzittend meester (die voor een bepaalde tijd is gekozen), twee opzieners, meesters,
gezellen, leerlingen, alsmede in het vaste, overgeleverde karakter van dat wat plaats
vindt.
Spel heeft aesthetische kwaliteiten. Men mag een rituaal gerust vergelijken met
een toneelstuk van hoge klasse. Er moet iets ‘lukken’ in een spel, zegt Huizinga: de
spelers moeten het spel begrijpen, hun rol kennen, hun plaats weten. Gaat alles goed,
dan werkt er iets in en door het spel, en ontstaat er een besef van schoonheid, van
een zich opgenomen weten in een hogere ordening.
Spel heeft regels, ten aanzien waarvan geen scepticisme mogelijk is. Men aanvaardt
ze, en dan ook geheel. Van oudsher is de vrijmetselarij hierin bijzonder strikt geweest.
Wie tot lid van de orde werd aangenomen, beloofde plechtig, niets van de geheimen
der vrijmetselarij te zullen verraden - wat de enige manier is om ze te vrijwaren van
‘discussies’ waarin, sinds de opkomst van het rationalisme in de 18de eeuw, niets
en niemand behoeft te worden gespaard.
Spel bevordert gemeenschap. Dat is te ervaren door iedereen die aan een spel
werkelijk deel heeft. In de vrijmetselarij wordt die gemeenschap in eerste instantie
verwerkelijkt in de loges. Zij bestaan uit 20-100 leden, die elkaar vrij goed tot zeer
goed kennen, en de spelgemeenschap vormen ter opvoering van de ritualen.
De spelgemeenschap neigt ertoe, blijvend te worden. Het maçonnieke spel is geen
doel, maar middel. Doel is, zoals het heet, om ‘mannen tot elkaar te brengen, die
anders in voortdurende verwijdering van elkaar zouden zijn gebleven’. De
vrijmetselarij biedt, onder andere, unieke mogelijkheden tot het maken van vrienden,
in alle leeftijden.
De spelgemeenschap omringt zich met een geheim. Het bestaan van een maçonnieke
terminologie werd hierboven al aangestipt. Het gezamenlijk bezit van geheimen is
een natuurlijke zaak in een gemeenschap die plezier heeft in bepaalde dingen welke
zich voltrekken in beslotenheid. Ieder huwelijk heeft zijn geheimen, ieder goed
functionerend bestuur zelfs. Dát er geheimen zijn, is belangrijk. Het belang blijkt uit
het feit dat maçonnieke herkenningswoorden en -gebaren formeel worden
toevertrouwd. Ik zal daar nog op terugkomen.
Spel (in zijn hogere vormen) is geassocieerd met heiligheid. Het wordt op-
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gedragen aan, of voltrokken in naam van, de hoogste macht in het universum, in casu
de Opperbouwmeester des Heelals, afgebeeld op de eerste plaat van de atlas. De
vrijmetselarij is zeker geen eredienst, maar aanvaarding van dit gegeven - waarvan
het inhoudelijk begrip aan ieders eigen interpretatie wordt overgelaten - is essentieel
voor een gemeenschappelijke beleving.

De tempel van Salomo
Tot zover iets over de vorm der vrijmetselarij. De inhoud ervan is onvervalst Bijbels.
Op drie wijzen is de Bijbel in de ritualen werkzaam: 1) geen rituaal wordt opgevoerd
zonder dat het boek der boeken ligt opengeslagen, 2) de meeste ritualen zijn gebaseerd
op een thema uit de Bijbel, veelal oudtestamentisch, 3) veel zinswendingen in de
ritualen zijn op enigerlei manier aan Bijbelteksten ontleend. Boven en behalve de
algemene drie graden van leerling, gezel, en meester, kent de maçonnerie nog andere
werkwijzen; deze gaan veelal uit van andere Bijbelse gegevens, sommige daarvan
meer nieuwtestamentisch. Van alle themata die in de vrijmetselarij worden gebruikt
is het meest algemene, het meest fundamentele, de bouw van de tempel van Salomo
(zie afbeelding). Vrijmetselaars bouwen, zoals dat wordt uitgedrukt, ‘aan een
onzichtbare tempel, waaraan die van Salomo ten zinnebeeld strekt’. De vrijmetselaar
beschouwt zichzelf als een symbolische bouwsteen, die zo lang en zodanig moet
worden bewerkt tot hij bruikbaar is voor die bouw. Een voorbeeld wordt hem voor
ogen gehouden in de vorm van een goed afgewerkte, zuiver kubieke steen. Ziedaar
dus een symbool dat een concrete richtlijn biedt voor handelen in het dagelijks leven.
De tempel van Salomo was in de 16de en 17de eeuw een belangrijk en bekend
gegeven. Koning Filips II, die geestelijk én wereldlijk vorst wilde zijn, stelde zich
bij de bouw van zijn paleis-klooster in het centrum van Spanje, El Escorial
(1563-1582), juist dit voorbeeld. Hij gaf opdracht aan de Jezuiet Villalpandus om
van dat paleis-klooster een beschrijving te maken, die omstreeks 1608 klaar was. In
deze beschrijving wordt het bouwwerk vergeleken met de tempel van Salomo naar
de gegevens in de boeken Koningen en Kronieken, maar vooral ook naar die in het
boek Ezechiël. Door middel van een reeks bewerkingen, vertalingen en preken
(genoemd in de toelichting bij plaat 7) raakte het idee van de koninklijke tempelbouw
in de tweede helft van de 17de eeuw wijd verbreid in Europa. Het beïnvloedde de
ontwerpen voor de Tuilerieën, Versailles, White Hall, en vele kleinere paleizen.
De trouvaille van de vrijmetselarij is de abstractie van dit gegeven, waardoor het
niet alleen kon worden opgevat in overdrachtelijke zin, maar
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tevens worden gebruikt als norm en leidraad voor handelen onder eigen
verantwoordelijkheid door, in principe, iedereen. Dit is de betekenis van de overgang
van ‘operatieve metselarij’ tot ‘speculatieve’ (dat is: bespiegelende) vrijmetselarij.
De 18de eeuw bood de burgerij nieuwe mogelijkheden tot initiatief en ontplooiing.
Met herinnering aan het gildewezen liet zich in de vrijmetselarij een methode creëren
om in symbolische vorm dat bouwen aan Salomo's tempel, die Koninkrijke Kunst,
te beoefenen in een nieuw perspectief: ‘het bouwen aan een betere wereld, een betere
leefgemeenschap’ (p. 15). Hoe die opdracht verwerkt kon worden in een rituaal, in
een toneelstuk zo men wil, is een andere kwestie, thans te belichten.

Denken in correspondenties
Hoe gaat de vrijmetselaar, die een verband zoekt tussen dat ideaal van koninlijke
tempelbouw en zijn eigen persoonlijkheid, nu te werk? Bij het bezien van de vraag
dient vooropgesteld dat vrijmetselarij een methode is. Tijdens het maçonniek gebeuren
worden dingen genoemd en symbolen getoond welke naar die (tempel)bouw
verwijzen. Het rituaal is, behalve een ludieke, ook een allusieve, dat is toespelende,
handeling en tekst. Het is in de atlas gekarakteriseerd als een gebeuren ‘dat wekkend
is ten aanzien van hen die daar actief aan deelnemen, en wel doordat het zinspeelt
op een gegeven dat in aanleg bij alle deelnemers bekend wordt geacht en waarbij de
deelnemers zich actief en bereid openstellen om zijn wekkende werking te ondergaan’
(p. 14). En de tekst gaat verder: ‘Daarin zullen zij enerzijds een persoonlijke
stimulering vinden tegen de achtergrond van eigen denken gemoedsleven en religieuze
verwerking, anderzijds wordt hierdoor een onderlinge verbondenheid van de
deelnemers gestimuleerd als deelgenoten aan een geheim. Dit heeft een zodanig
stimulerende werking dat de deelgenoten zich daardoor extra aan elkaar verbonden
weten, terwijl zij er een kracht aan ontlenen die hen helpt zelfstandig voort te werken
in de richting waarop het gebeuren heeft gezinspeeld binnen het kader van de eigen
aanleg en vermogens’. Dit brengt mee dat de grondgegevens der vrijmetselarij
multi-interpretabel zijn, en moeten zijn. Zij is, geheel en al, ondogmatisch. De ritualen
zijn van voldoende breedte en diepgang om ieder der deelnemers in staat te stellen
er zeer veel in te herkennen dat op zijn eigen leven en streven als vrij man van goede
naam toepasbaar is; natuurlijk worden vrijmetselaars door een meer ervaren broeder
in dat herkennen ook onderricht. De winkelhaak als symbool van, bijvoorbeeld, ‘de
rechte verhouding’ welke dient te bestaan tussen de vrijmetselaar en zijn medemensen,
is voldoende bekend. Het symbool is er: het moet herkend worden, pas dan kan men
zich eraan activeren.
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Een stuk tekst, dat ik wil citeren, licht dit punt nog toe door een parallel te trekken.
‘Een prachtig voorbeeld van deze denkwijze is te vinden in het achtste couplet van
het Wilhelmus, dat het volgende beeld geeft:
Als David moeste vluchten voor Saul de tiran
Zo heb ik moeten zuchten met menig edelman.
Maar God heeft hem verheven, verlost uit alder nood,
Een koninkrijk gegeven in Israël zeer groot.

Hier wordt de actualiteit - de strijd tussen Willem van Oranje en Philips II - vergeleken
met de strijd tussen David en Saul, maar gelijktijdig wordt hierdoor gezinspeeld op
een toekomstverwachting, een belofte die de correspondentie inhoudt; immers het
was niet aan Saul, maar aan David dat de uiteindelijke overwinning ten deel viel.
Dit wordt dan in de laatste regels van het couplet nog nader uitgewerkt in die typische
bewoording, die ogenschijnlijk alleen maar een feit uit het verleden registreert, doch
in werkelijkheid moet worden gezien tegen de achtergrond van de tekst van
Handelingen 13: 17-25. In deze tekst wordt n.l. niet alleen gesproken van de uitredding
van het volk van Israël uit de dienstbaarheid van Egypte, maar de strijd van David
tegen Saul wordt gememoreerd en ogenblikkelijk daarop wordt de Christus als heiland
en koning naar voren gebracht’ (pp. 15-16). Nu mene men niet dat alle vrijmetselaars
bijbelkenners zijn, noch dat velen van hen desgevraagd een soortgelijk voorbeeld
zullen produceren, of dat men op een logebijeenkomst elkaar op erudiete wijze vliegen
zit af te vangen. Ook de vrijmetselarij heeft theoretische en praktische kanten en ze
zijn allebei rijk aan aspecten. Wat deze platenatlas duidelijk maakt is de verwevenheid
van de vrijmetselarij met het Europese geestesleven, haar concreetheid, haar exactheid
als cultuur-uiting, en de wijze waarop het denken in correspondenties aan haar
bijzondere, specifieke werkwijze ten grondslag ligt.

Individueel beleven, gezamenlijk handelen
De grondgegevens zijn in verschillende landen op verschillende wijzen uitgewerkt,
onder behoud van een aantal constante punten. Gelijk al gezegd, is de vrijmetselarij
van Britse oorsprong. Zij raakte snel verbreid in Frankrijk, waar zij modificaties
onderging. Het culturele leven in Nederland in de 18de eeuw was sterk op Frankrijk
gericht, en Franse invloeden zijn in de vrijmetselarij in ons land dan ook alom
aanwijsbaar, bijvoorbeeld in de namen van vele loges: La Vertu, Le Préjugé Vaincu,
L'Amitié Sans Fin.
De idealen waarmee de vrijmetselarij in Frankrijk verweven raakte, waren van
humanitaire en cosmopolitische aard: liberté - égalité - fraternité. Deze
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idealen hadden een wijsgerige achtergrond en uitwerking; zij konden op diverse
manieren worden geïnterpreteerd. Zij gingen uit van een conceptie van de mens als
te zijn van nature goed, en verdroegen zich uitstekend met atheïsme. Voor al deze
zaken biedt de vrijmetselarij ruimte. De aandacht valt dan vooral op de individuele
mens, zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, en zijn recht om zelfstandig te zoeken
naar waarheid; minder op het rituaal als gemeenschappelijk gebeuren. De aandacht
verschuift dan gemakkelijk van de opvoering naar de beleving. Vanuit de innerlijke
beleving kan men een toename van inzicht in de wereldorde mogelijk achten, die
men kan typeren als een toestand van verlichting. Deze opvatting van vrijmetselarij
voert makkelijk tot een zekere plechtstatigheid. Het rituaal wordt dan aanleiding,
voorwaarde. Naar eigen inzicht kan men er stukken uit weglaten of aan toevoegen;
dat is in de Nederlandse vrijmetselarij ook gebeurd. Van de vrijmetselaar wordt dan
verwacht dat hij een individueel denker is.
In de Engelse maçonnieke sfeer ligt de nadruk op het gemeenschappelijk handelen,
zoals dat bij traditie is vastgelegd; het rituaal staat buiten en boven alle discussie.
Een eventueel eigen inzicht blijft ondergeschikt; van de spelers wordt verwacht dat
zij hun rol kennen. Ook is de vrijmetselarij in Groot-Britannië geenszins atheïstisch.
Zij verwacht van haar leden een inzet, een teamgeest.
Wat ik hier schets als tegenovergestelde uitersten, zijn in feite gezamenlijke
componenten van elk maçonniek stelsel, maar in verschillende verhouding. Zo is
ook de symboliek van de vrijmetselarij van tweeërlei aard: die van de bouw en die
van het licht. Wie de individuele beleving voorop stelt, zal de nadruk leggen op de
lichtsymboliek. De Nederlandse vrijmetselarij is wat dat betreft een mozaïek van
schakeringen. Sommige loges stellen het ‘operatieve’ element, het bouwen, centraal,
andere het ‘speculatieve’ of bespiegelend element. Er is een zekere vrijheid om het
rituaal te variëren, een hoge mate van interesse daarin, en een ruime tolerantie.

Een geheim der vrijmetselarij?
Dit punt uit de opsomming hierboven mag wel iets nader worden toegelicht; in de
atlas gebeurt dat op pagina 17 en 18, waar er ook op gewezen wordt dat door recent
sociologisch onderzoek meer begrip is gewekt voor het typische eigen karakter van
besloten gemeenschappen. Bezien tegen die achtergrond hebben de geheimen dan
ook een duidelijke functie: zij stellen de deelnemers aan een rituaal in staat zich aan
elkaar te legitimeren, iets wat het begin vormt van ieder ludiek gebeuren. Vandaar
dat elke maçonnieke graad zijn eigen specifieke geheimen heeft.

Streven. Jaargang 27

789
Op enkele platen van de atlas zijn zogenaamde tableaus afgebeeld. Een tableau is
een tweedimensionale afbeelding van alle belangrijke attributen in de loge in de
betreffende graad, in de vorm van symbolen. Het heeft een voorname plaats in het
rituaal. Zijn die symbolen en hun betekenis nu geheim of niet? Mij dunkt van wel,
tegenover iemand die vreemd tegenover alle symboliek staat. Mij dunkt van niet,
tegenover iemand die zich uit interesse allang met allerhand symbolen leerde verstaan
en die zodoende op het ‘geheim’ kon anticiperen, zodat de toelichting in kwestie de
betekenis krijgt van een bevestiging. Met andere woorden: een geheim kan slechts
worden meegedeeld aan degene die het reeds kent. Op grond daarvan kan men ook
vrijmetselaars horen verklaren dat er in feite geen geheim is. De inwerking van de
ritus, de eenmakende kracht ervan, dát is volgens hen het geheim. In vergelijking
daarmee is het geheim-in-formele-zin bijzaak.

Anti-maçonnieke geschriften
Vier platen van de atlas tonen respectievelijk: een Plakkaat tegen de vrijmetselarij
te 's-Gravenhage (1735), de pauselijke bul ‘In eminenti’ (1738), de titelplaat van
Larudans ‘Les Francs-Maçons Ecrasés’ (1747) die hier is gereproduceerd, en
‘Vrijmetselarij als Volksvijandige Organisatie’ (1941).
Stof voor conflict met zowel Kerk als Staat was gegeven door het feit van de keuze
van een grootmeester in 1717. Aan hem had de vrijmetselaar in het vervolg een eed
af te leggen, in een dusdanige formulering dat schending ervan zou overeenkomen
met hoogverraad. De straf die de vrijmetselaar daarvoor over zichzelf afriep, kwam
neer op vernietiging van zijn lichaam, met als implicatie, dat bij het laatste oordeel
zijn opstanding onmogelijk zou worden; dit was een onaanvaardbare zaak voor de
Kerk. Wat de Staat betreft: men ging er al spoedig toe over om als grootmeester
iemand te kiezen die ‘door geboorte en status inderdaad uitdrukking kon geven aan
de pretentie van souverein, maar die al dra de insignia daarvan ontvangt en met de
hem toekomende hommage wordt behandeld.... Dit alles klinkt wellicht thans
uitermate zwaar en weinig aanlokkelijk, maar men dient wel te beseffen dat de gehele
sfeer van gepretendeerde souvereine macht, welke men zou kunnen derogeren aan
het recht der grotere gemeenschap van staat en kerk, terdege werd gezien in het kader
van “makebelief”, van speelse vorm’ (p. 14), een visie die natuurlijk niet zonder
meer door de machthebbers van Kerk en Staat werd begrepen.
Het plakkaat van 1735 werd uitgevaardigd toen de vrijmetselarij zich nog maar
kort in de Nederlanden had gevestigd, en snel de verdenking op zich had geladen
van orangistische sympathieën - een riskante zaak in een Stadhouderloos Tijdperk.
Pas naderhand, als het ludieke karakter van
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de vrijmetselarij beter bekend wordt, neemt de overheid een mildere houding aan.
Haast overbodig te zeggen, dat de vrijmetselarij, evenals welke stroming ook die
nadruk legt op 's mensen zelfstandigheid en zijn noodzaak om kritisch te denken, de
tegenwerking zal ondervinden van elk totalitair régime, zoals dat ook tijdens
Wereldoorlog II in Nederland ruimschoots is gebleken.

Historische ontwikkelingsgang
Tien platen van de atlas hebben betrekking op werken die invloed hebben gehad als
bronnen van maçonnieke kennis, te beginnen met de Regius en Cooke manuscripten
van omstreeks 1400, die gegevens bevatten waarmee vrijmetselaren vertrouwd zijn.
In het tweede kwart van de zo ludiek ingestelde 18e eeuw breidde de vrijmetselarij
zich snel uit. Een opkomende burgerij vond in haar een weg tot ongedwongen verkeer
met aristocratie, tot verruiming van inzicht en ontwikkeling, alsook tot een speelse
élégance in levensstijl. Een maçonniek kamerscherm, zelfs een poppenhuis met
tempelruimte, zijn uit die tijd overgebleven en afgebeeld.
Er ontstond voorts een grote vraag naar literatuur waaruit men over de Koninklijke
Kunst kon leren. Op een bijzondere manier werd aan die vraag tegemoet gekomen.
De zaken waarom het ging, waren immers officieel geheim: niemand mocht een
rituaal op schrift stellen. Niettemin waren teksten nodig voor de verbreiding. Zij
kwamen er ook, waarbij de schrijvers zich aandienden als verraders van deze duistere,
kwalijke zaken. In sommige gevallen poogden zij inderdaad de vrijmetselarij te
benadelen, zoals Larudan, van wiens werk de voorplaat hier is overgenomen. Andere
‘verradersgeschriften’ waren zo gedetailleerd en precies, dat er snel vertalingen van
verschenen. Curieus bewijs voor hun betekenis en invloed wordt gevormd door oude
rekeningen, waaruit blijkt dat de loges zelf ze met aantallen tegelijk inkochten.
Loges waren er in Nederland tegen het einde van de 18e eeuw gesticht in de meeste
grote steden en in vele garnizoensplaatsen zoals Den Briel, Kampen, en Zierikzee.
Platen van Wetboeken, liederenbundels, schootsvellen, diploma's en zogenaamde
bijoux ofwel onderscheidingstekenen voor de officianten figureren in de atlas.
Omstreeks 1800 zet dan het proces in, dat later is aangeduid als verburgerlijking,
waarbij dan wel ‘... moet worden gewezen op de oorspronkelijke betekenis van het
woord “burgerlijk” en dat niet bij uitbreiding moet worden betrokken bij het begrip
kleinburgerlijk, dat zeker in onze dagen nogal eens het mikpunt van kritiek pleegt
te zijn. Het gaat hier om het onderkennen van de rechten en de plichten van de burger:
de bewuste

Streven. Jaargang 27

791
deelgenoot in het staatsbestel, strevende naar bevordering van het algemeen welzijn
en daarbij vrijheid opeisend voor zichzelf, in de medemens geen meerderen of
minderen erkennend dan die in zedelijke waarde boven of beneden hem staan. Juist
door de nadruk te leggen op de “zedelijke” waarde, wordt een subjectief element
ingevoerd daar waar eenmaal een vast patroon van verhoudingen bepalend was.
Daarmee wordt een enorm stuk zekerheid prijsgegeven en een sterke mate van
individualisme bevorderd, en dat wel in het bijzonder ten aanzien van de verhoudingen
in staatsen geloofsgemeenschap, waardoor men een nieuw evenwicht moest leren
vinden. Bij dit alles wordt de Rede zo centraal gesteld, dat het schier onredelijk wordt
tegen deze ontwikkeling in te gaan’ (p. 31).
In de Nederlandse vrijmetselarij van die dagen is de centrale figuur Prins Frederik
geweest, tweede zoon van Koning Willem I, grootmeester van de orde van 1816 tot
1881. In de loop van de 19e eeuw verwierven zich vrijwel alle loges een eigen
gebouw, wat leidde tot grotere frequentie der bijeenkomsten, eerst eens per maand,
toen eens per week. De daardoor meer te vullen tijd werd besteed aan
gedachtenwisseling over allerlei onderwerpen, terwijl men poogde de vrijmetselarij
te bestuderen in het kader van godsdienst-fenomenologisch onderzoek. Allerlei details
uit de eigen werkwijze werden vergeleken met handelingen van rituele aard en
inwijdingen uit andere tijden en culturen, waarbij men zelfs parallellen meende te
kunnen vinden met het oude Egypte.
Het heeft veel tijd en inspanning gekost om de studie van de vrijmetselarij op
betere grondslagen te plaatsen gedurende een periode van her-oriëntatie, die omstreeks
1905 werd ingezet en die in feite nog voortduurt. In dat jaar werd een vereniging
opgericht tot studie van symboliek en ritus, in 1931 gevolgd door een vereniging die
zich met vormgeving en bouw bezighield. Als voorbeeld van de activiteiten van
laatsgenoemde moge het hierbij afgebeelde ontwerp dienen, dat nooit is uitgevoerd,
maar dat wel een goede indruk geeft van een maçonnieke tempel. De atlas toont een
aanzienlijk aantal andere voorbeelden van maçonnieke tempels, waarin naast essentieel
overeenkomstige zaken, toch steeds de sfeer van de bouwperiode tot uitdrukking
komt.
Op de tweede wereldoorlog volgde wederopbouw, en nieuw onderzoek. Gestadig
werd bij het zoeken naar datgene wat werkelijk van oudsher het eigene, authentieke
van de vrijmetselarij uitmaakt, een kritisch apparaat opgebouwd, nodig om de
referentiekaders in de diverse perioden en stromingen te onderkennen, te
onderscheiden en de bijbehorende begrippen adaequaat te omschrijven. De beide
genoemde verenigingen werden in een stichting ‘Ritus en Tempelbouw’ verenigd,
welke grote en heilzame vernieuwingen in de Nederlandse vrijmetselarij heeft
teweeggebracht. De pla-
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ten 66 tot 94 illustreren deze gehele periode: gebouwen in Nederland, maar ook in
de Oost en in de West, portretten, gedenktekenen, enzovoorts.
De laatste plaat in de atlas toont het bijou van de officiële vertegenwoordiger der
Grootloge van Engeland. Vooral op dat land, dat het spelelement der vrijmetselarij
zo voortreffelijk bewaard heeft, is de her-oriëntatie gericht geweest. Het effect maakte
zich voelbaar in een herleving van dat spelelement, een nieuwe aandacht voor de
waarde van het gezamenlijk handelen. De versatiliteit van de vrijmetselarij is hierdoor
vergroot. Zo geeft de betreffende plaat opnieuw stof voor het denken in
correspondenties.

Attractie van de vrijmetselarij
Deze laatste paragraaf ontstond op instigatie van de redacteur van dit tijdschrift, die
graag de slotpassage van de inleiding, welke spreekt over de mogelijke betekenis
van de orde voor de jonge mens, wat nader toegelicht wilde zien. In dit verband kan
ik de uitspraak niet voor me houden van een bekend vrijmetselaar die veel te maken
heeft met drug-patiënten: ‘van een rituaal krijg je minstens zo'n kick als van een
trip!’. Waaruit men onder meer mag proeven dat ook vrijmetselarij een verslavende
werking kan hebben.
Hoewel een wereld op zich, is de vrijmetselarij nochtans bepaald geen doel in
zichzelf. Haar gegevens zijn bestemd voor overdracht, vertaling, omrekening naar
ieders persoonlijkheid en activiteit, waar hij zich ook bevindt. De vrijmetselarij is
een leerschool doordrenkt van een drang tot vormgeving, niet alleen aan de
voorwerpen die de atlas laat zien, maar aan houding, gebaar, woord en gedachte. Dat
alles geschiedt belangeloos. Wie vrijmetselaar is, bemerkt al spoedig dat hij bij zijn
broeders toegang heeft op een andere wijze dan via de gewone maatschappelijke of
vriendschappelijke of ideologische contacten. Men komt binnen door een speciaal
deurtje, een feit dat in overeenstemming is met de afwezigheid in de loge van
maatschappelijke ambities, standsverschillen en wrijvingen, en van politieke
tegenstellingen. De vrijmetselarij ontsnapt aan die tegenstellingen. In allerlei sectoren
van de samenleving heeft in recente tijd een spontane opbloei plaatsgehad van speelse
elementen, die velen de ogen geopend heeft voor meer traditionele cultuurgegevens
en hun ludiek karakter. Wie lid is geweest van een studentenvereniging zal het
bijzonder gemakkelijk vallen bepaalde trekken daarvan in de vrijmetselarij te
herkennen. Maar de vrijmetselarij kent geen intellectueel plafond. Wie ogen heeft
om te zien, raakt er zijn leven lang niet uitgekeken. Al is de vrijmetselarij geen
godsdienstig noch een mystiek gezelschap, men kan er wel mensen ontmoeten met
een diepe belangstelling voor bijbel, godsdienst, en mystiek. Hetzelfde geldt ten

Streven. Jaargang 27

793
aanzien van activiteiten op charitatief gebied. Ook biedt de vrijmetselarij als
vereniging ontplooiingsmogelijkheden aan hen die graag organiseren en goed
administratie kunnen voeren, en een zeker (hoog) percentage der leden vindt geneugt
in de gezamenlijke consumptie van spijs en drank met ongedwongen conversatie en
welsprekendheid. Stellig heeft de wijde verspreiding van de vrijmetselarij over de
wereld een grote praktische waarde voor hen die nogal eens van verblijfplaats
wisselen. Nergens beter dan in den vreemde beseft men de waarde van de
broederschap, waarom het allemaal is begonnen. Het is dit gedachtegoed: vrijheid,
gelijkheid, en broederschap, dat in optima forma, ongevulgariseerd, door de
vrijmetselarij bewaard werd en in praktijk gebracht.

Dit is het vignet van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, die de platenatlas uitgaf. Het
stelt een zogenaamde ‘wolf’ voor, waaraan men zware stenen op hun plaats kan laten zakken ook als
daarnaast geen ruimte meer is. In de steen moet een gat worden geboord van dezelfde vorm als de
wolf, die zonder de middelste spie in het gat gebracht wordt. Als vervolgens de spie tussen de beide
helften wordt geslagen zit de wolf vast. Het Engelse woord ervoor is ‘lewis’. Regit et Tollit (met
dezelfde beginletters als Ritus en Tempelbouw) betekent: zij stuurt en heft op.
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De Spaanse Burgeroorlog en zijn gevolgen
F.M. Lorda Alaiz
De publikatie van een aantal voordrachten over de Spaanse burgeroorlog1 is opnieuw
een bewijs dat de Spaanse burgeroorlog een proces op gang heeft gebracht dat tot
op heden, 37 jaar later, nog niet is afgesloten en in de afloop waarvan niet alleen
Spanjaarden geïnteresseerd zijn of zich mee bezig houden. Deze uitgave vormt een
uitbreiding van de reeds zeer uitgebreide bibliografie (ongeveer 15.000 titels, pag.
27 in dezelfde publikatie) die nog steeds gevoed wordt door die historische
gebeurtenis, die toch voortdurend actueel is.
Als een ‘memorandum’ van die niet alleen Spaanse burgerstrijd kan dit werk van
groot nut zijn, in de zin van een eerste kennismaking of begin van een studie over
de laatste decennia van de geschiedenis van Spanje (en Europa). Ieder essay bevat
een bibliografie, kort maar essentieel en deze geven de lezer, tenminste aan hen die
een bepaalde tekst interessant vinden, de mogelijkheid zich verder in de materie te
verdiepen. Voor hen echter die probeerden op de hoogte te zijn met het onderwerp,
met name met de verschillende facetten die naar voren kwamen in het Spaanse leven
van de jaren dertig, hetgeen uitmondde in de tragedie van de burgeroorlog, en met
het gewapend conflict zelf en de onmiddellijke gevolgen daarvan, brengt dit boek
niet veel nieuws. Met uitzondering misschien van het werk van J. García Durán,
‘Foreign intervention on the sea’, waarin hij een nauwkeurig beeld geeft van de
repercussies die de Spaanse burgeroorlog heeft veroorzaakt op zee, een aspect tevens
dat tot nu toe praktisch onbekend was; de overige teksten zijn over het algemeen
‘geheugen-opfrissers’, hoewel nog niet oninteressant en soms zelfs belicht vanuit
een origineel gezichtspunt.
De twee eerste essays: ‘The Spanish Civil War in Relation to International Affairs’,
van H. Thomas, en ‘De buitenlandse interventie in de burgeroorlog’, van A.L.
Constandse, komen zoals ook uit de titels blijkt met elkaar overeen. Een van beide
artikelen had achterwege kunnen blijven. Naar mijn mening heeft H. Thomas, Engels
historicus, gespecialiseerd in hedendaagse geschiedenis, zich goed gedocumenteerd,
maar ziet daardoor door de vele

1

De Spaanse burgeroorlog en zijn gevolgen, Bijdragen van Thomas, Constandse, García
Durán, Rudolf de Jong, Buve, Carrasquer, Lechner, Porta, Valera. Studium
generale-voordrachten georganiseerd door de Leidse historische disputen Robert Fruin en
P.C. Hooft. Universitaire Pers Leiden, Leiden, 1973, 143 pp., f 18,75.
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bomen het bos niet meer en blijft oppervlakkig en zelfs aan die oppervlakte zijn zijn
reconstructies onvolledig. Enige bladzijden verder van dezelfde publikatie (pag. 53
en 55, voetn. 5) kwalificeert R. de Jong het meest bekende boek van H. Thomas,
‘The Spanish Civil War’, als een produkt van bourgois en communistische
geschiedschrijving, zoveel te erger, voegen wij daaraan toe, wanneer men zich inbeeldt
vrij van vooroordelen te zijn. H. Thomas is in zijn oude fout vervallen. Dr. Constandse
behandelt hetzelfde onderwerp direkt daarna, ook voortreffelijk gedocumenteerd,
maar op een veel diepgaander wijze, waardoor het verhaal van de Britse historicus
volledig overbodig wordt.
Wij hebben een kleine fout ontdekt in de tekst van Dr. Constandse die wij zo vrij
zijn te herstellen. In de tekst staat (op p. 17) dat ter gelegenheid van de revolutie van
Asturias (oktober 1934) Franco ‘werd minister van defensie en gaf opdracht om deze
opstand in bloed te smoren’. Het is waar dat Franco de onderdrukking van Asturias
leidde, met de hem bekende doeltreffendheid, vanuit het ministerie van oorlog in
Madrid, maar hij deed dat niet als minister, maar in de functie van ‘technisch
adviseur’, geroepen door de minister. Deze post stond toen op naam van Diego
Hidalgo, conservatief republikein van de radicale partij, waarvan Alejandro Lerroux
leider was, die op zijn beurt minister-president was van de regering. Francisco Franco
was benoemd tot opperbevelhebber van de Baleares (16 maart 1933) en bevorderd
tot divisie-generaal in maart 1934. In oktober, bij het uitbreken van de revolutie van
Asturias, vroeg Hidalgo, die volledig in paniek was door de omvang van de
arbeidersopstand, steun aan Franco, omdat hij in hem de militaire leider bij uitstek
zag als het om het onderdrukken van revolutie ging. Deze faam had Franco reeds
verworven in 1917, toen hij, naar aanleiding van de algehele staking in augustus van
dat jaar, zijn troepen opdracht had gegeven het volk op wrede wijze te onderwerpen.

Het Spaanse anarchisme
Het verslag van R. de Jong, ‘Het Spaanse anarchisme en zijn rol in de burgeroorlog’
getuigt naar onze mening van een iets te groot enthoesiasme voor de ideeën van
Bakoenin, waardoor hij enigszins verblind wordt en daardoor tot enige onkritische
beweringen komt. Bijvoorbeeld op p. 47 staat: ‘Van zeer groot belang is dat Spanje
het enige land is waar het anarchisme de arbeidersbeweging was. Het ontstaan van
deze beweging is nauwkeurig aan te geven, nl. oktober 1868 toen de Italiaan Fanelli,
een vriend van Bakoenin, Spanje bezocht’. Deze zinnen getuigen van een zeer
simplistische en eenzijdige visie op een historisch proces - het ontstaan van de Spaanse
Afdeling van de A.I.T. (I = Internationale) en haar eerste wederwaardig-
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heden - dat in feite zeer verward was en dat zich al snel opsplitste in twee groepen,
marxisten en bakoeninisten.
Inderdaad werd Fanelli tegengewerkt door Laffargue en zijn vrouw, dochter van
Marx. De krant van de Internationale, ‘La emancipación’, de ‘Federatie van de
Negen’, waarin Pablo Iglesias, de toekomstige stichter van de socialistische Partij
(P.S.O.E.), al een belangrijke rol speelde, de breuk met de ‘aliancistas’ (van Bakoenin)
en de stichting van de ‘Asociación general del arte de imprimir’ in 1871, overigens
de eerste Spaanse vakbond in de moderne betekenis van het woord, betekende allemaal
juist dat de beginnende georganiseerde marxistische arbeidersbeweging voornamelijk
onder invloed stond van Guesde, die het deelnemen aan de politiek begunstigde om
de laatste aanval op de Staat te kunnen voorbereiden; deze houding was volledig in
tegenspraak met die van Bakoenin en zijn volgelingen. Dit alles leidde tot de
oprichting van de kern van de P.S.O.E. (1879), tot het ‘Informe a la comisión de
reformas sociales’ van Jaime Vera (1884), een document dat ook wel het Spaans
Communistisch Manifest werd genoemd, tot het verschijnen van ‘El Socialista’ in
1886 en tenslotte tot het houden van de constitutionele congressen van de P.S.O.E.
en van de U.G.T. (Barcelona 1888). Dit bewijst dus dat de Spaanse arbeidersbeweging
in zijn beginperiode - tot het eind van de 19e eeuw - niet uitsluitend anarchistisch
getint was, hetgeen men zou kunnen opmaken uit de woorden van R. de Jong, die
het verzuimd heeft bovengenoemde gegevens te vermelden, doch ook, in belangrijke
mate, marxistisch was gericht. De vakbond die wel op het anarchisme geïnspireerd
was, de C.N.T., werd pas in de 20e eeuw opgericht, overigens werd ze later inderdaad
verreweg de meest belangrijke vakbondscentrale van het land. In dezelfde uitgave
geeft F. Carrasquer op p. 73 enige korte, maar veel objectievere gegevens over de
Spaanse arbeidersbeweging in de laatste decennia van de vorige eeuw en besluit met
de opmerking dat ten tijde van de Republiek - eerste helft van de jaren dertig - de
C.N.T. een ledenaantal bereikte van 3.000.000 en de U.G.T. meer dan 1.000.000
leden had. Rechtvaardigt dit alles de bewering van de schrijver dat in Spanje het
anarchisme de arbeidersbeweging was? Ofwel R. de Jong erkent niet de zeer
belangrijke marxistische tak van de arbeidersbeweging, de politieke zowel als die
van de vakbondbeweging in Spanje, ofwel juist omdat deze tak zich in marxistische
richting heeft ontwikkeld, sluit hij hem van de arbeidersbeweging uit. De tweede
uitleg lijkt me aanmerkelijk ernstiger dan de eerste, omdat daaruit een dogmatische
houding blijkt, die mij uiterst laakbaar voorkomt.
Ook in het gebruik van zijn terminologie bevestigt de schrijver zijn partijdige
houding ten aanzien van het onderwerp. Bijvoorbeeld, het noemen in een adem van
‘sociaal-democratie’ en Spaans marxistisch socialisme met
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betrekking tot politiek en vakbondsbeweging, is op zijn minst een lichtzinnigheid.
De term ‘sociaal-democratie’ heeft een wrange bijsmaak voor hen die streven naar
een radicale verandering van de huidige economische en sociale structuren. En
wanneer de schrijver weet op welke principes deze beide arbeidersorganisaties
(P.S.O.E. en U.G.T.) gefundeerd zijn, welke hun revolutionaire lijn is geweest
(algehele revolutionaire staking in 1917, opstand in Asturias van 1934, om maar
enkele hoogtepunten te noemen waaruit blijkt dat hun voornaamste doel is het
afschaffen van een kapitalistische bourgeois maatschappij) en hij tevens beseft hoe
de historische omstandigheden waren waarmee het marxistische socialisme in Spanje
te kampen had en nog heeft - omstandigheden die zeer verschillend zijn met die van
andere Europese landen - wanneer men dit alles weet en op zijn waarde weet te
schatten, is het welhaast een belediging te beweren dat dit socialisme verwant is aan
‘sociaal-democratie’. Ik ben zo vrij R. de Jong eraan te herinneren, als afsluiting van
mijn kritische aantekeningen op dit punt van zijn artikel, dat de P.S.O.E. en de U.G.T.
zich indertijd aansloten bij de IIe Internationale en Half en dat toen deze poging
mislukte, zij daarna weer opnieuw deel gingen uitmaken van de He, dat was omdat
de keus tussen deze en de IIIe niet moeilijk was, zoals trouwens niemand beter dan
R. de Jong zal kunnen begrijpen.
Tenslotte is er nog een zeer belangrijk aspect van het Spaanse anarchisme dat door
de auteur van dit artikel volledig over het hoofd is gezien en dat men moet weten
omdat het onmisbaar is voor een juist en evenwichtig beeld. Ik doel op het tactische
principe dat de beweging altijd verdedigd heeft, de directe actie, d.w.z. zijn toevlucht
nemen tot terrorisme. Dat de anarchisten dit steeds weer toepasten, is iets dat wie
dan ook meteen opvalt die een blik werpt op de huidige Spaanse geschiedenis. Tijdens
de eerste weken van de burgeroorlog onderscheidden de F.A.I. en de C.N.T. in de
republikeinse zône zich door hun repressieve ijver (zie in deze uitgave het art. van
A. Porta, p. 99 ss. en het art. van F. Carrasquer, p. 73, voorbij de helft). Ik onthoud
me ervan op dit moment een oordeel te geven over de waarde van deze tactiek, maar
het gaat om objectieve gegevens die veel zaken duidelijk maken. Als een soort
conclusie, aan het eind van zijn artikel zegt de schrijver: ‘Voor het anarchisme is het
volgende probleem, dat in de burgeroorlog zo sterk naar voren kwam, actueel
gebleven: hoe kan men, als men als minderheid met andere moet samenleven, geen
dictatuur van een minderheid (of meerderheid) wil, toch een structuur, een politiek
raam, vinden, waarbinnen het mogelijk is revolutionaire anti-autoritaire experimenten
uit te voeren en uit te bouwen tot een nieuwe socialistische maatschappij’ (p. 54).
Na zo'n opmerking staan wij op zijn minst perplex of er althans sceptisch tegenover.
Tenslotte geloven wij dat R. de Jong goed be-
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schouwd het hier niet heeft over het Spaans anarchisme, maar dat hij ons een doctrinair
voorstel doet voor zijn eigen rekening, zonder twijfel uit nobele overwegingen, maar
dat ons toch wat gratuïet voorkomt en, naar aanleiding van de beweging die hij wilde
analiseren, met de haren erbij gesleept. Het kortweg dekwalificeren van het
marxistische concept als ‘dictatuur van het proletariaat’ - wat in wezen de auteur
heeft gedaan in de aangehaalde paragraaf - is theoretisch erg makkelijk en getuigt
zelfs van morele netheid, toch is dat al niet zó eenvoudig meer wanneer men denkt
aan de revolutionaire praktijk waarvan de Spaanse anarchisten zoveel wisten. Die
praktijk, die vaak vuile handen moet maken, kan - op straffe van geneutraliseerd of
overwonnen te worden - niet buiten de een of andere manier van krachtig optreden
- men kan dat dictatuur noemen of niet - om zodoende het verzet van de reactionaire
krachten, altijd tot alles bereid om hun positie te heroveren en te verdedigen, binnen
de perken te houden. Dat is wat Marx bedoelde met het begrip ‘dictatuur van het
proletariaat’. En het is niet de schuld van Marx wanneer dit concept op een
kleingeestige en hypocriete manier is geïnterpreteerd als de dictatuur van een partij
of die van een bureaucratische oligarchie. Het is waar dat dit marxistische concept
een uiterst kritieke, gevaarlijke en tegelijkertijd beslissende fase aanduidt in het
revolutionaire proces en, wat nog moeilijker is, het is in vele gevallen een
onvermijdelijk moment (zie Chili, om maar dicht bij huis te blijven). Het is inderdaad
een probleem en vereist een oplossing; ik zeg overigens niet, dogmatisch, dat die
oplossing ligt in de dictatuur van het proletariaat ‘sensu strictu’; in ieder geval liggen
de lyrische ontboezemingen van R. de Jong - geïnspireerd door een soort ‘wishful
thinking’ - veel verder verwijderd van mogelijke oplossingen. Ontboezemingen
bovendien die niet kloppen voor wat betreft de Spaanse anarchisten; want het feit
dat deze - en niet zij alleen - hun revolutionaire projecten konden uitvoeren tijdens
de eerste anderhalf jaar van de burgeroorlog - het collectiviseren van eigendom en
produktiemiddelen - was juist dankzij de bescherming van de ‘dictatuur van het
proletariaat’, die automatisch ingesteld werd, vanaf het begin, in die gebieden waar
de strijd tussen rebelse militairen en fascistische troepen ten gunste van de volksmilitie
werd beslist. Men kan zelfs stellen dat de revolutionaire onderneming van de F.A.I.
en van de C.N.T. gold voor die tijd dat haar speciale dictatuur van het proletariaat
met de wapens in de hand duurde. Als men er iets uit zou willen leren, dan is het
precies dit laatste, afgezien van datgene waar verdere overpeinzingen ook toe mogen
leiden, en niet hetgeen de schrijver er uit geleerd heeft. Voordat ik verder ga, moet
ik er aan toevoegen, dat ik het pijnlijk heb gevonden deze opmerkingen te hebben
moeten maken t.a.v. het artikel van R. de Jong, voor wie ik veel bewondering heb
als persoon en als leergierig mens, maar

Streven. Jaargang 27

799
ik moet hier een ethisch principe in herinnering brengen van Aristoteles: ‘Amicus
Plato, sed magis amica veritas’. Ik hoop dat de waarheidsliefde van beide onze
vriendschap nog hechter mag maken.

De ‘Cacique’
De studie van R.Th.J. Buve, ‘Dorpssamenleving tijdens de Spaanse Republiek’, geeft
ons van tijd tot tijd een vluchtige blik op de ‘binnen-geschiedenis’ van de
geanalyseerde periode, zodat de conflict-situatie, verscherpt door de polarisatie van
de houdingen tijdens de Republiek en nog erger geworden na juli 1936, aan ons
wordt gepresenteerd op een niveau dat tot nu toe weinig bestudeerd is: een historische
afmeting die het dichtst bij de ‘biografische hartklopping’ ligt van de Spanjaarden
die toen het land bevolkten. Wij zien hoe de sociaal-politieke antagonismen en de
strijd op leven en dood zijn weerslag hebben op ‘de man in de straat’ uit de kleine
provinciestadjes en van het platteland. Door middel van de sociologische terminologie
van de heer Buve nemen we de huivering waar van mensen met een elementaire
gedachtenwereld die weinig en dan nog verdraaide informatie kregen en die een
beperkte horizon hadden, die echter gedwongen werden door het toeval van de
superioriteit van een van beide strijdende partijen, partij te kiezen. Iedere Spanjaard
die toen leefde, zal erkennen dat wat Buve heeft bereikt met zijn onderzoekingen
betreffende de diepere achtergronden van deze werkelijkheid, ook zo was, hoewel
hij ook zal opmerken dat Buve zich vergist bij zijn poging bepaalde verschijnselen
te definiëren, zoals het ‘caciquismo’. De figuur van de ‘cacique’ (het woordenboek
geeft: dorpspotentaat, grootgrondbezitter) kan men niet losmaken uit de driehoek
van gemeentesecretaris, pastoor en ‘tussenpersoon’, zoals de heer Buve doet als hij
dit fenomeen schetst in het noordwesten van Spanje; ook kan men het niet simpelweg
terugbrengen tot de ‘finquero’ uit zuid- en midden-Spanje. Om te beginnen is de
‘cacique’ per definitie uniek: eenmaal ‘cacique’ is hij dat omdat hij in zijn territorium
- ‘power domain’, zoals de schrijver het noemt - de uitvoerende macht monopoliseert
of tracht te monopoliseren. Ten tweede is de basis van de politiek en van de sociale
overheersing van de ‘cacique’ een economische: een ‘cacique’ zonder een zeker
fortuin - geld of bezittingen - is ondenkbaar. Een van zijn typische werkmethoden
is de omkoperij, de uitbuiting van de veilheid - het kopen van stemmen, het huren
van sluipmoordenaars, de bewilliging van prebendes, ontslaan uit banen, of van de
exploitatie van een hoeve, enz., met het doel de wil te onderwerpen. Andere ‘machten’,
zoals de bureaucratische van de gemeentesecretaris, de ‘geestelijke’ (sui generis)
van de pastoor en de ‘handelsmacht’ van de ‘tussenpersoon’ zijn onderworpen aan
die van het ‘caci-
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cato’ en zijn zeer vaak agenten of bijverschijnselen ervan. Naast deze
sociaal-economische basis - de oorsprong van iedere macht zal men in de Europese
maatschappij van na Napoleon altijd op het terrein van de economie moeten zoeken,
hoe begrensd die macht sociaal en geografisch dan ook is - zal er in de figuur van
de ‘cacique’ ook een bepaalde cultureel-psychologische samenhang zijn - zoals de
drang naar gezag, een soort pragmatisme aangevuld met cynisme, opportunistische
sluwheid, nauwelijks intellectuele ontwikkeling, etc. en een toespeling op de ideologie
van rechten - waaraan de heer Buve in het geheel niet refereert. Als de schrijver van
dit artikel het fenomeen van de ‘cacique’ beter had weten te doorgronden, zou hij
niet de fout gemaakt hebben te beweren (p. 57) ‘ten tijde van de Republiek waren
de caciques soms socialisten’, een bewering die een ware ‘contradictio in terminis’
is. Van de vele documentatie die ik de heer Buve zou aanraden om zijn vergissing
in te zien, verwijs ik hem naar een boek van Andrés Saborit, Joquín Costa y el
socialismo (Ed. Zero, Algorta-Vizcaya, 1970); hij zal daar ontdekken hoezeer het
Spaanse socialisme zich juist onderscheidde in zijn onvermoeibare strijd tegen het
onheil van de ‘cacique’. Nog iets wat ik zo vrij ben de heer Buve aan te raden, met
het oog op het verkrijgen van een vollediger en nauwkeuriger beeld van het fenomeen
dat hij tracht te beschrijven, is dat hij in zijn methoden van sociologisch onderzoek
‘sensu strictu’ opneemt de bestudering van litteraire werken die in homoloog verband
staan met de economische-sociale-politieke structuren die hij belicht. Bv. ‘Doña
Perfecta’ van Pérez Galdós, ‘La Regenta’ van Leopoldo Alas, en van C. Arniches,
met de welsprekende titel ‘Los caciques’, om maar enkele te noemen die me zo te
binnen schieten. Uit deze werken is een veel exacter en afgeronder beeld te krijgen
van de ‘cacique’ dan wanneer uitsluitend een sociologische benadering wordt
toegepast.
De artikelen die na dat van de heer Buve komen, ‘De Spaanse intelligentsia tijdens
de tweede Spaanse Republiek’, van Fr. Carrasquer, ‘Poëzie en burgeroorlog’, van J.
Lechner en ‘De positie van de R.K. Kerk tijdens en na de Spaanse burgeroorlog’,
van A. Porta, heb ik met veel interesse gelezen en zij verraden een diepgaande kennis
van de respectievelijke materies - in 't geval van Carrasquer en Porta een rechtstreekse
en bijna empirische kennis van zaken, in dat van Lechner een erudiete kennis; hij
heeft zich gespecialiseerd op de ‘geëngageerde poëzie uit’ die tijd.
Als laatste is het artikel van Fernando Valera, minister-president van de
republikeinse Spaanse regering in ballingschap, getiteld ‘De oorzaken en de gevolgen
van de Spaanse burgeroorlog’, meer dan een objectieve analyse, zoals de titel doet
vermoeden, een apologie ‘pro domo’ voor de ‘legitimistische’ houding van de
waardige ‘schijnregering’, waarvan de auteur de leider is.
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Geloven temidden van wetenschappelijke zekerheden*
Geert Verschuuren S.J.
Wat moet een wereld die geleerd heeft de dingen wetenschappelijk te bezien, met
mensen die gelovig om zich heen kijken? Hoort geloven niet thuis in een wereld die
eenvoudige verschijnselen nog als raadselen ziet? Heeft het geloof zijn plaats niet
afgestaan aan kritisch wetenschappelijk onderzoek? Is de zwarte toog niet verwisseld
voor een witte laboratoriumjas?
Voor degenen die denken dat de gelovige houding wijkt waar de wetenschappelijke
benadering vorderingen maakt, zullen bovenstaande vragen een bevestigend antwoord
krijgen. Voordat we zondermeer meegaan met dit antwoord, zou ik wat dieper op de
vragen willen ingaan. Bijvoorbeeld, wat is dat ‘geloven’ eigenlijk; is het een primitieve
vorm van wetenschappelijk denken; of levert het een eigen bijdrage aan het menselijk
bestaan? Daartoe zouden we allereerst moeten nagaan hoe er in de wetenschap gedacht
en te werk gegaan wordt. Misschien wordt in confrontatie met verschillende vormen
van wetenschappelijk denken duidelijk wat geloven niet is. De klemmende vraag
dringt zich dan steeds meer op: heeft geloven nog bestaansrecht voor mensen uit de
twintigste eeuw?

Wiskundig denken
Pas heel geleidelijk hebben wiskundigen voor zichzelf helder gekregen wat ze
eigenlijk aan het doen zijn. Ik wil u in deze context slechts aan de hand van een
eenvoudig voorbeeld iets laten proeven van een wiskundige redeneertrant. Misschien
herinnert u zich nog uit eigen schooltijd dat er een evenwijdigheidsaxioma in de
wiskunde bestaat: door een punt in het platte vlak buiten een rechte lijn valt slechts
één lijn te trekken die aan de gegeven lijn parallel loopt. Uit dit axioma volgt, via
enkele tussenstapjes, de uitspraak dat de som der hoeken van een driehoek 180o is.
Tot nu toe is er geen speld tussen te krijgen. Zodra dus een wiskundige eenmaal ‘ja’
gezegd heeft tegen het axioma, moet hij ook de afleiding (het theorema) accepteren.

*

Dit artikel is een bewerking van een lezing die gehouden werd op het Aloysius-college in
Den Haag, in het kader van een serie katechetische avonden.
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In feite is het volgende gebeurd:

Het grote voordeel van dit denkschema is dat de uiteindelijke conclusie logisch
volkomen waterdicht is. Een prettig bijverschijnsel is dan ook, dat alle wiskundigen
die van dit axioma uitgaan, het over alle afleidingen eens zullen zijn; bij
wiskunde-examens is dat overigens minder prettig. Toch zijn er aan deze denkwijze
ook grote nadelen verbonden. Waarop berust bijvoorbeeld het aanvaarden (‘ja’) van
het axioma? Reeds in de klassieke oudheid werd geantwoord dat deze stelling ‘nogal
wiedes’ is. In onze wereld is dat moeilijk te bewijzen, omdat iets van het begrip
oneindigheid wordt binnengehaald wanneer je zegt dat twee lijnen elkaar nooit zullen
snijden. Toch schijnt de stelling zó voor de hand te liggen, dat we menen iets te
pakken te hebben van eeuwige waarheden van buiten onze wereld - een soort intuïtie
van een hogere werkelijkheid.
Inderdaad is voor de wiskunde van Euclides het evenwijdigheidsaxioma onmisbaar.
Daarmee is evenwel niet gezegd dat afwijzen van het axioma onzinnig zou zijn; de
evidentie ervan blijkt, met andere woorden, niet zo duidelijk te zijn. Tegenwoordig
bestaat er een wiskunde van Lobatsjevski, die aanneemt dat er oneindig veel (in
plaats van één) evenwijdige lijnen door een punt aan een gegeven lijn te trekken zijn;
en een wiskunde van Riemann, die aanneemt dat zo'n lijn nooit te trekken valt. Zij
gaan daarbij als het ware uit van een gekromde ruimte, waarin de som der hoeken
van een driehoek bijgevolg respectievelijk kleiner of groter dan 180o zal zijn. Dankzij
deze ontwikkelingen is het de wiskundigen duidelijk geworden dat een axioma eerder
afspraak dan intuïtie is. Aldus is wiskunde een soort schaakspel geworden: als de
spelers zich aan de regels houden is er communicatie mogelijk. Op zich genomen is
het onmogelijk te zeggen welke wiskunde nu ‘waar’ is in de werkelijkheid. Wel kan
men zich afvragen welke wiskunde in de praktijk het beste bruikbaar is. Het zou wel
eens kunnen zijn dat onze ruimte in feite gekromd is en dat bijgevolg de euclidische
meetkunde alleen op kleine schaal bruikbaar is (zoals een architect mag uitgaan van
een platte aarde). Maar in deze laatste gevallen hebben we het eigenlijke terrein van
de wiskunde, waar logisch safe redeneringen worden opgebouwd, verlaten. Van
Einstein stamt de beroemde uitspraak: ‘Voor zover de wetten van de meetkunde
betrekking hebben op de werkelijkheid, zijn ze niet zeker waar, en voor zover ze
zeker waar zijn, hebben ze geen betrekking op de werkelijkheid’.
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Methode van de natuurwetenschappen
In tegenstelling tot de wiskunde willen de natuurwetenschappen juist uitspraken doen
over de werkelijkheid. Daarom moet in elke natuurwetenschappelijke redenering
een ‘feitelijke’ uitspraak voorkomen, die verklaard dient te worden door een theorie
of dient ter experimentele staving van een hypothese of theorie. We nemen weer een
voorbeeld.
als galsteen, dan

geelzucht

ja

geelzucht

dus galsteen
Wat feitelijk constateerbaar is, is het symptoom geelzucht. Het kan een verschijnsel
zijn dat verklaard moet worden door naar achtergronden of oorzaken te zoeken; het
kan ook een feitelijk gevolg zijn, dat door een theorie voorspeld wordt en in een
experiment ook feitelijk blijkt op te treden. In beide gevallen trekt men de conclusie
dat de theorie over galstenen juist is. Het voordeel van deze denk- en werkwijze lijkt
mij duidelijk: natuurwetenschap houdt zich bezig met feiten; in tegenstelling tot
wiskunde is natuurwetenschap empirisch ingesteld. Maar wat zij gewonnen heeft
aan feitelijkheid, verliest zij aan logische zekerheid. De moeilijkheid schuilt in het
feit dat ‘als..., dan...’ niet omkeerbaar is. Je mag wel zeggen ‘als galsteen, dan
geelzucht’ (in de veronderstelling natuurlijk dat uit alle onderzochte galsteengevallen
is gebleken dat galsteen volstaat om ook geelzucht te zien optreden), maar lang niet
altijd ‘als geelzucht, dan galsteen’. Men zegt in de logica dat ‘als’ een voldoende
voorwaarde aangeeft en niet (persé) een noodzakelijke voorwaarde. Strikt logisch is
alleen een conclusie van de voorzin (als) naar de nazin (dan) gewettigd. Voor
geelzucht blijken vele oorzaken te bestaan die ieder op zichzelf voldoende kunnen
zijn (bijvoorbeeld: galsteen, levervirus, overmatige bloedafbraak). Uit het optreden
van geelzucht volgt dus niet zonder meer dat een galsteen daarvan de oorzaak is.
En toch heeft men vaak galstenen ontdekt door van deze redenering uit te gaan.
Het merkwaardige verschijnsel doet zich dus voor in de wetenschap dat een foutieve
theorie (in de meeste gevallen foutief door haar aanspraak op volledigheid) toch
lange tijd de later gevonden feiten ogenschijnlijk juist voorspeld heeft of bestaande
feiten ogenschijnlijk naar voldoening verklaard heeft. De theorie of hypothese kan
pas verworpen worden (respectievelijk in haar algemeengeldigheid ontmaskerd),
zodra een tegenstrijdig feit gevonden wordt (er kan dan trouwens nog iets anders aan
de hand zijn). In ieder geval blijkt de zekerheid van de natuurwetenschappen zeer
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kritisch bekeken te moeten worden. De revolutie die bijvoorbeeld Einstein teweeg
bracht met zijn relativiteitstheorie, is een goede illustratie van hoe feiten plotseling
door een andere theorie beter belicht kunnen worden. Sommige wetenschapstheoretici
zeggen dan ook wel dat natuurwetenschappers eigenlijk niet naar bevestigingen maar
naar ontkenningen van bestaande theorieën zouden moeten zoeken.
Proberen we nu kort beide denkwijzen met elkaar te vergelijken. De wiskundige
of deductieve denkwijze is logisch safe maar gaat niet over feiten; de
natuurwetenschappelijke of inductieve denkwijze is logisch niet safe maar gaat wel
over feiten. Naast elkaar gezet in een meer algemene vorm krijgen we het volgende:
wiskunde

natuurwetenschappen

als p, dan q

als p, dan q

ja p

ja q

dus q

dus p (of: niet-p)

Het is duidelijk dat beide denkwijzen vele aantrekkelijke kanten bezitten. Ze
hebben dan ook in de geschiedenis van het westen veel successen geboekt en ons
denken fundamenteel doortrokken. Het gevolg is geweest dat enerzijds vele gelovigen
het geloof tot één van beide verleidelijke denkpatronen zouden willen herleiden; dat
anderzijds vele ongelovigen het geloof hebben afgewezen als in strijd met beide
denkschema's. Waarom kan geloof niet tot één van beide herleid worden? En is er
bestaansrecht voor een derde denkwijze? Dat zijn de belangrijke vragen die zich aan
ons opdringen.

Wat geloven niet is
1.
Soms lijkt religie wel een keurig uitgedacht wiskundig systeem, waarbij het ene uit
het andere volgt. De uitgangsstellingen zijn dan de eeuwige, zekere waarheden zoals
we die reeds in een verouderde opvatting over wiskunde konden vinden. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat aan vele protestante en katholieke seminaries uit
voorgaande eeuwen wiskunde onderwezen werd als onmisbare voorbereiding op de
theologie (v. Heemert). Een voorspel op deze samenwerking vinden we in de
godsbewijzen, waarin de wiskundige axioma's velerlei theologische vormen
aangenomen hebben, zoals: er is een eerste oorzaak (Thomas); het begrip ‘God’ is
pas volmaakt als het

Streven. Jaargang 27

805
op een realiteit slaat (Anselmus); ik kan niet uit mezelf een begrip vormen dat
volmaakter is dan ikzelf (Descartes); enz.. En daaruit volgen dan een hele serie andere
zekerheden - zelfs tot en met de logische afleiding van de incarnatie (Anselmus).
Toch roept een dergelijke zienswijze vele vragen op. Allereerst, waarom is dan
niet iedereen gelovig; jazelfs, waarom zijn vele, intellectueel geschoolde mensen,
zoals Sartre, apert óngelovig? Zijn ze te dom om deze uiteenzettingen te volgen?
Nee, ze zullen geen problemen hebben met de opeenvolgende stapjes, maar het kost
hen wel moeite ‘ja’ te zeggen tegen de uitgangsstelling - en daarmee staat of valt het
hele godsbewijs. Thomas van Aquino heeft zich dit natuurlijk altijd wel gerealiseerd,
méér dan zijn epigonen; hij zegt in zijn geschrift tegen de Saracenen: ‘Ik maak u
vooral erop opmerkzaam dat gij bij disputen niet poogt de geloofswaarheid met
klemmende gronden te bewijzen. Dat zou afbreuk doen aan de verhevenheid van het
geloof... Ons geloof kan, omdat het bovenverstandelijk is, niet met verstandelijke
redeneringen bewezen worden’.
Zelfs als de ‘geloofsaxioma's’ voor velen inderdaad evident zouden zijn, zou de
waarde ervan toch twijfelachtig blijven. Niemand van u zal gevoelsmatig betrokken
zijn bij de axioma's van Euclides. Maar dát is nu juist het ontoereikende van de
godsbewijzen: het zal ons een zorg zijn; waar of niet waar, wij leven rustig verder.
Als bijbels en christelijk geloof iéts wil zeggen, dan wel dat geloven daden van
bekering vraagt. De gepostuleerde god van Aristoteles was een onbewogen beweger;
de ervaren God van Israël echter is een naijverige God (Ex. 20, 5).
Daarnaast schuilen nog andere gevaren in een logisch opgebouwd systeem over
God en zijn handelen. Het oudtestamentische boek Job is een beschrijving van de
worsteling van een mens met God, die niet past binnen een keurig uitgedacht systeem
- als God rechtvaardig is (en dat is Hij toch!), dan worden goeden beloond en kwaden
gestraft. Het systeem lijkt zo safe dat Job God durft uitdagen: ‘Was er maar een
scheidsrechter tussen ons’ (9, 33). We voelen al het nieuwe testament naderen, waar
hetzelfde voor Christus zal gelden; als we Christus in dit schema passen, zou Hij niet
hebben mogen lijden. Geloof is echter geen wiskunde, waarbij het intellect de
uiteindelijke beslissing heeft.
Tot nu toe heeft ons vooral het redeneren als zodanig beziggehouden. Aparte
aandacht verdient nog de vraag: waar komt ‘p’, de uitgangsstelling, vandaan? De
wiskunde aarzelde aanvankelijk tussen ‘intuïtie’ en ‘afspraak’. Iets van het laatste
standpunt vinden we terug in de mysteriegodsdiensten die vooral bloeiden tijdens
het verval van het Romeinse rijk. Daar was religie zoiets als een spel voor ingewijden,
voor mensen met religieuze behoeften. Zo'n spel vervalt snel tot een buitenwerelds
systeem, dat evenals de
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wiskunde geen enkele relevantie voor de werkelijkheid hoeft te bezitten. In het
hindoeïsme vinden we iets dergelijks nog terug. Maar de christelijke Kerk is meer
dan een schaakclub met eigen spelregels.
Evenzeer is het gevaarlijk ‘p’ te ontlenen aan een voorkennis, die voor slechts
enkelen weggelegd en van Godswege gegarandeerd zou zijn. Terecht vroeg Bomans
in een gesprek met Van der Plas, waarom ons geloof, als het zo zeker is, dan niet in
de wolken geschreven staat. Maar ons geloof staat niet in de wolken geschreven; het
is apriori immers niet zo evident dat er een God bestaat. Evenmin is geloven zo
mysterieus dat het gebaseerd is op een intuïtie die niet te verwoorden is, maar ziet
‘wat jij niet ziet’.
Een dergelijke opvatting vertoont overigens veel verwantschap met de gedachte
dat ‘p’ ons gegeven is door louter openbaring zonder voorgeschiedenis; de christenen
zouden een monopolie bezitten waardoor zij apriori weet hebben van een aantal
goddelijke geheimen. Maar gaat openbaring inderdaad zo in zijn werk, dat er
waarheden uit de hemel komen vallen? Een nogal naïeve film, ‘De Tien Geboden’,
stelt het zo voor alsof de tien geboden door bliksemflitsen in steen gegrift zouden
zijn. De gelovige ontwikkeling van Israël laat echter een andere soort openbaring
zien - een, waardoor Israël tastenderwijze in zijn geschiedenis God leert ontdekken
en de ware zin der gebeurtenissen leert verhalen. Gods openbaring is voor mensen
immers ingebed in geschiedenis. Zoals Israël geschiedenis maakt, maakt ook zijn
geloofsgetuigenis geschiedenis: de wraakzuchtige God uit Israëls kinderjaren
openbaart zich in de uittocht uit Egypte als een bevrijdende God, in de ballingschap
als een duldende God, in Jesus Christus als een lijdende God. Geen axioma's dus,
maar zoiets als ervaringen. Door onze apologie zijn we eraan gewend geraakt, zegt
Renckens, ‘om, grof gezegd, eerst vast te stellen dat er één God bestaat, en daarna
dat Hij zich geopenbaard heeft’ (46).

2.
Als geloven iets moet betekenen voor ons dagelijks bestaan, schijnt het dichter te
staan bij de natuurwetenschappen die iets over deze wereld onthullen, dan bij de
wiskunde. We zagen reeds de typische werkwijze van de natuurwetenschappen: door
feiten bevestiging vinden, de proef op de som nemen. Kan geloof aan deze eisen
voldoen? Bultmann zei reeds dat weten - in de zin van wetenschappelijke kennis radicaal vertrouwen uitsluit. Inderdaad schijnen geloofservaringen het
wetenschappelijke aspect van toetsbaarheid te missen. Dat toetsbaarheid toch een
voortdurende verleiding blijft, mogen de volgende voorbeelden verduidelijken.
Reeds de heiden Seneca deed de uitspraak: als er een god is, laat hij dan spreken
nu. Iets van het natuurwetenschappelijk denken valt daarin te her-
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kennen; er zijn constateerbare feiten nodig om onze hypothese ‘god’ te bevestigen.
Doch de God die tevoorschijn komt in het brandende braambos voor Mozes, of die
zich te kennen geeft in Jezus Christus, biedt ons geen proef op de som. Hij komt niet
op bevel, Hij is geen onomstotelijk feit waar je niet om heen kunt. Toch vragen wij
voortdurend feitelijke bewijzen. Seneca vinden we in gemoderniseerde vorm terug
in de Russische kosmonaut, die na terugkeer van zijn ruimtereis verkondigde: als er
een god bestaat, dan had ik hem in de ruimte moeten zien. U herkent het denkpatroon:
als p, dan q; niet q, dus ook niet p.
Tot nu toe zal menig gelovige de gegeven voorbeelden met een glimlach bekeken
hebben. Een meer serieuze twijfel vindt u misschien terug in de volgende gedachte:
als er een god is, dan zou er vrede moeten zijn. Voor vele moderne mensen een
moeilijk weg te praten redenering, gegoten in een natuurwetenschappelijk
denkpatroon. In ieder geval zouden we ervan moeten leren dat we godservaringen
tegenwerken waar we onvrede aanrichten. Verderop zullen we nog zien dat
gebeurtenissen inderdaad onmisbaar zijn voor geloofservaringen - doch dan niet in
de zin van onomstotelijk toetsmateriaal. Waar God op de proef gesteld wordt, is het
ongeloof aanwezig. De Schrift strijdt voortdurend tegen voorbeelden van dergelijke
denkwijzen: als Gij God zijt, doe dan wonderen (Mt. 12); als Gij God zijt, kom dan
af van het kruis (Mt. 27, 40). Het ligt immers zo voor de hand om te twijfelen als je
geen tastbare resultaten ziet - zoals het Joodse volk temidden van harde
woestijnervaringen uitriep: is de Heer nu in ons midden of niet? (Ex. 17, 7). Kortom,
geloof is geen natuurwetenschap; geloven verdraagt geen experiment.
Er zijn wel filosofen die beweren dat alleen toetsbare uitspraken geoorloofd zijn.
Als we niet kunnen zeggen wat wel of niet het geval zou moeten zijn, wanneer een
uitspraak waar is, zouden we zinloze taal spreken; het zouden vooroordelen zijn die
noch bevestigd noch bestreden kunnen worden. Als er in het katholicisme beweerd
wordt dat men door de doop in staat van genade komt, zou men eigenlijk van een
eeneiïge tweeling de ene helft moeten dopen en de andere niet. Pas dan zou men
zinvolle uitspraken doen. Ik denk dat op dat moment geloof tot natuurwetenschap
teruggebracht wordt.
Toch bestaat er een nog veel geraffineerdere methode om natuurwetenschap en
godsdienst te vereenzelvigen. Men probeert dan God binnen te halen in de
natuurwetenschap als antwoord op onopgeloste vragen. Hij vult aan wat aan ons
wetenschappelijk inzicht nog ontbreekt. Op primitieve wijze gebeurde dat toen de
aardbodem fossielen bleek te bevatten; wat konden dat anders zijn dan probeersels
van God, gemaakt tijdens de schepping van de wereld. Momenteel hebben we voor
God een ‘betere’ plaats gereserveerd.
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Er moet wel evolutie plaatsgevonden hebben, maar toch geven we God nog een
kansje bij twee hoogtepunten van de evolutie: het ontstaan van het leven en het
ontstaan van de mensheid. Levensgevaarlijk, denk ik. Zodra we immers in staat zijn
kunstmatig leven te maken - en ik houd er rekening mee dat dit ooit zal gebeuren -,
moet God weer een stapje terug. Zolang we God en de wetenschap als concurrenten
blijven zien, zal God moeten wijken waar de wetenschap vorderingen maakt... en
uiteindelijk zal Hij van de tafel geveegd worden. Dat soort goden valt van de tafel.
Maar God is geen hulphypothese voor de wetenschap, geen vulling van de witte
plekken op de kaarten, waarop het menselijk weten en kunnen geregistreerd is. We
kunnen Hem nergens aanwijzen in het experiment, omdat Hij de alomtegenwoordige
is: in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij (Hand. 17, 28). Geloof is geen
stukje onopgeloste natuurwetenschap. Hoe verder de natuurwetenschappen komen,
des te meer kans krijgen we om werkelijk gelovigen te zijn.

Wat geloven zou kunnen zijn
1
Geloven bleek geen wiskunde te zijn, omdat het de axioma's en de garantie van de
logica mist. Maar wel kan het geloof van de wiskunde leren dat geloofsbeslissingen
niet on-verstandig mogen zijn. Paulus zegt tot de Romeinen: wat van Hem niet gezien
kan worden, wordt sedert de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand
doorzien (1, 20). Geloven bleek ook geen natuurwetenschap te zijn, omdat het
onomstotelijke toetsmateriaal ontbreekt. Maar wel kan het geloof van de
natuurwetenschappen leren dat geloven te maken heeft met ons bestaan nú, met feiten
en gebeurtenissen. Jahweh zegt vanuit het brandend braambos: Ik ben immers met
u (Ex. 3, 12). Kortom, het geloof biedt geen garantie (Ex. 17, 7: is Hij nu in ons
midden of niet?), maar wel relevantie (1 Kor. 14, 25: belijden dat God inderdaad in
uw midden is).
Daarom zou ik toch een poging willen doen het patroon van gelovig denken
schematisch weer te geven.
als p1, p2...,

dan q?

ja p1, p2...
dus

q?

Onze werkelijkheid is vol van aanwijzingen, van wegwijzers (p1, p2..) naar Hem
(q). Uit feiten om ons heen komen we tot een vermoeden dat Hij ‘er is’, in de zin
van ‘bezig is met ons’. Er wordt een stap gezet, een gelovige
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stap, waardoor de geschiedenis herkenbaar wordt als heilsgeschiedenis, waardoor
de natuur herkenbaar wordt als Gods schepping. Geloof spreekt over feiten, over
historische daden, en niet over eeuwige waarheden; het spreekt evenwel over feiten
met een dubbele bodem.
Op het eerste gezicht lijkt dit een niet te rechtvaardigen denkwijze. Toch wordt er
zelfs in de wetenschap gebruik van gemaakt. Wanneer een bioloog het verschijnsel
evolutie aannemelijk wil maken, geeft hij allereerst een opsomming van feiten: dat
bepaalde moleculen bij alle organismen voorkomen; dat eenvoudige organismen
ouder zijn dan ingewikkelde organismen; dat bouwplannen gespecialiseerd en
aangepast zijn; enz.. Al deze feiten tesamen (p1, p2..) brengen ons tot de
evolutiegedachte (q). Dat is geen onontkoombare stap. Maar ondanks vele
tegenvoorbeelden en onverklaarde feiten zullen de meeste biologen zeggen: en toch
is er evolutie...
Als aan een Israëliet gevraagd zou worden waarom Jahweh zijn God is, zal er geen
godsbewijs volgen, maar een verhaal: over alles wat Hij aan Israël gedaan heeft.
Psalm 78 zegt: wij willen vertellen aan het volgende geslacht van de daden des Heren.
Als aan een Christen gevraagd wordt waarom hij gelovig is, volgt er eveneens een
verhaal: over wat Hij in Jezus Christus gedaan heeft. Petrus en Johannes zeggen in
Handelingen 4: wij moeten spreken van wat we gezien en gehoord hebben. Het
aanhalen van gebeurtenissen en feiten levert geen bewijs op, maar misschien brengt
het een ‘klik’ teweeg waardoor voor ons de betekenis van het geheel gaat dagen. De
Schrift spreekt voortdurend over ogen die niet zien en oren die niet horen. Geloven
betekent dan dat de schubben van de ogen vallen (Hand. 9, 18), dat blinden gaan
zien (bv. Jo. 9). Wat de Emmausgangers overkomt is zo'n plotselinge verheldering
van ogenschijnlijk zinloze gebeurtenissen. En de taak van profeten is de menselijke
situatie leren verstaan als woord en oproep van God. Misschien krijgen ook de
Godsbewijzen hier een nieuwe kans, om de observeerbaarheid te doorbréken en
diepte te geven aan ons bestaan.

2
Sommige lezers willen misschien opmerken dat de Bijbel dan toch maar een vreemd
soort verklaringen geeft van feiten en gebeurtenissen. Kunnen de natuurwetenschappen
dat niet beter? Ligt daarin niet een nieuw conflict tussen wetenschappelijke en
religieuze verklaringen verborgen? De opgeworpen moeilijkheid berust grotendeels
op het feit dat de vraag naar het ‘waarom’ van gebeurtenissen dubbelzinnig is. Het
duidelijkste wordt dit geïllustreerd aan de hand van het volgende biologische
verschijnsel.
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Eén van de oorzaken dat een diersoort niet uitsterft, is het gegeven dat moederdieren
nestbedreigers aanvallen; deze agressie wordt onder andere veroorzaakt door bepaalde
prikkels van buiten en door een bepaald hormoonsysteem; dit hormoonsysteem werkt
pas dankzij de aanwezigheid van het betreffende hormoon, adrenaline; de werking
van adrenaline tenslotte is afhankelijk van zijn atomaire onderdelen. In dit voorbeeld
zijn we naar aanleiding van de vraag ‘waardoor’ naar beneden afgedaald in het
systeem. Maar het is ook mogelijk de weg omhoog af te leggen. De vraag naar het
‘waarom’ moet dan verstaan worden in de zin van ‘waartoe’. Het dier wordt agressief
doordat het geprikkeld is (waardoor), maar ook doordat de soort in stand gehouden
moet worden (waartoe). Adrenaline is werkzaam doordat het een bepaalde structuur
heeft (waardoor), maar ook doordat bepaalde organen daarop ingesteld zijn en aldus
de ‘gewenste’ effecten teweeg brengen (waartoe). Het eerste type van verklaring is
causaal, het tweede type functioneel.
Op alle vragen over het ‘waarom’ van gebeurtenissen en feiten is dus een tweeledig
antwoord mogelijk. Meestal zal de Schrift gebeurtenissen binnen een groter verband
(waartoe) bezien, maar soms geeft ze beide antwoorden. Op de vraag waarom de
mens op aarde is, kijkt Genesis 2, 7 ‘omlaag’ en antwoordt: uit stof, van de aarde
genomen (waardoor); en kijkt Genesis 1, 26 ‘omhoog’ en antwoordt: naar het beeld
van God (waartoe). Momenteel zouden we zeggen dat de waardoor-vraag beantwoord
wordt door de evolutietheorie, en de waartoe-vraag door het scheppingsverhaal. De
evolutietheorie zal door verder onderzoek nauwkeuriger moeten aangeven door welke
historische en biologische factoren de mensheid in het verleden ontstaan is. Maar
tegelijkertijd zal de gelovige door groeiende geloofservaring steeds helderder moeten
krijgen waartoe hij geschapen is. Het scheppingsverhaal verwoordt waartoe de mens
eigenlijk gemaakt is: naar het beeld van God. ‘Eigenlijke’ oftewel principiële verhalen
worden door Israël in ‘oorspronkelijke’ vorm gegoten. Beginselen moeten voor
Israëls denken
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reeds in het begin aanwezig zijn; ‘in principe’ wordt aldus tot ‘in principio’ (in den
beginne); een logisch verhaal wordt een chronologisch verhaal (Renckens). Schepping
en evolutie vormen dus geen tegenstelling.
Maar wat onder ‘beeld van God’ verstaan moet worden, wordt pas geleidelijk
duidelijk in een groeiende godservaring. Voor het nieuwe testament is dit beeld
concreet geworden in Jezus Christus: de mens zoals God hem be-doel-d heeft; de
mens is gemaakt naar Christus toe. Zó zou zijn leven moeten zijn: een leven van
betrokkenheid met de mensen en met de Vader, met alle consequenties van dien. Als
de schepping daarheen op weg is, zal de voleinding moeten zijn: gelijkvormigheid
aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders
(Rom. 8, 29); opdat God zij alles in allen (1 Kor. 15, 28). Het is niet toevallig dat
juist de paleontoloog Teilhard de Chardin door deze gedachte zo geïnspireerd is
geweest.
Vele andere passages in de Schrift worden pas doorzichtig vanuit de waartoe-vraag.
Als in Ex. 14, 21 staat dat Jahweh een sterke oostenwind deed opsteken, wordt er
geen alternatieve meteorologie bedreven (waardoor), maar in dit soort gebeurtenissen
proeft Israël dat Jahweh met hen meetrekt. Aldus worden gebeurtenissen verstaan
als een appèl van God, waarbij Hij niet te kijk staat, maar zichzelf te kennen geeft.
God is dus geen aanvullende, causale verklaring, geen stukje oorzaak in de
natuurwetenschap, maar doorheen gewone, verklaarbare dingen is Hij met ons bezig.
Onopvallende hulp tussen mensen onderling is voor de gelovige mens een aanwijzing
van Gods genadevolle aanwezigheid. Zelfs kreupelen die weer lopen dankzij ons
medisch kunnen, zijn voorboden of tekenen van het komend Gods Rijk. Menselijk
kennen en kunnen is opgenomen binnen Gods heilshandelen (waartoe) en Gods
heilshandelen krijgt concrete gestalte in menselijke relaties (waardoor). Zogenaamde
neutrale feiten en gebeurtenissen worden aldus voor de gelovige mens ‘naar boven’
opengebroken.
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Politiek overzicht de maand maart
● Internationale samenwerking
De Europese Gemeenschap
Het is bepaald wéér een slechte maand geweest voor de Europese Economische
Gemeenschap.
In de eerste plaats omdat nu eensklaps door het optreden van een Labour-regering
in Engeland grote moeilijkheden met de Britten dreigen te ontstaan. Wilson heeft
altijd een ietwat ambivalente houding tegenover de EEG aangenomen. Een tijd lang
was hij een verklaard voorstander van Engelands toetreding maar toen de
Conservatieven die toetreding verwezenlijkten sloeg hij om en verzekerde hij bij
hoog en bij laag, dat hij, als hij weer aan het bewind kwam, deze toetreding ongedaan
zou maken. Hij heeft deze soep wel niet zo heet opgediend als hij van plan scheen
maar toch voor zijn partners in de EEG te heet om te slikken. Hij kondigde in de
troonrede aan, dat hij voornemens was met de EEG in onderhandeling te treden over
de voorwaarden, waaronder Engeland zich had aangesloten. Die voorwaarden moesten
helemaal opnieuw op de helling. Engelands financiële verplichtingen moesten worden
verminderd, het landbouwbeleid moest worden herzien, het plan om te komen tot
een monetaire eenheid moest worden prijsgegeven en de landen van het Gemenebest
moesten toegang tot de voordelen van de EEG krijgen. Een heel pakket eisen, dat
plompverloren door zijn minister van Buitenlandse Zaken, Calaghan, op de tafel van
de ministersconferentie werd geworpen. Calaghan deed dit allemaal nog in
vriendelijke vorm met de verzekering, dat het niet zijn bedoeling was om per se uit
de EEG te stappen maar liet in persoonlijke uitlatingen tegenover journalisten wel
uitkomen, dat hij het niet meer zag zitten en zo niet hoopte dan toch vreesde, dat het
uittreden van Engeland ‘onvermijdelijk’ was. Het woord is nu aan de andere leden
van de Gemeenschap om op Calaghans eisen te antwoorden.
Een tweede grote moeilijkheid kwam uit Amerika.
In de loop van februari hadden de Europeanen deelgenomen aan een conferentie
van alle olieverbruikende landen, die op uitnodiging van President Nixon in
Washington bijeenkwam en waarop men probeerde het eens te worden over een
gemeenschappelijk beleid tegenover de olieproducenten. Frankrijk was op die
conferentie wel dwars gaan liggen maar had toch niet kunnen verhinderen, dat er
een gemeenschappelijke verklaring uit kwam, zij het dan met enige Franse reserves.
Eenmaal op eigen bodem teruggekeerd echter bleken de Europese landen toch weer
voor Frankrijk door de knieën te zijn gegaan en besloten zij tot een afzonderlijk
overleg met de Arabische olieproducenten. Zowel Nixon als Kissinger waren daar
gloeiend nijdig over en in zijn toorn ging Nixon zo ver, dat hij openlijk dreigde de
Amerikaanse steun aan de beveiliging van Europa zo niet geheel in te trekken dan
toch drastisch te verminderen. Als Europa een eigen politiek wilde voeren los van
Amerika en zelfs strijdig met de Amerikaanse belangen moest het ook maar voor
zijn eigen defensie zorgen! Later bond de Amerikaanse President wel wat in maar
zijn eenmaal uitgesproken dreigement trok toch diepe sporen in de EEG.
Het belangrijkste van al was, dat de President met dit dreigement een sterke binding
legde tussen de EEG en de NATO. Dat hij, vooral onder invloed van Kissinger, de
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structuur van de NATO aan een grondige herziening wil onderwerpen was al lang
bekend. Dit zou het hoofdonderwerp van gesprek vormen bij zijn voorgenomen
bezoek aan Europa, dat overigens maar steeds werd uitgesteld. Nu echter kwam
eensklaps de benauwende vraag aan de orde: mogen de landen van de Europese
Gemeenschap overeenkomstig hun voornemen zelf-
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standig een gemeenschappelijk politiek beleid gaan voeren zonder gevaar te lopen
de steun van Amerika aan hun gemeenschappelijke verdediging te verspelen?
Dit betekent in feite, dat de landen van de Europese Gemeenschap zich in de naaste
toekomst met de grootste ernst moeten gaan bezinnen op de vraag waar zij nu eigenlijk
heen willen. Blijven zij een ‘gemeenschap van staten’, zoals Frankrijk dat wil, blijven
zij een gemeenschap zonder gezag, waarin ieder der aangesloten staten buiten hetgeen
het verdrag van Rome over de economische samenwerking is vastgelegd, kan doen
en laten wat hij wil, dan gaat hun politieke samenwerking even onherroepelijk de
mist in als hun monetaire samenwerking dat in de laatste maanden is gegaan. Kunnen
zij eindelijk tot werkelijke eenwording besluiten dan zullen zij zich moeten bezinnen
op de samenwerking van het éne Europa met de Verenigde Staten. Als de staatslieden
van Europa werkelijk de naam van staatslieden verdienen zullen zij in de allernaaste
toekomst beslissingen van wereldhistorische betekenis moeten nemen. En wie weet
komt Engeland dan niet met hangende pootjes terug, want één van zijn twijfelpunten
over de aansluiting bij de Europese Gemeenschap ligt juist in de verhouding met
Amerika.

● Internationale conflicten
Het Midden-Oosten
Terwijl Israël en Egypte rustig voortgaan zich van elkaar te distanciëren willen de
Syriërs nog van geen echte wapenstilstand weten. De bewegingsoorlog staat wel stil
maar aan de scheidingslijn, grotendeels bepaald door Israëls gunstige positie in de
hoogvlakte van Golan aan het einde van de oorlog, wordt nog steeds gevochten. In
de loop van de maand maart ontwikkelen de aanvankelijk nog min of meer incidentele
schietpartijen zich tot een geregeld uitwisselen van beschietingen, weken achtereen,
dag in dag uit. De artillerie zweeg niet meer en in Israël, dat taai vasthoudt aan zijn
bezit van de Golanheuvels, raakte men ervan overtuigd, dat de Syriërs in de loop van
de maand april voornemens waren een nieuw offensief in grote stijl te openen. Men
vreesde met name, dat de Syriërs, die verleden jaar het feest van Yom Kippoer hadden
aangegrepen om de oorlog te beginnen, ditmaal het Paasfeest zouden kiezen en
uitgebreide voorzorgen werden getroffen om een verrassing te voorkomen.
Kissinger was in het begin van de maand wel weer druk in de weer om Syrië en
Israël ertoe te bewegen althans besprekingen te gaan voeren en aanvankelijk scheen
hij daar ook wel succes mee te hebben, maar naderhand bleek dat toch een illusie.
Tegen het eind van de maand reisde Kissinger naar Moskou om daar verschillende
problemen te bespreken, die tussen Rusland en Amerika hingen. Officieel werd over
het verloop van die besprekingen niets bekend gemaakt maar algemeen werd wel
verondersteld, dat zij bemoeilijkt werden doordat de Russen Kissingers activiteiten
en successen in het Midden-Oosten enigszins afgunstig gadesloegen. Voor de
buitenwereld had het de schijn alsof de Russen er helemaal niet meer aan te pas
kwamen. Als er successen uit de bus kwamen was in de publiciteit alles Kissinger
wat de klok sloeg en Gromyko, die toch ook ieder ogenblik in het Midden-Oosten
zat, kwam er nauwelijks meer aan te pas. Bovendien stak de Russen de toenadering
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tussen Amerika en Egypte - óók al het werk van Kissinger. Het vermoeden rees, dat
achter Syrië's agressieve houding in feite de Sovjet-Unie schuil ging.

Vietnam
Ook in Vietnam is de rust nog allesbehalve weergekeerd. Noord- en Zuid-Vietnam
liggen nog steeds met elkaar in conflict en nog steeds worden er gevechten geleverd.
In de maand maart waren dat zware gevechten rondom de hoofdstad van de provincie
Kontum.
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● Nationale politiek
Nederland
- Verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op 27 maart togen de Nederlandse kiezers
naar de stembus om daar hun vertegenwoordigers aan te wijzen in de elf colleges
der Provinciale Staten.
Het is met het bestuur der provinciën in Nederland een merkwaardige zaak. De
meest glorierijke periode van de Nederlandse geschiedenis viel in een tijd toen de
bestuurscolleges van zeven afzonderlijke provinciën de dienst uitmaakten. Het
landsbestuur, belichaamd in de Staten Generaal, had op zichzelf niets in te brengen
en was geheel afhankelijk van wat de delegaties der verschillende provinciën, allen
bijeenhuizend in statige logementen rondom het Binnenhof - gebouwen, waar heden
ten dage departementen in zijn ondergebracht maar die nog steeds het wapen van
hun provincie in hun gevel dragen - onder elkaar beslisten. Aan die provinciale
opperheerschappij hebben de grondleggers van het Koninkrijk drastisch een eind
gemaakt. Zij lieten de provinciale besturen wel voortbestaan maar hun taak werd
zodanig ingekrompen, dat er nauwelijks meer iets van overbleef en zij in het geheel
van het staatsbestel nauwelijks meer iets van betekenis voorstelden.
Geleidelijk is daar wel enige verandering in gekomen. De taken van de Provincie
zijn langzamerhand uitgebreid naarmate er meer problemen opdoken, die te groot
waren voor het servet van de gemeenten en te klein voor het tafellaken van de
landelijke overheid. Die ontwikkeling sprak de kiezers echter nauwelijks aan. Voor
hen bleven de Provinciale Staten ietwat mistige colleges, over wier werkzaamheden
zij zelden of nooit iets lazen, wat hun interesseerde of van enig belang leek.
Dat de verkiezingen voor deze colleges ditmaal niettemin grote aandacht trokken
kwam doordat men er algemeen grote waarde aan hechtte als een graadmeter voor
de ontwikkeling der verhoudingen in de nationale politiek.
Men had in de nationale politiek wel behoefte aan zo'n graadmeting. De positie
van de twee christelijke partijen in het kabinet Den Uyl is nog steeds niet helemaal
duidelijk. Den Uyl heeft hen geduld omdat hij anders geen meerderheid in de Kamer
zou kunnen krijgen maar hij is ze liever vandaag kwijt dan morgen. Zij maken het
hem bepaald niet gemakkelijk. Het zou hem daarom een lief ding waard zijn geweest
als de verkiezingen voor de Provinciale Staten zouden uitwijzen, dat de confessionele
partijen opnieuw een flink stuk waren afgebrokkeld. Dat zou de vertegenwoordigers
van deze partijen in het Parlement wellicht een vingerwijzing kunnen zijn, dat zij
beter een toontje lager konden zingen en niet te veel kapsones meer moesten maken.
Maar óf de verkiezingen wel een verder gaande afbrokkeling van de confessionele
partijen te zien zouden geven, daar waren Den Uyl en zijn kornuiten, al de
gebruikelijke kletskoek van de opiniepeilers ten spijt, toch niet zó zeker van. Zij
wierpen zich wel driftig in de verkiezingsstrijd alsof het landelijke verkiezingen gold,
maar hun toon tegenover de confessionelen hielden zij toch gematigd. Zo met het
idee van: je kunt nooit weten. Als die piassen van opiniepeilers eens ongelijk zouden
krijgen - en dat zou warempel niet de eerste keer zijn! - en áls de confessionelen zich
zouden handhaven, dan was het maar beter niet te veel bonje te maken. Eerst maar
eens afwachten wat de kiezers zouden gaan doen.
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Ook aan de kant van de oppositie was men er blijkbaar niet zo zeker van of de
confessionelen wel zo zwaar achteruit zouden gaan. Dat men daar in de blijde
verwachting van grote winst verkeerde nam niet weg, dat men gedurende de
verkiezingscampagne een duidelijke vrijage met de confessionelen probeerde op te
zetten. Oók met het idee van je kunt nooit weten.
Binnen de kring van de confessionelen zelf rees echter de bange vraag hoe men
het proces van teruggang, dat zich in de vorige jaren zo sterk had doorgezet, kon
stuiten. In de KVP met name leidde dit tot een zekere spanning toen haar voorzitter,
De Zeeuw, openlijk verklaarde, dat bij de volgende parlementsverkiezingen het
program en het beleid van het kabinet Den Uyl voor de KVP inzet van de
verkiezingscampagne moesten worden. Hij wilde dus de KVP meteen maar vast voor
een volgende parlementaire periode, dus tot 1980, vastkluisteren aan
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mijnheer Den Uyl. Zulks tot niet geringe ergernis van de fractieleider der KVP,
Andriessen en van degenen, die onder leiding van Prof. Steenkamp naar een
samensmelting der drie confessionele partijen in één Christen Democratisch Appèl
streven. Je zult daar jaren aan het onderhandelen zijn om de drie confessionelen
ondanks hun verschillende opstelling tegenover het kabinet Den Uyl bij elkaar te
brengen en je dan opgescheept zien met een voorzitter, die je een steek in de rug
geeft. Het scheelde dan ook niet veel of Prof. Steenkamp gooide het bijltje erbij neer.
Wat hem echter een hart onder de riem stak was het feit, dat op een grote
demonstratieve vergadering van de KVP in Den Haag de Christelijk Historische
fractieleider Kruisinga een staande ovatie kreeg toen hij nog eens duidelijk de
bereidwilligheid van zijn partij uitsprak om tot een samenbundeling in een Christen
Democratisch Appèl toe te treden. Dit was duidelijk een klap in het gezicht van De
Zeeuw. En toch blijft zo'n man maar rustig zitten!
De uitslag van de verkiezingen gaf een interessant beeld te zien van de politieke
ontwikkeling in Nederland.
De WD boekte inderdaad de grote overwinning, waar zij op had gehoopt. Twee
jaar geleden kreeg zij rond 14,5% van de uitgebrachte stemmen; ditmaal rond 19%.
Winst boekte ook de Partij van de Arbeid - van bijna 26% klom zij naar bijna 28%.
Maar aan die winst zat een nare bijsmaak. Telde men de stemmen van het progressieve
blok, waar de Partij van de Arbeid middenin staat, bij elkaar, dan bleek dit blok op
verlies te staan. Het zakte van 36,3% tot 35,9%. De drie confessionele partijen zakten
tesamen ook, doch in veel mindere mate dan men aan weerskanten had gehoopt. Zij
kwamen van 31,3 tot 30,9%; een minimaal verlies dus, precies even groot als dat
van het progressieve blok. Uit de reacties van de confessionele partijen zelf op deze
verkiezingsuitslag bleek, dat men eruit afleidde, dat de achteruitgang van de laatste
jaren tot stilstand is gekomen en men dus weer op weg is naar een zekere stabiliteit
in de Nederlandse politiek. De stabiliteit van een driepoot. Voor de confessionele
drie terecht een reden tot voldoening. Den Uyl juichte natuurlijk ook over de
vooruitgang van zijn partij, maar of zijn voldoening wel zo groot was als die van de
confessionelen laat zich betwijfelen. Van zijn twee partners in het progressieve blok
liet er één het lelijk afweten. D.66 tuimelde van rond 4,5% in 1972 naar beneden tot
minder dan 1 %. Den Uyl zit dus nu in zijn kabinet met niet minder dan vier
vertegenwoordigers van een partij, die totaal niets meer voorstelt, en die zich
aanstonds na de verkiezingen aan het beraden sloeg over de vraag of het nog wel zin
had verder te gaan en of men de partij niet beter maar kon opheffen inplaats van als
het zoveelste splinterpartijtje het leven te rekken.
De derde partner in het progressieve blok, de PPR boekte weliswaar een kleine
winst - van 4,4 naar 4,9% - maar of dat nu moest worden toegeschreven aan een
groeiend aantal getrouwen dan wel aan toevallige omstandigheden, daar bestond
geen zekerheid over. Een of andere scherts-commentator op de televisie rekende zijn
goegemeente voor, dat er evenveel kiezers van de PPR waren weggelopen als erbij
waren gekomen. Hij wist dat al met veel aplomb te vertellen toen nog geen één
procent van het aantal stemmen was geteld. Hij vermeed angstvallig te vertellen hoe
hij tot die conclusie was gekomen maar een paar dagen na de verkiezingen kwam
de aap toch uit de mouw. Staatssecretaris Van Dam, die indertijd als aankomend
ombudsman er een hobby van maakte verkiezingsuitslagen te analyseren aan de hand
van ondervragingen van kiezers aan de stemlokalen, had blijkbaar achter dat
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televisiemannetje gezeten en nam diens ‘analyses’ over om te voorspellen, dat de
PPR het ook niet lang meer zou maken en er zich maar op moest voorbereiden het
lot van D.66 te gaan delen. De Partij van de Arbeid zou de buit dan wel binnenhalen.
Begrijpelijkerwijs toonde de leider van de PPR, Bas de Gaay Fortmann, zich
allesbehalve ingenomen met deze progressieve blokgenoot. Hij gaf duidelijk te
kennen er steeds minder voor te voelen nog langer aan de leiband van de Partij van
de Arbeid te blijven lopen en er hard over te denken zich bij de volgende verkiezingen
nog zelfstandiger op te stellen dan bij de vorige. Het rommelt dus duchtig in het
progressieve blok.
- Politiek fatsoen. Het gaat in Nederland over het algemeen heel fatsoenlijk toe
bij de verkiezingscampagnes. Maar dat niet iedereen vies is van stunts met een luchtje
bleek in Rotterdam, waar de Partij van de Arbeid ‘een proef’ ging
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nemen ‘om op uiterst indringende wijze de kiezers naar de stembus te krijgen’.
Vrijwilligers gingen enkele dagen lang huis aan huis aanbellen om de mensen aan
te sporen van hun stemrecht gebruik te maken en dan meteen maar hun keus te
bepalen op de Partij van de Arbeid. Van de antwoorden, die zij kregen werd zichtbaar
aantekening gemaakt, hetgeen bij de betrokkenen de indruk wekte, dat zij in de gaten
werden gehouden. Het werd allemaal als erg onschuldig voorgesteld, maar het mikte
toch te duidelijk op een vorm van intimidatie, die buiten de politieke fatsoensnormen
valt.
- Buitenlandse betrekkingen. De Perzische ambassadeur heeft met de hele staf
Nederland verlaten. Een aantal Perzische, zich studenten noemende jongelui had de
Perzische ambassade bezet, was door de politie ingerekend en kwam voor de Haagse
politierechter, die een mild vonnis over hen velde, waardoor zij na een hechtenis van
vier dagen in vrijheid werden gesteld. Dat de Perzische ambassadeur met dit milde
vonnis niet bijster gelukkig was, maar daar kon hij met goed fatsoen toch geen grond
in vinden om heen te gaan. De Nederlandse rechter velt nu eenmaal onafhankelijk
van welke politieke overwegingen ook zijn vonnis. Wat de ambassadeur echter wel
stak was het feit, dat zowel binnen als buiten de rechtszaal vertogen en betogingen
werden toegelaten, die regelrecht op belediging van de Sjah waren gericht. Inderdaad
een vreemde zaak omdat belediging van een bevriend staatshoofd krachtens de
Nederlandse wet evenzeer strafbaar is als het bezetten van een ambassadegebouw.
Noch de rechter noch de politie hadden dit mogen toelaten meende de ambassadeur
niet ten onrechte. Minister Van der Stoel liet het allemaal maar op zijn beloop. Eerst
toen het kennelijk te laat was perste hij er met moeite een niets-zeggende
verontschuldiging uit. Wéér een land, waar Nederland mee overhoop is komen te
liggen. Het is me je diplomaat wel, die Van der Stoel.
- Belastingbeleid. In de loop van de maand maart maakte het kabinet bekend, dat
het niet alleen bewilligde in een loonsverhoging van 15 gulden per maand maar ook
de belastingtarieven zou herzien en wel dermate, dat eigenlijk, gezien de inflatie,
alleen de lagere inkomens daarvan zouden profiteren. Niet iedereen klonk dit als
muziek in de oren. Het werd al aanstonds duidelijk, dat deze aankondiging een strijd
zou ontketenen over de vraag waar nu precies de grens zou moeten liggen tussen de
lagere en de hogere inkomens en tot hoever zich dus de zegeningen van deze verlaging
zouden moeten uitstrekken.

Verenigde Staten van Amerika
- Watergate. Het blijft maar dag aan dag Watergate wat de politieke klok in Amerika
slaat.
Het meest benauwende voor de President was de vraag wat er zou gebeuren met
een dikke tas vol documenten, die de Grand Jury tegelijk met haar beschuldigingen
tegen zeven van Nixons voormalige medewerkers aan rechter Sirica overhandigde
en die haar bevindingen over het gedrag van de President bevatte. In het openbaar
en in haar beschuldigingen tegen Nixons medewerkers had zij zich zorgvuldig
onthouden van een oordeel over het al of niet schuldig zijn van de President zelf.
Maar alle materiaal daarover had zij in die ene dikke tas verzameld. Zij liet het aan
rechter Sirica over ermee naar bevinden te handelen doch met de aanbeveling dit
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materiaal in handen te stellen van de juridische commissie uit het Congres, die
onderzoekt of er voldoende redenen zijn om de President in staat van beschuldiging
te stellen. Sirica begon met deze tas zorgvuldig op te bergen in zijn brandkast en
meteen waren de advocaten van het Witte Huis er als de kippen bij om hem te
bezweren de inhoud van die tas niet prijs te geven. Dat zou unfair zijn tegenover de
zeven beschuldigden, die nu terecht moesten staan, beweerden zij. De documenten
in deze tas immers zouden, wanneer de inhoud ervan uitlekte, door iedereen in den
lande worden gelezen en het zou onmogelijk zijn dan nog een onbevooroordeelde
jury te vinden voor de zeven verdachten.
Rechter Sirica liet zich echter niet van de wijs brengen. Na rijp beraad besloot hij
de aanbeveling van de Grand Jury te volgen en de tas aan de juridische commissie
te overhandigen.
Intussen ging ook de strijd om de bandjes door. De speciale aanklager Jaworski
bleef zijn eis om bandjes en documenten die zijns inziens ter zake deden herhalen
en dreigde met een beroep op de rechter. Nixon kon tenslotte niet anders meer dan
op het allerlaatste nippertje de gevraagde bewijsstukken overhandigen.
En tenslotte kwam ook de financiële
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commissie uit het Congres nog een duit in het zakje doen door uitvoerig uit de doeken
te doen hoe en in welke mate de President de belastingen had ontdoken. Hij zou meer
dan een derde van zijn hele vermogen aan de belasting schuldig zijn. Nixon ontkende
weer iedere schuld. Zijn belastingadviseurs hadden de aangiften voor hem opgesteld
en hij had ze in goed vertrouwen getekend. Maar hij zou iedere cent betalen! Hoe,
mag de hemel weten. Zijn vermogen ligt voor het grootste deel in onroerende
goederen, die hij niet kan verkopen omdat hij ze als presidents-residenties heeft laten
ombouwen.
Nixon zelf stelt nog steeds wanhopiger pogingen in het werk om aan een
impeachment te ontkomen.
Hij heeft zich in de eerste plaats de hulp verzekerd van een uitermate bekwaam
advocaat, James Draper St. Clair. Een man, die zich nooit opwindt, altijd vriendelijk
blijft, maar alle knepen van de rechtsvordering door en door kent. Een man, die grote
triomfen heeft gevierd in de rechtszaal. Het is echter een open vraag of Nixon zijn
zaak daarmee erg veel goed heeft gedaan. St. Clair heeft al een paar juridische trucjes
uitgehaald, die het wel aardig doen in een rechtsgeding tegen een of andere ordinaire
boef, maar als de President op dat niveau geholpen moet worden, dan helpe hem
God als hij voor het tribunaal van de Senaat moet verschijnen!
In de tweede plaats probeert Nixon iets terug te winnen van zijn verloren
populariteit. Overal, waar hij maar een gehoor kan vinden van mensen, die door dik
en dun hem blijven volgen en wier geloof in hem ongeschokt is gebleven, gaat hij
spreken en daarbij grijpt hij de gelegenheid aan om zich in gemeenzame kout onder
het gewone volk te begeven, dat hij vroeger nog niet zag stáán.
Maar ook dat helpt hem niet veel. Zijn optreden naar buiten wekt onder de
volksvertegenwoordigers steeds meer wrevel. Langzaam maar zeker groeit in het
Congres de meerderheid, die nodig is om hem in staat van beschuldiging te stellen.
Verwacht wordt nu, dat de juridische commissie eind mei haar rapport zal uitbrengen
en in een aantal artikelen de verschillende punten zal vastleggen, waarop de President
naar haar mening in staat van beschuldiging kan worden gesteld. Medio juni zal het
Congres dan over elk van die artikelen afzonderlijk moeten stemmen en haalt er ook
maar één de meerderheid dan kan Nixon niet meer ontkomen aan een proces voor
de Senaat. Dat proces kan enkele maanden duren maar men neemt aan, dat de
President van het Opperste Gerechtshof, die in zulke gevallen de Senaat voorzit,
tegen eind september aan iedere Senator afzonderlijk de vraag zal moeten voorleggen:
Schuldig of onschuldig?
Het blijft natuurlijk mogelijk, dat Nixon het zo ver niet laat komen en voor die
tijd aftreedt. Onder de politieke leiders echter begint de hoop de overhand te krijgen,
dat hij dit niet zal doen. Zij voelen er niets voor een herhaling te krijgen van het geval
Agnew, die aftrad onder het beding, dat hij er met een kleine boete van af zou komen.
Als Nixon dit foefje ook nog zou uithalen zou het leed voor de Republikeinen niet
meer te overzien zijn. De tussentijdse verkiezingen bewezen al meer dan voldoende,
dat het er voor de partij lelijk gaat uitzien. Onder de elf aftredende Republikeinse
Senatoren is er dan ook maar één fanatieke zuiderling, die voor zijn campagne de
steun van de President heeft gevraagd. De anderen hebben al duidelijk te kennen
gegeven, dat zij een dergelijke steun bepaald niet op prijs stellen.
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Engeland
Wanneer bij een Engelse verkiezing het politiek getij omslaat wil het
alles-overheersende gewoonterecht, dat de Eerste Minister aanstonds zijn ontslag en
dat van zijn kabinet aanbiedt en dat de leider van de nieuwe meerderheidspartij
onmiddellijk daarna ten paleize wordt ontboden om daar de handen van de Koningin
te kussen en tot premier te worden benoemd. Meestal heeft deze zijn kabinet al kant
en klaar. Een kabinetscrisis is dus gauw bezworen. Dat is meer een kwestie van uren
dan van dagen - laat staan maanden.
Ditmaal lagen de zaken anders. Geen van de twee grote partijen behaalde een
meerderheid, alle voorspellingen van de kwajongens, die de publieke opinie plegen
te peilen en Heath een overwinning in het vooruitzicht stelden ten spijt. Hij verloor
44 zetels en Labour won er 20 en kwam met 5 zetels meer in het Lagerhuis dan de
Conservatieven. Doch een meerderheid haalden zij geen van beiden. Heath hoopte
op een bondgenootschap met de Liberalen en besloot aan te blijven. Binnen enkele
dagen ech-

Streven. Jaargang 27

818
ter werd het hem duidelijk, dat er voor hem met de Liberalen geen garen te spinnen
viel. Wilson kon de handen van de Koningin gaan kussen - als hij dat tenminste
gedaan heeft! Hij werd premier van een minderheidskabinet, zulks tot grote
verontwaardiging van de Liberalen, die hadden gehoopt op een ‘nationaal kabinet’,
waarin zij zelf zouden kunnen meespelen.
Wilsons eerste zorg was een eind te maken aan de mijnwerkersstaking. Hij kwam
de mijnwerkers tegemoet met een loonsverhoging, die een paar honderd miljoen
pond gaat kosten maar de mijnwerkers gingen weer aan het werk en met hen het hele
land. Een week later opende de Koningin in een eenvoudige plechtigheid de eerste
zitting van het nieuwe Parlement met een troonrede, die duidelijk te kennen gaf, dat
Wilson een uiterst voorzichtig beleid wil gaan voeren. Er werden subsidies in
aangekondigd voor bepaalde soorten voedsel, zulks ter voorkoming van prijsstijgingen
en beteugeling van de inflatie; de sociale uitkeringen zouden worden verhoogd; het
loonbeleid zou soepeler worden en de beruchte anti-stakingswet van Heath zou
worden ingetrokken.
De verwachting, dat de Conservatieven en Liberalen samen het kabinet Wilson
meteen bij de debatten over de troonrede de nek zouden omdraaien, ging niet in
vervulling. Hun voornemen om Wilson aan te vallen met een motie, waarin de
handhaving van loonbeperkende maatregelen werd geëist kon door de nieuwe minister
van Arbeid worden ontkracht met de verzekering, dat de maatregelen, die Heath zelf
op dit punt had genomen gehandhaafd zouden blijven tot de Regering met nieuwe
voorstellen zou komen, die, zij het in soepeler vorm, terdege loonbeperkend zouden
werken. De voorgenomen motie had dus geen grond meer en op een
vertrouwensvotum durfden de Conservatieven en Liberalen het niet te laten aankomen
uit angst voor nieuwe verkiezingen.

West-Duitsland
Bondskanselier Willy Brandt kreeg in de loop van de maand maart enkele zware
tegenslagen te verwerken, die weliswaar zijn positie in de Bondsdag niet aantasten
maar toch weinig goeds beloven voor de toekomst. In verschillende deelstaten zijn
namelijk gemeenteraadsverkiezingen gehouden en deze worden evenals de
verkiezingen voor de Provinciale Staten in Nederland beschouwd als barometers
voor de nationale politiek. Bij deze verkiezingen leed de partij van Brandt, de SPD,
tot driemaal toe een gevoelige nederlaag. In Hamburg, in Sleeswijk-Holstein en in
Rijnland-Palts boekten zijn tegenstanders, de Christen-Democraten, aanzienlijke
winst. Ondanks alle moeite, die Brandt zich getroostte om den volke te verkondigen,
dat zijn partij geen doctrinair-socialistisch karakter meer droeg doch een partij van
het hele volk wilde zijn, wendden klaarblijkelijk talrijke kiezers uit de middenklasse,
die hem bij de vorige Bondsdagverkiezingen nog hun vertrouwen schonken, zich nu
van hem af om naar de Christen-Democraten terug te keren. Welke consequenties
Brandt daaruit zal trekken moet nog worden afgewacht.
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Portugal
Premier Caetano heeft een moeilijke maand achter de rug; hij is met een ernstige
crisis geconfronteerd en het is maar de vraag of hij deze crisis werkelijk heeft
overwonnen.
Het rommelt al lang in Portugal. Economisch gaat het slecht. De economische
ontwikkeling van het land is ver achtergebleven bij die van de andere Europese
landen. Deels door de starheid van het corporatieve régime, deels door de
omstandigheid, dat Portugal is verwikkeld in een koloniale oorlog, die niet minder
dan 40% van het Staatsbudget opslokt. De inflatie gaat in een hollend tempo - 21%
in 1973! - en de sociale toestanden zijn er erbarmelijk. Van alle kanten rijst verzet.
De jonge Portugezen verafschuwen de koloniale oorlog en deserteren in massa. Het
aantal hunner, dat de wijk heeft genomen naar het buitenland om aan een dienstplicht
van vier en een half jaar te ontkomen, beloopt naar schatting niet minder dan
honderdduizend. De kerkelijke overheden beginnen steeds ernstiger bezwaren tegen
het beleid van de Regering openlijk te kennen te geven. En deze maand is er ook
beroering gekomen in de hogere regionen van het leger. Een der hoogste generaals,
die zelf als Gouverneur over Portugees Guinea regeerde, generaal Antonio Ribeira
Spínola, publiceerde een boek, waarin hij zich weliswaar van een rechtstreekse aanval
op de regering onthield, maar wél constateerde, dat de oor-
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log in Angola en Mozambique een hopeloze onderneming was. Het militair apparaat
staat, volgens hem, in deze landen machteloos. Met militaire middelen is deze oorlog
niet te winnen. Portugal deed beter er maar mee op te houden en zijn heil te zoeken
in een meer liberaal bewind.
De chef van de Generale Staf, generaal Costa Gomez, bleek het met generaal
Spinola eens te zijn. Vanzelfsprekend wekte dit grote sensatie met name onder de
subalterne officieren, die deels de koloniale oorlog beu zijn maar deels ook die oorlog
willen voortzetten in de hoop er een betere salariëring uit te braden. Van deze
verdeeldheid in het leger heeft Caetano gebruik gemaakt. Hij heeft de beide kritische
generaals ontslagen en met behulp van regeringsgetrouwe troepen dreigende
ongeregeldheden de kop ingedrukt.
Naar het zich laat aanzien heeft hij daarmee niet meer dan een schijnoverwinning
behaald. Hij heeft er het leven van zijn regering mee gerekt, maar gered nauwelijks.

Frankrijk
Ondanks het feit, dat President Pompidou ogenschijnlijk zonder veel moeite een
zware reis naar Rusland heeft ondernomen om daar met de regeringsleiders uitvoerig
te confereren over de Frans-Russische samenwerking, hielden de geruchten aan, dat
zijn gezondheidstoestand kritiek zou zijn. Zo kritiek, dat hij zijn ambtstermijn niet
zou kunnen voltooien. Het viel inderdaad op, dat hij de laatste tijd herhaaldelijk
verstek liet gaan bij officiële gelegenheden, maar uit het Elysee drong niet meer door
dan dat hij veeleer door een uiterst pijnlijk ongemak dan door een ernstige ziekte
zou zijn getroffen.

Italië
Minister President Rumor, die in het begin van de maand aftrad, heeft inmiddels zijn
vijfde kabinet gevormd, ditmaal met één partij minder dan het vorige. De
Republikeinen zijn uit de boot gevallen maar hebben wel toegezegd het kabinet te
zullen steunen. Hij staat in zijn eigen partij wel aan kritiek bloot van zijn linkervleugel
maar aangezien die linkervleugel nergens anders naar toe kan, beperkt zij zich in de
regel tot blaffen; zij bijt niet.

Spanje
Sedert de moordaanslag op admiraal Carrero Blanco vertoont de nieuwe regering in
Spanje een zeker dualisme in zijn beleid. De eerste verklaringen van de nieuwe
premier schenen erop te wijzen, dat er iets meer souplesse in het bewind zou komen,
maar de daden van de regering zijn daarmee niet in overeenstemming. De jacht op
‘anarchisten’, die de dood van Blanco op hun geweten zouden hebben, schijnt geopend
en leidde reeds tot een wrede executie. In het bijzonder echter schijnt de Kerk het te

Streven. Jaargang 27

moeten ontgelden. Dat begon al door te schemeren aanstonds na de moord op Blanco
toen de kardinaal-aartsbisschop van Madrid onderweg naar de begrafenisplechtigheid
werd uitgejouwd. In het begin van deze maand spitste de situatie zich toe om de
figuur van Mgr. Añoveros, bisschop van Bilbao, die al meermalen was opgekomen
voor het recht van de Basken op de erkenning van hun eigen identiteit, maar die zijn
betoog nu nog eens duidelijk herhaalde in een herderlijk schrijven, dat hij van alle
kansels in zijn diocees had laten voorlezen. Hij werd door de Spaanse politie
gesommeerd zijn bisdom te verlaten en een enkele reis naar Rome te ondernemen.
Toen hij dit weigerde en het Spaanse episcopaat zich achter hem stelde, toen hij
bovendien ook nog de steun kreeg van het Vaticaan, probeerde de regering het
Vaticaan te chanteren met het dreigement het Concordaat van 1953 op te zullen
zeggen. Een der hoogste Vaticaanse diplomaten kwam eraan te pas om in overleg
met de Spaanse bisschoppen de zaak te regelen. Het Vaticaan bleek echter niet
voornemens om voor chantage te wijken. De zaak verdween na enkele weken uit de
openbaarheid; hoe zij is opgelost is niet duidelijk, maar Mgr. Añoveros is nog steeds
in Spanje.
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België
Stokebrand in de petroleumsector
A. Er worden enorme winsten gemaakt door de grote petroleummaatschappijen die
de wereldmarkt beheersen. Dit hebben meerdere onderzoeken uitgewezen, daarover
getuigde nog de eindejaarsbalans van 1973, en toch gaat de Petroleum Federatie
steeds weer aan de klaagmuur staan met de bewering dat zij in België met verlies
moet verkopen.
Er was een boekhoudkundig verlies maar geen werkelijk verlies zeggen de
tegenstrevers van de Federatie. Zij wijzen op het feit dat de grote firma's vanaf de
winning van de grondstof, over het vervoer, de raffinage tot en met de distributie
alles in handen hebben. De werkelijke samenstelling van de prijs bleef niet
controleerbaar omdat ook de werkelijke samenstelling van het eindprodukt geheim
werd gehouden. Zo bracht Mevr. Simone Descamps uit dat zij achterhaalde dat de
grote concerns tot 18% goedkoop gas in de benzine mengden, wat er op neer komt
dat de grote maatschappijen voor 1,6 miljard frank aan de schatkist ontdoken en dit
reeds zowat 15 jaar geleden. Bovendien hebben de Belgische raffinaderijen geheime
akkoorden met de hen omringende petrochemische nijverheid. De Petroleum Federatie
ontsnapte hier bijna volledig aan de controle van de prijzencommissie en
onderhandelde gebruikelijk rechtstreeks met de minister wanneer er conflicten rezen.
Een eerste opflakkering van het conflict vond plaats in september 1972 toen de
Belgische regering dringend 4,5 miljard frank moest vinden voor het wegenfonds.
De prijs van de benzine werd verhoogd ten voordele van de schatkist en van de
pomphouders, maar de maatschappijen moesten hun winst zien dalen. Er brak een
rel uit met over en weer de gepaste dreigementen en na een paar dagen werd een
compromis tot stand gebracht dat de prijs normaliseerde. De Belgen gingen voor de
betere koop maar over de grenzen tanken.
Sindsdien zijn de rollen omgekeerd. De buitenlanders komen nu in België hun
tank vullen. De crisis van het Midden-Oosten was de aanleiding voor een grootscheeps
internationaal offensief van de petroleummonopolies die van de gelegenheid gebruik
maakten om het vele geld binnen te rijven dat zij dringend nodig hadden om zich
om te bouwen tot energiemonopolies. De verhoogde prijs aan de bron, de wijd
georchestreerde schaarstepsychose deden de prijzen de hoogte ingaan en de inflatie
volgde dit ritme.
Alleen België is nu nog wat achtergebleven op de buurlanden. De vertraging is
vooral te wijten aan de regeringscrisis, de verkiezingen en het wachten op de komende
nieuwe regering. Dit aarzelen om onpopulaire maatregelen te nemen in een
overgangsperiode was meteen de gelegenheid om de discussie over het energiebeleid
voor goed aan de gang te krijgen.
Voor de crisis in het Midden-Oosten losbrak hebben wij in België reeds enkele
prijsverhogingen gekend. De bezuinigingsmaatregelen volgden op de dreigende
boycot. De prijsverhoging van de grondstoffen in de Arabische landen her-
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opende de crisis begin 1974. De Petroleum Federatie eiste 2.000 Bfr per ton ruwe
olie meer te mogen doorberekenen aan de verbruiker, zoniet was de ganse zaak
verliesgevend. Wanneer er geen vlugge tegemoetkoming volgde van de zijde van de
Belgische regering, dreigde zij met het stopzetten van de bevoorrading. Dit werd
beantwoord met een opeisen van overheidswege.
De verschillende standpunten tekenden zich af:
De regering achtte het moment niet gunstig om ook maar iets toe te geven en rekte
de besprekingen en het inwinnen van adviezen zo lang ze kon.
Het ABW en met haar de BSP wilden geen prijsverhoging toekennen. Zij wilden
wel dringend controlerecht van de overheid, een open boekhouding en zagen in een
overheidsinitiatief in deze sector het middel om de zaak te objectiveren.
Het ACW en met haar de voornaamste verbruikersorganisaties achtten een matige
verhoging van 700 Bfr per ton gerechtvaardigd. Ook zij wilden structuurveranderingen
in ruil voor deze toegeving.
Het Verbond van de Belgische Ondernemingen stelde zich op het standpunt van
de Federatie en steunde haar verzoek om 2.000 Bfr verhoging. Zij kantte zich tegen
elke controle maar was wel te vinden voor een overlegstructuur.
Het compromis kwam tot stand en vanaf 1 april mocht de prijs verhoogd worden
tot de hoogte van 1.239 Bfr per ton ruwe olie. Ook de discussie over wie tenslotte
de last zou dragen leidde tot een compromis: gemiddeld verhoogt de benzine met
1,5 fr, de zware industriële stookolie met 2 fr.
Er werd een Koninklijk Besluit opgemaakt voor het oprichten van een Controleen Overlegcomité.
Drie dagen na datum herbegon het spel, de Federatie hernam haar vroegere eis en
dreigde weer de leveringen stop te zetten, waarop de minister prompt hetzelfde
wederwoord gaf en dreigde met nieuwe opeisingen in de sector.
Op dit ogenblik zijn de onafhankelijke verdelers de dupe van de machtsstrijd tussen
regering en multinationals. Hun bevoorrading is niet meer volledig gewaarborgd en
dit is opzet van de kant van de grote maatschappijen die de onderling verdeelde kleine
firma's droog leggen en van de kaart spelen. Deze onafhankelijken vertegenwoordigen
in België nochtans 65% van de markt.
B. Dat de strijd nog maar pas ten volle aan de gang is wordt aangetoond wanneer
men gaat nakijken welke belangrijke zaken er op het spel staan.
De petroleumbazen beseffen heel goed dat het rijk van de petroleum een eind
heeft. Daarom willen zij als quasi monopoliehouders van deze sector, zowel van de
grondstoffen als van het vervoer en van de technische procédé's, hun macht tijdig
overplanten op de ganse energiesector zoals deze in de toekomst zal evolueren. Maar
dit vereist een enorme hoeveelheid geld om te investeren o.m. in nieuwe uitbatingen,
nieuwe grondstoffen en nieuwe procédé's.
Het feit dat zij een verkopersmarkt konden organiseren laat hen toe de prijs te
zetten. Hun machtige groep is volop bezig de onafhankelijken van de markt te
verdrijven en zich de nodige winsten toe te eigenen die noodzakelijk zijn voor hun
verdere plannen.
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Anderzijds, van de zijde van de regeringen bekeken, is de prijs van de energie en de
ganse energiepolitiek een zo fundamenteel vraagstuk dat zij ingrijpend de economische
situatie van een land bepaalt. Het impact van de prijsverhoging op de inflatie is
enorm. De energieverkwisting en de uitputting van de grondstoffen, het milieubederf
zijn fundamentele politieke problemen. Toch moeten wij vaststellen dat de politieke
organen op dit terrein, op dit ogenblik geen vat hebben op de situatie. Dergelijke
situatie is politiek niet aanvaardbaar. Er is een dringend politiek probleem rond het
globale energiebeleid dat terug in handen moet komen van de bevolking, ten voordele
van de bevolking via politieke structuren.
Er zijn een aantal wegen mogelijk.
De Communistische Partij programmeert de nationalisatie van de energiesector
en in het bijzonder van de petroleummaatschappijen.
De BSP programmeerde de controle van de energiesector met als doel de
energiesector te socialiseren. ‘Zij wil op korte termijn een samenhangende
energiepolitiek uitwerken door de oprichting van overheidsbedrijven (kerncentrales,
raffinaderijen, pijpleidingen) en door de controle op de verschillende sectoren
(elektriciteit, gas, olieprodukten, kernenergie, steenkool) zowel op het vlak van de
produktie als van de distributie’. Hier kaderde o.m. het falikant afgelopen
Ibramco-project, de nu geformuleerde eis van een controle- en overlegcomité, het
weigeren van de prijsverhoging.
Het ACW-blok in de CVP wil de strijd aanbinden langs het middel van de
structuurhervorming. Zij wil een Commissariaat voor Energiebeleid in functie van
een alles omvattend gecoördineerd energiebeleid. Dit commissariaat zou geen
ministerie noch een parastatale moeten zijn maar wel vallen onder voogdij van de
minister. Daarbij wordt verwezen naar de bestaande controle in de gas en
elektriciteitssectoren, en naar het kolendirectorium. Ook de petroleumreuzen zouden
zich moeten onderwerpen aan controle, zodat planning mogelijk wordt van de
bevoorrading, de stockage, de prijzen en zelfs van de milieubeveiliging in een
gecoördineerd energiebeleid in het perspectief van de opbouw van een Europees
beleid.
Meer en meer wint de idee veld dat tegenover een verkopersmarkt de vraag moet
gebundeld worden wil men invloed hebben op de energiemarkt. Een aantal buurlanden
sloegen reeds deze weg op door te kopen van land tot land, zoals Italië en Frankrijk.
Het bundelen van de ganse Europese vraag lijkt uiteindelijk de weg naar het beheersen
van de energiepolitiek, en structuurhervormingen zijn daartoe vereist.
Het aanvatten van het fundamentele gesprek hierover is wellicht een welgekomen
nevenverschijnsel van de overigens weinig boeiende regeringscrisis van het ogenblik.
Rita Jolie-Mulier
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Forum
Het lankmoedige Individu
Wie zich bij het kopen van dit boek1 uitsluitend zou laten leiden door de sobere titel;
wie een soort studie verwacht over een bepaald mensentype als ‘de held’, ‘de
gierigaard’, ‘de zwakzinnige’; wie desnoods genoegen neemt met een verhaal dat
de titel moet illustreren, zou helemaal bedrogen uitkomen. Waarmee we alleen maar
willen zeggen dat een ondertitel als ‘een socio-politicologische studie’ ten zeerste
gewenst ware bij een werk als dit, dat o.i. door de schrijver te discreet werd
voorgesteld.
Een politiek boek is Het lankmoedig Individu evenwel niet, al weet de schrijver
heel goed wat een politieke partij is. Een concrete kritiek van een bepaalde partij
hoeven we evenmin te verwachten: het gaat er de auteur veel meer om, ons een beeld
op te hangen van onze - democratische - maatschappij, en aan te tonen welke krachten
of tendensen de politieke partijen beheersen, welke rol daarbinnen nog voor het
individu is weggelegd. De schrijver kon niet anders dan zijn onderwerp historisch
belichten, maar een geschiedenis van de politieke stelsels is het helemaal niet
geworden.
Een beknopte analyse van het boek lijkt ons noodzakelijk om de oorspronkelijke
verdienste ervan te onderstrepen.
Vermits het begrip ‘individu’ de kern is van het hele betoog, zag de schrijver zich
verplicht er een bepaling van te adstrueren. In de betekenis van ‘een zelfstandig
iemand, die vrij kan handelen, die vrij is binnen het kader van de maatschappelijke
structuren’, is het individu voor hem een illusie. Een mens die volledig op zichzelf,
in zichzelf en uit zichzelf leeft, bestaat niet. Toch blijft de vraag gesteld: in hoeverre
is de mens dan een sociaal, in hoeverre nog een individueel wezen? De schrijver
toetst zijn opvatting aan die van Kwant, Mulder, Dewey, von Martin, Reuwald e.a.
en concludeert: aan de sociale verbanden kan de mens zich nooit (geheel) onttrekken.
Kunnen we dan nog individu zijn binnen de werkelijke context van onze tijd?
Logischerwijze volgt hierop een ontleding van het ‘massafenomeen’, een
hernieuwde actualiteit. Merkwaardig is het alleszins dat we onszelf meestal als
individu bepalen in tegenstelling tot anderen, die we dan wat graag massamensen
noemen. Verbazend is het ook hoe de mens de anorganische materie heeft leren
beheersen, maar nauwelijks zichzelf beheerst. Psychologie, sociologie en sociale
psychologie hebben wel een niet onaanzienlijke vooruitgang geboekt, maar in
vergelijking met wat de exacte wetenschappen presteren, moet deze vooruitgang
toch relatief gering heten. De mens ondergaat de krachten van de samenleving veel
meer dan dat hij ze beheerst, en de oorzaak daarvan zou, volgens Franz Alexander,
het feit zijn dat de betrekkingen onder de mensen niet op de eerste plaats door de
rede maar door de in wezen irrationele gevoelskrachten worden beheerst. De schrijver
onderzoekt kritisch hoe verschillende auteurs als Le Bon, José Ortega y Gasset, W.
Banning, Scipio Sighele, Gabra Tarde telkens weer een andere betekenis aan het
begrip ‘massa’ hebben gegeven. Tenslotte verklaart hijzelf wat hij onder
1

Willy Vandendyck, Het lankmoedige Individu, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij,
Antwerpen/Amsterdam, 1974, BF. 180.
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de excessen die Le Bon beschrijft, maar
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we kunnen het evenmin in overeenstemming brengen met onze waardigheid, dat we
het voorwerp zijn van een grootscheepse manipulatie’.
‘Individu en massificatie’ (het derde hoofdstuk) inspireert de auteur vrij sombere
gevoelens. Dit moeilijk te bepalen woord ‘biedt ons een beeld van geleidelijke
vervlakking, van stelselmatige ontpersoonlijking van het individu...’. Natuurlijk
komen ons hier Aldous Huxley's Brave New World en Georges Orwell's 1984 voor
de geest: een vrijwel identieke uitbeelding van de maatschappij van de toekomst, al
liggen er twintig jaar tussen het ene en het andere werk.
De massificatietendensen worden door de auteur kritisch onder de loep genomen:
van de ene kant is er een vooruitgang die hoopvol stemt, maar van de andere kant
blijkt toch dat de mens al het nieuws en al het nieuwe dat hem overkomt, moeilijk
kan verteren en verwerken volgens een eigen denkpatroon. De mens wil over alles
meepraten, staat met een pasklaar oordeel klaar ook over dingen waarvan hij slechts
een vaag begrip heeft.
De nadelige gevolgen van de industrialisatie vindt men thans in elk boek over
economie voldoende opgesomd. Vandendyck blijft oog hebben voor de positieve
bijdrage als de vrijetijdsbesteding en de human relations. Hij kan dan ook de sombere
tekening van sommige sociologen niet bijtreden.
‘Ieder van ons is en blijft een democraat’, zo begint het vierde hoofdstuk over
‘Individu, partij en politiek’, al is het waar dat deze democratie het de jongste tijd
erg te verduren kreeg. De auteur blijkt voortreffelijk op de hoogte te zijn van het
politiek gebeuren: de vele pertinente opmerkingen over partijen en politiek kunnen
noch willen we hier in beknopte vorm weergeven. Uit hun verband gerukt zouden
deze notities de rijkdom niet prijsgeven die alleen de lezer zelf naar waarde kan
schatten. Toch ‘ontkomt men moeilijk aan de indruk, dat er bij het publiek een gevoel
van onmacht, van berusting en gelatenheid heerst, juist door het feit dat het zich toch
niet bij machte acht ook maar iets aan de bestaande gang van zaken te kunnen
wijzigen’.
‘Individu en propaganda’ (het vijfde hoofdstuk) geeft na een theoretische analyse
een kijkje op de moderne beïnvloedingstechnieken van de partijen. Deze hebben een
heel netwerk van organen gecreëerd, waardoor vroeg of laat wel iedereen in verleiding
komt: toneel- en sportverenigingen, muziekmaatschappijen, organisatie van de
vrijetijdsbesteding, debating clubs en dergelijke dingen meer.
Eindelijk wordt in het laatste hoofdstuk ‘Individu, elites, leidende minderheden’
het uitgangspunt weer opgenomen: de mens komt nergens op beslissende wijze aan
bod (noch op zichzelf, noch als deel van de massa, evenmin in het massificatieproces
en nog minder op het niveau van de beïnvloedingstechnieken). Wat ons aan
persoonlijkheid rest, zal dus meer in onze relaties met onze medemensen èn in onze
verhouding tot de structuren - de politieke, economische en sociale - gezocht moeten
worden, structuren waarin we onszelf in de loop der tijden hebben ingebouwd.
Vanzelfsprekend is de mens kneedbaar en past hij zich aan, maar hij is ook in staat
om afstand te nemen van de hem omringende krachten: hij kan ze ‘doorgronden,
ausculteren, bekritiseren’. Niet minder belangrijk is het inzicht dat de democratie
geen eindpunt is, geen verwezenlijking waarvan men op een bepaald ogenblik zou
kunnen zeggen dat ze werkelijk áf is.
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Deze democratie wordt voortdurend geconfronteerd met ‘elites’ of met ‘minderheden’:
gelukkig maar, want de democratie als weerspiegeling van de overgrote meerderheid
van de bevolking, reageert emotioneel, oppervlakkig, irrationeel zelfs. Deze
meerderheid is apathisch, lankmoedig, zwijgzaam en reageert in het geheel niet: de
democratie wordt herleid tot een vorm van culturele middelmatigheid. In deze analyse
en opvatting zit ongetwijfeld een niet onaardige brok sociaal-cultureel misprijzen
voor de ‘massa’.
Daartegenover staan de ‘minderheidstheorieën’ van Pareto en Mosca. Volgens

Streven. Jaargang 27

825
hen kan elk maatschappelijk bestel ingedeeld worden in twee duidelijk onderscheiden
klassen: een heersende klasse van georganiseerde minderheden en een niet heersende
klasse van niet georganiseerde meerderheden. De machtspositie van de minderheden
zit hem juist in hun organisatie. Het individu dat deel uitmaakt van de meerderheid
kan niet op tegen de kleine maar hechte groep van georganiseerde minderheid.
Natuurlijk zal al wie de democratie beschouwt als een staatsvorm ‘van allen door
allen’ deze theorie van de minderheden verwerpen: maar kan wel zo iets als een
rechtstreekse democratie met directe inspraak door allen verwezenlijkt worden? Op
dit ogenblik niet, meent de auteur. Waar evenwel de oligarchische tendensen niet
geneutraliseerd en de leidinggevende minderheden niet uitgeschakeld kunnen worden,
zoeken velen hun heil in een klassenloze maatschappij, waar geen elites en geen
minderheden meer bestaan of kunnen bestaan. Ook dat is volgens de auteur een
droombeeld: het enige wat we kunnen doen is niet blindelings in de ene of de andere
god geloven.
Het wordt dus een oproep tot bezinning, tot een ander gedrag dan dat van het
lankmoedige individu, dat alleen maar ondergaat, zonder te reageren, zonder een
rationele interpretatie te verlangen of te beproeven.
Nu ook bij onze politieke leiders veel vragen gerezen zijn omtrent de noodzaak
van een wijziging in de structuren van onze instellingen - al weet voorlopig niemand
waar we naartoe gaan -, kan dit nadenken over ons maatschappelijk bestel ook hen
aan het denken zetten. Want iedereen is het er wèl over eens dat er een kloof bestaat
tussen de ‘gekozenen’ en de ‘kiezers’ en dat deze kloof moeilijk te overbruggen is.
Nog altijd geven emotionele krachten de toon aan, of zoals Vandendyck het zegt: de
partijen willen de massa ‘sensibiliseren’, omdat elke partij er in laatste instantie toch
naar streeft haar machtshonger te bevredigen. Zou de politicus niet even uit zijn
dagelijkse praktijk kunnen uitstappen om na te denken over het waarom en het hoe
van zijn handelen, om die zelfanalyse te bedrijven waarvoor hij in het algemeen geen
tijd over heeft? Misschien vindt hij in dit boek enkele ideeën die hem ertoe overhalen
dat hij, met een zo ruim mogelijke participatie van de basis van zijn partij, de
structuren van de maatschappij aanpast ten bate en tot heil van de democratie.
Maar ook de leek zal in dit zeer moedige en uitstekend gedocumenteerde werk
een relevante beschrijving vinden van onze maatschappij en er tevens kennis kunnen
maken met heel wat werken die de socio-politicologie behandelen. Aan studenten
in de sociologie, de psychologie en de humane wetenschappen durven wij het boek
op bijzondere wijze aanbevelen.
A. Serayen

Bijbelforum
Bijbel en marxisme
Kunnen overtuigde marxisten eigenlijk wel iets zeggen over de persoon en het werk
van Jezus? Is het mogelijk dat zij, zonder zich christen te voelen, de berichten over
Jezus van Nazareth benaderen en waarderen?
Professor Milan Machovec (geb. 1925) is een overtuigd atheïtisch marxist die van
1953 tot 1970 aan de Karel-universiteit van Praag filosofie doceerde. Hij werd

Streven. Jaargang 27

ontslagen en leeft nu op zeer eenvoudige wijze ergens buiten Praag. In Europa is hij
bekend door zijn pleidooi voor een open en eerlijke dialoog tussen christendom en
marxisme.
Machovec heeft bewezen dat voor een marxist de bronnen over Jezus niet behoeven
te zwijgen1. Enigszins paradoxaal klinkend zegt hij zelf: ‘hoe beter een marxist
zichzelf begrijpt en hoe veeleisender hij denkt over de geweldige draagwijdte van
zijn opgaven, hoe meer hij marxist, is, des te meer kan hij ook uit de joods-christelijke
overlevering leren en de christenen als potentiële bondgenoten en broeders
verwelkomen’ (p. 26).
De dialoog tussen marxisten en christenen is al geruime tijd op gang. We noemen
slechts de namen van Ernst Bloch,

1

Milan Machovec, Jezus voor atheïsten, Ten Have, Baarn, 1973, 215 pp., f 17,50.
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Milan Machovec, Helmut Gollwitzer, Jürgen Moltmann, Johann Metz en Vitezslav
Gardavsky.
Het is er Machovec niet om te doen geweest een biografie van Jezus samen te
stellen. Wel heeft hij, m.i. voortreffelijk en zeer indringend, het beeld geschetst van
een Jezus van Nazareth, een profetisch-messiaans figuur, die in de loop der tijden
door de verkondiging en de gemeente is veranderd in Zoon van God, de Christus.
Over deze Zoon van God kan en wil Machovec niets zeggen, omdat hij geen gelovige
is. Toch heeft hij - om de woorden van Gollwitzer uit de inleiding te citeren - ‘een
christologie van onderen gecomponeerd, een beschrijving van de betekenis van het
Jezus-gebeuren zonder instemming vooraf met de belijdenisuitspraken over de
godheid van Jezus, maar uitgaande van de historische Jezus, dus van wat voor iedereen
toegankelijk is’ (p. 8). Deze Jezus heeft ook voor atheïsten betekenis, ‘want het woord
van Jezus is gericht op het handelen van mensen...’ (p. 9).
Hij is daarbij de moeilijke kwesties niet uit de weg gegaan. Het messiaans
bewustzijn van Jezus, een nieuwtestamentische hersenkraker van de eerste orde,
wordt uitvoerig door hem besproken. Een andere interessante opmerking is de
bewering van Machovec, dat de vraag naar de betekenis van Petrus alle eeuwen door
slechts vanuit één punt is belicht: dat van het primaatschap (Matth. 16). Maar de
functie van Petrus voor de gedachten rond opstanding en geloofsverbreiding is vaak
weggeschoven onder het mom van Petrus als verloochenaar van Jezus.
De gelijkenissen van Jezus hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de dialectiek
van de menselijke existentie in de tijd, aan het vermogen het menselijk ogenblik
volledig te grijpen (p. 87). Dat was ook het nieuwe in Jezus' oproep de komende
radicale vernieuwing hier en nu. op ieder moment, door iedereen, te laten gelden;
zijn oproep tot innerlijke ommekeer maakte hij zelf waar, zodat zijn eigen leven een
voorbeeld was. Het was niet de ‘leer’ van Jezus die de wereld in vuur en vlam zette,
maar hijzelf, omdat hijzelf identiek was met dit programma.
Daarnaast is de dimensie van de toekomst - een door Israël zo wezenlijk ontdekte
grootheid - voor marxisten van groot belang. In het christendom is deze
toekomstverwachting soms afgegleden naar een denken over het hiernamaals.
‘Sommige marxisten, maar ook sommige kritische theologen worden zich ervan
bewust, dat op de hartstocht voor de toekomst, op het verlangen naar verlossing en
naar radikale verandering, die in het christendom aanwezig was, in de nieuwere tijd
bijna geheel door het marxisme beslag is gelegd’ (p. 186).
Eén probleem zal waarschijnlijk altijd blijven bestaan: ‘de verschillende
interpretaties van verzoening en in het bijzonder geweldloosheid, zoals deze vooral
in de bergrede beschreven worden (Matth. 5-7). Want hier schijnt de kloof tussen de
leer van Jezus en het marxisme nagenoeg onoverkomelijk te zijn’ (p. 27). Het boek
van Machovec is bijzonder fris geschreven, biedt vele nieuwe inzichten - wij denken
bijv. aan wat hij zegt over Pasen, de opstanding en Pinksteren - en wordt vanwege
dit alles zeer aanbevolen.

Bijbel en antroposofie
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Rudolf Steiner (1861-1925), de oprichter van de antroposofie, propageerde een kennis
van de mens en van de wereld in spiritueel opzicht, een onderzoek van de geestelijke
wereld. Het is dan niet verwonderlijk dat hij een twaalftal voordrachten over het
Johannesevangelie tot basis neemt van zijn uiteenzettingen over de antroposofie2. In
dit boek - een herdruk uit 1908 - gaat het er niet alleen om het vierde evangelie te
bespreken, maar veeleer om door te dringen tot het diepe geheim van het bestaan.
Steiner is namelijk van mening dat het Johannesevangelie veel dieper moet worden
uitgelegd dan meestal gebeurt. Hij benadrukt de waarde van de compositie, de
innerlijke samenhang, de architectonische bouw van een werk. Zou het toevallig zijn,
zo betoogt hij, dat Dante in zijn Divina Commedia elk van de drie delen met het
woord ‘sterren’ laat eindi-

2

Rudolf Steiner, Het Johannes-evangelie, Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist, 1973, 243 pp..
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gen? Zo doet Steiner een voortdurend beroep tot zijn gehoor om dergelijke elementen
nooit uit het oog te verliezen, omdat zij de richtingwijzers zijn naar het geheim van
het geschrift, en zo naar het geheim van het leven zelf. Namen zijn daarom ook uiterst
waardevol; zij kunnen ongekende geheimen in zich versluierd houden.
De reden dat Steiner het vierde evangelie in verband brengt met de antroposofie
is met name de proloog van het Johannesevangelie (1:1-18), een tekst die altijd al
een bron van veel speculatie en aanleiding tot een uitgebreide literatuur3 is geweest.
In de proloog ziet Steiner heel de ontstaansgeschiedenis van de mens weerspiegeld:
‘Er was een tijd, waarin de mens nog niet in zijn huidige gestalte bestond en ook niet
in staat was zijn innerlijke gevoelens naar buiten onder woorden te brengen. Er was
dus vroeger een andere tijd. Onze wereld is begonnen met stomme wezens en pas
geleidelijk aan ontstaan er wezens op deze aarde, die hun diepste gevoelens naar
buiten kunnen laten klinken door middel van woorden. Maar wat bij de mens het
allerlaatste tot ontwikkeling komt is er in de wereld het allereerste geweest! En dat
allereerste en allerlaatste is de Logos’ (pp. 30-31).
Vervolgens zet Steiner uiteen dat de planeet die wij nu ‘aarde’ noemen in eerdere
tijden drie stadia heeft doorgemaakt; allereerst de ‘saturnusfase’ waarin de kiem
werd gelegd voor het louter fysieke lichaam, vervolgens de ‘zonnefase’ waarin het
etherlichaam werd gevormd en tenslotte de ‘maanfase’ die het astraallichaam vormde.
Bij iedere nieuwe fase gingen de lichamen die reeds bestonden een fusie aan. Toen
uiteindelijk de aarde ontstond kwam daar het ‘Ik’ bij en zo was uit vier elementen
het gecompliceerde wezen ontstaan dat mens heet. Het stoffelijk lichaam, het
etherlichaam en het astraallichaam werden dus in staat gesteld tot het uiten van het
‘Ik ben’, het zelfbewustzijn van de mens. De Christus was degene die het ‘Ik ben’
leven heeft ingeblazen. Daarom zeiden de intiemste ingewijden dat ‘Ik ben’ de naam
van lezus Christus was. En door het uitspreken van dit ‘Ik ben’ voelden zij zich met
elkaar verbonden.
De hierboven beschreven ontwikkeling van aarde en mens is volgens Steiner op
een verhullende wijze neergeschreven in het vierde evangelie, en met name in het
eerste hoofdstuk: de proloog. De saturnusfase (het begin) was de Logos, de zonnefase
was het Leven, de maanfase was het Licht en de ‘aardfase’ zette in met het ‘Ik ben’,
de Christus.
De beste opmerkingen t.a.v. het evangelie van Johannes maakt Steiner in zijn
vierde voordracht: de opwekking van Lazarus (pp. 73-96). Volgens hem is dit verhaal
een caesuur in het evangelie. Het opwekken van Lazarus zou een initiatiefeest geweest
moeten zijn, aangezien drieëneenhalve dag de tijd is waarin de leerling in een
lethargische toestand werd gebracht. Dan treedt het astraallichaam buiten het fysieke
en etherlichaam. Als de betrokkene in zijn normale toestand was teruggekeerd, dan
had hij niet alleen de katharsis, zuivering, doorgemaakt, maar dan was hem ook de
verlichting ten deel gevallen (p. 221). Dit inwijdingsfeest voor nieuwe leerlingen
ging gepaard met zeven opeenvolgende ervaringen in het gevoelsleven: voetwassing,
geseling, doornenkroning, kruisiging, mystieke dood, graflegging, opstanding en
hemelvaart. Zo zou volgens de antroposofische opvatting van Steiner iedere ingewijde
de weg van Christus, de ‘ik ben’ moeten gaan.
3

Een uitgebreide literatuuropgave treft men o.a. aan bij
H. Van den Bussche, Het boek der passie, Tielt, 1960, pp. 235-237;
J. Willemse, Het vierde evangelie, Hilversum, 1965, passim.
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Steiner heeft het Johannesevangelie nauwkeurig gelezen. Om het in zijn eigen
woorden te zeggen: hij heeft ‘elk woord op een gouden schaaltje gewogen’. Hij heeft
met andere gewichten gewogen dan de christelijke exegese. Dat neemt niet weg dat
hij de lezer ‘inwijdt’ in het vierde evangelie, zij het via een ongebruikelijke
invalshoek.
Panc Beentjes
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen
De bevrijding van de vrouw. - (DIC-map) De Horstink, Amersfoort, 1973, 126
pp., f 11,50.
Het ziekenhuis in onze samenleving. - (DIC-map) De Horstink, Amersfoort,
1974, 80 pp., f 11,50.
Kernvraag 42 - Medezeggenschap in de krijgsmacht. - Geestelijke Verzorging
Krijgsmacht, Den Haag, maart 1974, 57 pp..
Macht, onmacht, hoop. - (DIC-map) De Horstink, Amersfoort, 1974, 84 pp., f
9,90.
Remy, Jean, et Liliane Voyé - La ville et l'urbanisation. - Duculot, Gembloux,
1974, 252 pp., BF. 250.

Macht. Onmacht. Hoop
DIC-map, De Horstink, Amersfoort, 1974, 84 pp., f 9,90.
Het is niet erg duidelijk, wat men met deze documentatiemap bedoelt. Het bevat
een ‘selectie’ (op grond waarvan?) van het materiaal dat verzameld werd voor de
laatste bisschoppelijke vastenbrief. Het moet hierdoor mogelijk worden ‘enig inzicht
te krijgen op het materiaal dat ten grondslag heeft gelegen aan het denkwerk en de
gedachtengang van deze vastenbrief’. Waarbij ik de nadruk zou willen leggen op
‘enig’ en het woord ‘inzicht’ zou willen vergeten. Ik neem nl. aan dat de bisschoppen
meer materiaal en meer denkwerk hebben gebruikt dan hoofdzakelijk kranteartikelen.
Er wordt uitdrukkelijk gesteld - en m.i. maar goed ook - dat dit ruwe materiaal
niet rechtstreeks een authentieke interpretatie biedt van wat deze vastenbrief wil
zeggen. Daarvoor is het materiaal namelijk veel te eenzijdig en te tendentieus. Het
maakt meer de indruk dat het materiaal gekozen is om bepaalde passages in de
vastenbrief op een bepaalde manier te kunnen interpreteren. Voor een werkelijke
bestudering en als werkboek lijkt mij deze map dan ook zwaar onvoldoende. Er is
over de aangehaalde of gesuggereerde onderwerpen in deze map meer aan te brengen
en van een rijker verscheidenheid dan hier gebeurt.
Een gemiste kans, of een poging de vastenbrief in een zeer bepaalde richting uit
te leggen?
G.J. Adriaansen

Drs. Theo Jonkergouw
Democratie dicht bij huis
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(Proces-materiaal) Nelissen, Bloemendaal, 1973, 187 pp., f 18,90.
Proces-materiaal wil zijn ‘een reeks studies vanuit de theorie en praktijk der
sociale wetenschappen over aktuele situaties, veranderingen, metoden en
strategieën...’. Dit boek van Jonkergouw is dan meer geschreven vanuit de ‘teorie’
of liever ‘ideologie’ dan vanuit de praktijk. Pas na lezing van zijn eigen opvatting
op p. 163 ss., gecombineerd met wat de auteur zegt over de concrete activiteiten op
p. 8, kan men de tussenliggende uiteenzettingen volgen. Maar of dat de naam ‘studie’
mag hebben, d.w.z. inleidt tot beter en dieper begrip van de gemeentelijke constellatie,
blijft een vraag. Dit boek lijkt dan ook meer een ‘strategie’ dan een studie. Waarmee
het nut voor de vele instellingen voor wie Proces-materiaal volgens de eigen
omschrijving bedoeld is, op zijn zachtst gezegd problematisch is. Men kan nl. wel
een heleboel citaten geven rond situaties in verschillende gemeenten, maar om die
eerlijk te kunnen beoordelen, dient daarbij minstens te worden aangegeven welke
factoren bij die situatie een rol hebben gespeeld, welke groeperingen een bepaalde
invloed hebben uitgeoefend en met welk doel. Zoals het boek er nu ligt, gaat men in
zijn bewijsvoering uit van datgene wat te bewijzen zou zijn. Hetgeen op zijn zachtst
gezegd niet verhelderend is. Apriori's geven wel een vast uitgangspunt, maar zijn
niet zo nuttig voor een analyserende bestudering van een probleem, zelfs niet voor
dat van de democratie dicht bij huis.
R.S.
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Peter L. Berger
Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft.
Elemente einer soziologischen Theorie Fischer Verlag, Frankfurt a.M., 1973, 195
pp., f 19,50.
In 1969 reeds, in het augustusnummer van dit tijdschrift (p. 1192 v.) werd de
Nederlandse vertaling ‘Het hemels baldakijn’ (uitg. Ambo, Utrecht, 1969, 237 pp.)
van het in 1967 verschenen Amerikaanse origineel ‘The Sacred Canopy’, besproken.
De in 1973 verschenen Duitse vertaling heeft dan ook dezelfde aldaar reeds vermelde
kwaliteiten.
Het belang van deze sociologische, theoretische studie met betrekking tot het
sociale verschijnsel, dat de godsdienst ook is, wordt nog eens opnieuw onderstreept
door deze Duitse vertaling. Interessant zijn verder de reflecties van de auteur in het
voorwoord van de Duitse uitgave over het origineel in 1967 verschenen. Nog steeds
van ongeveer gelijke gedachten wil hij toch niet zo de nadruk meer leggen op de
term vervreemding, alleen al om niet al te modieus en dus onnauwkeurig in zijn
gedachtengang te worden. Belangrijker is zijn opmerking dat hij wellicht in zijn
originele werk de onomkeerbaarheid van de secularisatie-tendens overschat heeft.
Nieuwe, opkomende religieuze verschijnselen, vooral in de Verenigde Staten, brengen
de schrijver tot deze herziening. Hij wil nu spreken over een tendens van een
‘Gegensekularisierung’. Verder wil de schrijver zich niet meer zo beklagen over het
gebrek aan begrip en samenwerking van theologen voor sociologische benaderingen.
Of men bij dit laatste verschijnsel moet spreken van een verlate secularisering bij de
theologen of van een ‘Gegensekularisierung’ bij sociologen én theologen blijft in
het midden.
G. Wilkens

Informatiebulletin
CE. CO. WE. 3.73.3 en 3.73.4 Driemaandelijks tijdschrift voor communicatie
en cultuur
Een uitgave van Centrum voor Communicatiewetenschappen, E. Van Evenstraat 2A,
3000 Leuven. Verschijnt 4 maal per jaar, 3e jaargang 1973.
Uit deze beide afleveringen signaleren we vooral volgende bijdragen. De
ontwikkeling van een statuut van de pers naar een statuut van de journalist (F. Van
Isacker). De film in de Europese Economische Gemeenschap (Th. H. Guback), Radio
en televisie vierden hun verjaardag (H. van Pelt), Congressen en colloquia over
audiovisuele media (J. Van Heddegem).
S. De Smet

Gedragswetenschappen
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Cohen, Jean, e.a. - Dictionnaire de la vie affective et sexuelle. - Casterman,
Tournai, 1974, 276 pp., BF. 340.
Freund, Gisèle - Photographie et société. - Seuil, Paris, 1974, 223 pp..
Gamara, Pierre - La lecture: pour quoi faire? - Casterman, Tournai, 1974, 152
pp., BF. 150.
Haas, Gerard de - Kledingmode en maatschappijverandering. - Katernen 2000,
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1974, 23 pp., f 3,-.
Lagrange, George - L'éducation totale. - Casterman, Tournai, 1974, 248 pp.,
BF. 260.
Lindenbergh, Dr. P.K. - Het bevorderen van juiste verhoudingen. - Tjeenk
Willink, Groningen, 1974, 193 pp., f 19,50.
Mueller, Claus - The politics of communication. - Oxford University Press, New
York, 1974, 226 pp., £ 4,60.
Pasini, Willy - Désir d'enfant et contraception. - Casterman, Tournai, 1974, 144
pp,. BF. 160.
Rouw, Charles - L'hérédité. - Casterman, Tournai, 1974, 168 pp., BF. 165.
Wicherlink, D.J. - Tussen waan en waarheid. - (Fontein Folio) De Fontein, De
Bilt, 1974, 154 pp., f 14,90.

H. Cammaer, e.a.
Televisiejeugd? Begeleiding en beleid
De Nederlandsche Boekhandel, 1972, 86 pp., BF. 95.
Daar waar de televisie in een gezin wordt binnengelaten, verandert de samenstelling
van het gezin, wijzigen zich de onderlinge verhoudingen van de gezinsleden, wordt
de relatie met de buitenwereld fundamenteel anders. De auteurs van deze studie
willen de televisie benaderen als een ‘levend gezinslid’ en niet alleen als een ‘venster
op de wereld’.
Het eerste deel, Televisie, gezin en jeugd, situeert de televisie in de veranderende
cultuur en in verhouding tot het gezin waaruit de jeugd opgroeit naar volwassenheid.
Verschillende typen van gezin worden ontleed in hun omgang met televisie, waarna
pedagogische bemerkingen worden geformuleerd voor de verhouding ouders - jeugd
rond de televisie en voor het cultureel rendabel maken van televisie langs het gezin.
Het tweede deel, Televisie in het gezin, brengt een overzicht en analyse van de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek omtrent televisie in het gezin.
Het derde deel, Televisiebeleid en jeugd,
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tekent de mogelijkheden en opdrachten van televisieprogrammatie voor kinderen en
jongeren en trekt dit door naar het beleid dat door de verantwoordelijken voor de
televisie kan worden uitgewerkt.
R.D.G.

R.M. Hare
Freiheit und Vernunft
Patmos-Verlag, Düsseldorf, 1973, 254 pp., Paperback, DM.25,-.
Schrijver, hoogleraar in de moraalfilosofie aan de universiteit van Oxford, behandelt
in deze Duitse vertaling van het in 1962 reeds verschenen Engelse origineel het
verschil tussen beschrijven en voorschrijven, de grondslagen van het ethische handelen
en de altijd moeilijk te denken en te voltrekken overgang van theorie naar praktijk.
Dit laatste illustreert hij aan het voorbeeld van de rassenconflicten.
De traditie van Kant en Hume spreken duidelijk mee in deze analytische ethiek,
terwijl de rationalistische inslag in dit standaardwerk van de schrijver de mens zoveel
vrijheid geeft als het verstand hem daartoe in staat stelt.
G. Wilkens

Prof. Dr. J.H. van den Berg
Kroniek der Psychologie
Callenbach, Nijkerk, 1973, 195 pp., DM. 24,-.
Een herziene herdruk van wat eens in 1953 in het mei- en juni-nummer van het
tijdschrift Wending verscheen en later als brochure in de handel werd gebracht door
het Boekencentrum, wordt de lezer, steeds nieuwsgierig naar de publikaties van de
bekende Leidse hoogleraar in de psychologie en zenuwarts, hier aangeboden.
Wederom een minstens interessante studie. Niet omdat de leesbaarheid en de bijzonder
verzorgde uitgave deze keer bijzonder opvalt. De schrijver van zo'n twintig andere
boeken (zie de achterflap) hoeft niet meer te bewijzen dat hij fundamentele inzichten
van zijn vakgebied ook voor de geïnteresseerde leek duidelijk weet te maken. Ook
niet omdat in deze kroniek der psychologie schrijvers waardering voor de
verschillende wijzen van psychologie-beoefening opzienbarend zou zijn. Die heeft
hij reeds meerdere malen op markante wijze laten blijken, ook al zet hij nog eens in
het eerste der drie hoofdstukken van dit werk in een historische schets uiteen welke
beelden van de mens het zicht van de menskunde bepaalden.
Aantrekkelijk is het bestuderen van deze kroniek omdat men na zovele jaren weer
geconfronteerd wordt met de inzichten en waarderingen van de zgn. Utrechtse school
van de fenomenologische psychologie. Wat er toen op het spel stond en wat men
met de schrijver nu voelt ontbreken, dringt zo beter tot het bewustzijn door. Een
magnifieke foto van prof. Buijtendijk, aan wie deze derde druk is opgedragen, naast
de vele andere, vaak recente foto's van prominenten, geeft duidelijk aan hoezeer de
blik van de psycholoog van nu is veranderd en toch ook versmald. Men ziet bij het

Streven. Jaargang 27

lezen van deze kroniek ‘hoezeer de aandacht zich heeft verplaatst van de inspirerende
zaak zelf naar de mij dunkt, eerder vermoeiende en neerdrukkende vormgeving,
aanbieding en maatschappelijke verantwoording van die zaken’ (in het voorwoord).
De verwachting van de schrijver is dat zich wederom een verandering in ‘het
heersende conformisme’ van de menswetenschappen zal voordoen. Immers ‘de
mensheid zal het niet verdragen de ogen duurzaam op elkaar gericht te houden. Men
zal weer een zaak willen behartigen’. Het resultaat zal zijn: ‘dan zullen de dingen,
dan zal ook God weer nabijkomen, met behoud van distantie, die de voorwaarde is
voor elke echte relatie’. Want ‘niet bij de groep, maar bij de enkeling en diens wereld
komt het menselijk bestaan tot zijn recht’ (p. 155). Men kan met de schrijver slechts
hopen dat er ooit een kroniek van zo'n psychologie geschreven zal kunnen worden.
G. Wilkens

Pieter Van de Ven
Gezinsterapie als agogische aktie.
Nelissen, Bloemendaal, 1973, 188 pp., f 18,90.
Na een beknopt overzicht van de modellen die in verschillende ‘scholen’ dienen
als een soort werkhypothesen om gedragingen in het gezin te begrijpen, c.q. te
behandelen, beschrijft dit boek één ervan: de systeemtheorie. In hoofdzaak handelt
't boek over beïnvloeding van 't gedrag d.m.v. observatie van en ingrijpen in de
communicatie van 'n gezin dat als een systeem gezien wordt. Van de Ven brengt een
stuk verhelderende systematiek in dit heel complexe domein. Hij vult die aan met
ideeën en evaluaties door andere auteurs en geeft ten slotte eigen bedenkingen die
wij bijzonder waardevol achten. In een laatste hoofdstuk verbreedt hij het perspectief
met vragen en suggesties om de maatschappelijke context van de gezinnen in te
brengen in de hulpverlening. Zijn studie vraagt een ernstige inspanning van de lezer
die onbekend is met het vocabularium van de Palo Alto-groep, maar is die inspanning
zeker waard.
G. Boeve
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Theologie
Diskussion um den Priester. - Otto Müller, Salzburg, 1974, 136 pp., ÖS. 96.
Metz, Johann Baptist u. Jürgen Moltmann - Leidensgeschichte. 2 Meditationen
zu Mark. 8, 31-38. - Herder Freiburg, 1974, 62 pp., DM. 5,80.
Ploeg O.P., Prof. Dr. J.P.M. van der - Psalmen III. - Romen & Zonen,
Roermond, 1974, f 46,-.
Ratzinger, Joseph - Die Hoffnung des Senfkorns. - Kyrios Verlag,
Meitingen-Freysing, 1973, 39 pp., DM. 3,50.
Thevissen, Drs. G. - De eerste brief van Petrus. - (Het Nieuwe Testament),
Romen & Zn., Roermond, 1973. 107 pp., f 19,50.
Wildiers, N. Max - Wereldbeeld en teologie. - Standaard, Antwerpen, 1974, 414
pp., BF. 750.

Josef Sudbrack
Meditatie in theorie en praktijk
B. Gottmer, Nijmegen, 1973, 180 pp., f 17.50.
Het is de mening van de schrijver dat m.n. in Duitsland een wanverhouding bestaat
tussen de bijdragen in de openlijke discussies van de kant van de hiërarchie en
theologen met hun politieke, disciplinaire en dogmatische wensen en de belangstelling
der gelovigen, die uitgaat naar geloof en geloofsbeleving. Vandaar dat dit boek wil
handelen over spiritualiteit als de theologie van christelijk geloof en daarbij doelt op
de praktijk van de christelijke omgang met God. Sleutelwoord is het woord meditatie,
waardoor de ruimte van God, zoals besloten in de H. Schrift, traditie en vroomheid,
ontsloten wordt en tegelijk de levensproblematiek van de mens naar God toe
opengehouden wordt. Centraal staat daarbij de Jezus van het geloof. In het eerste
gedeelte der meer theoretische verkenningen wordt een mediteren vanuit een
anonimiteit en naar een objectloosheid toe alsook een activistische
wereldbetrokkenheid minstens gerelativeerd. Aandacht wordt gevraagd voor een
intentionele meditatie en een begrijpende ekstase naar de mens toe, die altijd al mens
van God is, alsook naar de bron van alle leven, de aanbiddenswaardige God. In het
tweede gedeelte staat de praktijk van het bijbelse mediteren meer centraal. Meer dan
de titel doet vermoeden werkt de schrijver vooral de meer theologische kant van
kernbegrippen als navolging, Kruis en verheerlijking uit.
De schrijver is goed van de literatuur op de hoogte, steeds theologisch ter zake en
heeft een aanvoelingsvermogen van de geloofspraktijk. Het is daarom een goede
zaak dat deze studie van de bekende Duitse geestelijke schrijver en jezuiet voor het
Nederlands taalgebied toegankelijk is gemaakt in het verschijnen als vierde deel in
de serie Spiritualiteit, verzorgd door de redactie van Benediktijns Tijdschrift.
G. Wilkens
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Joseph Ratzinger
Dogma und Verkündigung
Erich Wewel Verlag, München/Freiburg/Br., 1973, 464 pp., DM. 29,50, Kart. DM.
22,-.
De bekende Regensburger dogmaticus en lid van de pauselijke theologencommissie
snijdt in zijn nieuwste boek het probleem aan van de moeilijke weg van het dogma
naar de verkondiging. Wat theologen immers denken, krijgen ze vaak niet (genoeg)
gezegd en, zo ze daarin slagen, blijft de vraagt bij de luisteraar hoe blij de boodschap
is en maakt. Voor de verkondiger is de weg tot de formulering van het dogma en
haar kern en vandaar weer terug tot een eigentijdse verkondiging een smal en moeilijk
begaanbaar pad geworden. Steeds blijft de verleiding radikaal een andere weg in te
slaan door het dogma terzijde te laten en daarvoor in de plaats een verkondiging te
stellen die, wellicht goed bedoeld, vaak minder goed gedacht, een spreken wordt
vanuit eigen naam met verlies van gevoel voor een bovenpersoonlijke waarheid,
zoals deze tot gelding komt in het woord van de Kerk. De problematiek is genoegzaam
bekend om met gespannen verwachting de studie van Ratzinger ter hand te nemen.
Het heeft het karakter van een werkboek, waarin men de werkwijze van de dogmaticus
en van de verkondiger kan nagaan in de vele voordrachten, preken, artikelen en
meditaties die, her en der gehouden, voor het eerst gepubliceerd worden of, zo al
gepubliceerd in minder toegankelijke tijdschriften, nu opnieuw gedrukt zijn. In het
eerste gedeelte laat de dogmaticus Ratzinger zijn gedachten gaan over elementen
van een theorie der verkondiging met belangrijke opstellen als o.a.: de kerk als plaats
van verkondiging en criteria voor een hedendaagse evangelie-verkondiging. In het
tweede gedeelte vinden we kernthemata van de verkondiging uitgewerkt zoals: God,
Christus, schepping-genade-wereld, kerk en eschatologie. Het derde, laatste gedeelte,
laat de theoloog in de verkondiging aan het werk zien; 't is 'n bundeling van meditaties
en preken bij verschillende kerkelijke feesten. Een epiloog dient
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er toe om Ratzingers antwoord te vernemen op twee vragen: waar staan we tien jaar
na het begin van het tweede Vatikaans Concilie, en: waarom nog christendom? De
spanning, aan elke verkondiging eigen, die voortkomt vanuit de objectieve
spanningsboog van Dogma - Schrift - Kerk - en het Heden vindt in de theoloog en
verkondiger Ratzinger een geslaagde uitdrukking in een verkondiging, die, variërend
op een bekend woord van Bonhoeffer, in een geseculariseerde wereld de Blijde
Boodschap brengt, ‘etsi Deus daretur’.
Helder en toch diep, met gevoel voor wereldlijke verhoudingen en niet minder
kerkelijk, vormt dit werkboek een stimulans voor allen, priesters en leken, aan wie
dogma en verkondiging iets, zo niet alles, te zeggen mogen hebben. Bijzonder
aanbevolen.
G. Wilkens

Wil Veldhuis Geloof en ervaring
Ambo, Bilthoven, 1973, 70 pp., f 6,50.
Geloof en ervaring is geen vanzelfsprekende combinatie, voor wie het geloof laat
spreken en bij de ervaring stil blijft staan. Toch is het antwoord dat men geeft op
belangrijke vragen als: hoe merk je het geloof, en wat doet het geloof je,
doorslaggevend zowel voor de kracht van het geloof als voor de kwaliteit van de
geestelijke gezondheid. In deze brochure, uitgebracht door de Katholieke Centrale
Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, grenst de schrijver, dogmaticus in
de katholieke theologie, beide begrippen ten opzichte van elkaar af en bespreekt de
modellen van een staan-in-de-wereld als van moederlijke geborgenheid, vaderlijk
appèl en broederlijke verbondenheid als mogelijke resultaten van een specifieke
geloofsomgang met Christus.
Hulp van de kant van de psychologie vindt de auteur bijzonder in de publikaties
van de godsdienstpsycholoog Faber, terwijl vooral de christologie van Schoonenberg
model staat bij de theologische uitwerking.
De keuze voor een ‘Christologie von unten’ bepaalt ook de menselijke ervaring
die hier beschreven wordt én weggelaten, en andersom. Loopt een aarzelend spreken
over Jezus' goddelijkheid niet parallel met een duidelijk spreken over een bevrijdende
werking op de ervaring, maar evenzeer met het in de schaduw blijven van een
verlossen van de ervaring zelf? Graag zou men meer b.v. een ervaring van een
verlossing der zonden uitgewerkt zien, opdat men niet teveel in de ervaring zou gaan
geloven om zo te weinig ervaring van het geloof naar voren te zien komen.
G. Wilkens

Godsdienst
40.000 getekenden. Ervaringen van religieuzen. - (Kerkopbouw vandaag en
morgen). De Horstink, Amersfoort / Kaski, 1974, 70 pp..
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Immel, Waldemar, Hrsg. - Was bleibt von der Bibel? - Herder,
Freiburg/Basel/Wien, 1974, 192 pp., DM. 4,90.
Ravier S.J., André - Ignace de Loyola fonde la Compagnie de Jésus. - Desclée
De Brouwer / Bellarmin, Paris, 1974, 564 pp..
Uit de boeken van de Bijbel 2. Het Nieuwe Testament. - Malmberg, Den Bosch,
1973, 305 pp., f 11,-.
Vergote, Antoon - Het huis is nooit af. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1974, 255 pp., BF. 250.
Wurmbrand, Richard - De ondergrondse kerk. - De ondergrondse kerk,
Amsterdam, 1974, 129 pp..
Wurmbrand, Richard - Christus in de communistische gevangenissen. Internationale raad van christelijke kerken, Amsterdam, 1970, 213 pp..

F. van Segbroeck
Literatuur bij de Schriftlezingen op zondag
(Van exegese tot verkondiging), Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1973, 168 pp..
De lezingen uit de Schrift worden meer en meer in het middelpunt van de aandacht
geplaatst. De invoering van een driejarige cyclus maakt een groot gedeelte van de
Bijbel opnieuw toegankelijk voor de kerkgangers. De predikant heeft het in
vergelijking met vroeger moeilijker, omdat hij niet elk jaar (zoals in het Romeins
Missaal) maar ééns per drie jaar dezelfde lezing ziet. Sommige perikopen zijn
bovendien moeilijk verstaanbaar en lijken weinig aanleiding te geven tot preekstof.
Deze literatuurlijst biedt een handreiking aan al degenen die in verkondiging (en
katechese) met de Schrift te maken hebben en zoeken naar bruikbaar materiaal. Alle
perikopen die voorkomen in de drie zondagslectionaria (A, B. C) worden in dit
repertorium genoemd. Om herhalingen te vermijden werd de ordening gevolgd van
de Bijbel zelf. Dit laatste is een goede zet, opdat ook predikanten die de lectionaria
niet gebruiken, toch een uitstekende literatuurlijst bij elke perikoop kunnen vinden.
Ter wille van de bruikbaarheid zijn alleen Nederlandstalige publikaties opgenomen.
Al met al een deeltje dat zijn opname in de serie met zijn toepasselijke naam ten
volle waard is!
Panc Beentjes
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Laura en Bas Reedijk
Troost. Pastoraal-psychologische essays
Ambo, Bilthoven, 1973, 63 pp., f 7,50.
Pastoraal-psychologische essays, geschreven door een echtpaar, waarvan de man
psychiatrisch geschoold is en de vrouw, theologisch onderlegd, in de pastoraal van
een protestantse gemeente werkzaam is.
De reformatorische achtergrond speelt duidelijk mee, zowel in de oriëntatie van
deze studie als in een verzet tegen een ontvangen theologisch onderwijs.
Een theologie die geloof en menselijke ervaring uit elkaar laat vallen, alsmede een
christendom dat haar oriëntatie slechts in een wereldlijk engagement zoekt, vormen
uiteraard geen bron van troost voor degenen die niet alleen valse troost, maar ook
echte nabije godservaring tot in het gemoed zoeken. Troost niet alleen om zichzelf,
omdat de mens daar ook behoefte aan heeft, maar ook omdat een van Godswege
bevestigd mens zich pas werkelijk met de wereld kan engageren. Het begrip troosten
wordt vanuit de psychologie en de bijbel omschreven als: zich ontfermen over een
medemens. Daarin komt dan ook het problematische van deze essays tot uiting. ‘Een
machteloos gevoel bekruipt me, nu ik wil schrijven over troost in de bijbel’, zegt een
van de schrijvers (p. 57). Of God komt met zijn nieuwe hemel en aarde? ‘Ik heb zo
weinig hoop dat het echt gebeurt’ (p. 59). Geen gevoel van troost bij God, roept een
ander gevoel op: ‘als er troost mogelijk is, komt die van mensen, misschien namens
Hem als teken!’ (p. 61). Is deze troost niet te schraal? Laat de mens zich zomaar
troost geven, b.v. die van de vergeving, kan iemand die toch goed wil, anderen zo
maar troosten? Is pastorale troost slechts de menselijke nabijheid van een herder?
Speelt bij de auteurs niet teveel parten dat ze zich geen engagement in Gods nabijheid
kunnen voorstellen en een geborgenheid in distantie voor de Verlosser te weinig
voor ogen hebben? In elk geval was voor Paulus het feit dat de mensen de Heer
tegemoet gaan om met Hem voor altijd samen te zijn, de aanleiding om te schrijven:
‘troost elkander met deze woorden’ (1 Thess., 4, 17 v.). Deze vorm van troost komt
in deze pastoraal-psychologische troost niet genoeg aan de orde.
G. Wilkens

Enomiya Lassalle
Meditatie en godservaring
B. Gottmer, Nijmegen, 1973, 95 pp., f 9,-. De schrijver, voormalig filosofie-professor
in Tokyo en Duits jezuïet, heeft reeds door verschillende publikaties, die ook in het
Nederlands vertaald zijn, blijk gegeven van een grondige kennis van oosterse
meditatie-vormen, die hij wil benutten voor een christelijke benadering van
contemplatie en mystiek. Vanuit de oosterse traditie alsmede die van het Westen,
bv. vanuit het middeleeuwse mystieke tractaat ‘De Wolk van het Niet-Weten’, houdt
de auteur een pleidooi voor de object-vrije meditatie. Achtereenvolgens bestudeert
hij, onder geleide van de bekende studies van de diepte-psycholoog Carl Albrecht,
de fasen van diepte-inkeer en verzonkenheid en de problematiek van het mystieke
bewustzijn en kennen. De schrijver toont een weg die via de meditatie de mens tot
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geluk wil brengen, wanneer deze zich verliest in en aan God. Ook al zou men het
specifiek-christelijke meer uitgewerkt willen zien, toch geeft de schrijver waardevolle
gedachten en aanwijzingen. De onvoorwaardelijke, sterk benadrukte eis zichzelf
prijs te geven teneinde God te aanschouwen voorkomt dat het enthousiasme van de
schrijver, die zelfs mystieke ervaring voor ieder als realiseerbaar voorstelt, zo
aanstekelijk werkt, dat een al te modieuze nieuwsgierigheid de ernstige toeleg op
een geordend geestelijk leven verloren laat gaan of niet laat terugkomen.
G. Wilkens

Walter Smet s.j.
Ik maak alles nieuw. Charismatische beweging in de kerk
Lannoo, Tielt, 1974, 222 pp., BF. 190.
In vijftien korte hoofdstukjes, limpied en zonder enige opsmuk geschreven, geeft
W. Smet zijn bevindingen weer over de charismatische beweging. Deze beweging
van Amerikaanse origine is nauwelijks vijf jaar oud en vindt ook in Europa en in ons
land stilaan vaste voet.
Op het eerste gezicht houdt elke ernstige katholiek zich op de vlakte tegenover
‘spreken in talen’, ‘gave van genezing’ en ‘geestesdoop’. Dat was ook 't geval met
S., psychotherapeut en counselor van beroep. Nu spreekt hij met tal van getuigenissen
uit de eerste hand een evenwichtig oordeel ten gunste uit over de charismatische
groepen die hij ontmoeten mocht. In zijn ogen is deze beweging binnen de katholieke
Kerk het gevolg van de openheid waartoe de Kerk met Vaticanum II zich bereid
heeft verklaard. Het voorwoord van kardinaal Suenens, de ietwat lange inleiding van
de schrijver, de documenten opgenomen in het aanhangsel en de omstandige voetnoten
achterin deze publikatie waarborgen de authenticiteit van het boek.
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We aarzelen niet het ter lezing aan te bevelen aan elke zoekende christen. Onze
medebroeder zijn we erkentelijk voor zijn zo geduldig beantwoorden van al onze
objecties en voor zijn even gelovig als glashelder getuigenis. Niemand die het ernstig
neemt met zijn geloof, mag voorbijgaan aan deze publikatie van eigen bodem.
S. De Smet

H. Korsten, H. Meertens, A. Reijen
Werken aan de basis
(Wegen tot pastoraat) Dekker & v.d. Vegt, Nijmegen, 1973, 156 pp., f 17,-.
Dit boek geeft een beschrijving van de pastorale opleiding aan de Hogeschool
voor Theologie en Pastoraat te Heerlen.
Dit ‘werken aan de basis’ lijkt niet uitgegaan van de basis zelf. Zowel de auteurs
als de redactie van de serie wijzen erop: ‘... de opleiding vraagt van de studenten te
werken met een methodiek - in dit geval het methodische opbouwwerk - en met een
visie op basispastoraat, die noch bij de meeste collega's noch bij de gelovigen in
voldoende mate bekend zijn’ (p. 44 en p. 155).
Er wordt informatie gegeven over de mogelijkheden van de opbouwwerk-methodiek
voor wat men ‘basis-pastoraat’ noemt. De redactie betreurt het daarbij dat meer
informatie wordt gegeven over het ‘hoe’ dan over het ‘wat’: ‘De resultaten van de
theologische reflecties mist men...’ (155).
Uit de ervaringen van degenen die de methode in de praktijk trachtten toe te passen
blijkt dat voor hen over het algemeen niet duidelijk was ‘waarover (men) met de
mensen ging praten’ (29), waar eerlijk aan toegevoegd wordt ‘mede omdat de keuze
ervan (het project) meer bepaald was vanuit de opleiding dan vanuit de pastorale
bezorgdheid van het team’ (ibid.).
Wanneer op p. 7 als situatie geschetst wordt dat nogal wat mensen de kerk als
zinloos ervaren, als men niet zeker weet of ze wel behoefte hebben aan een kerk, in
hoeverre ze een vraag hebben aan de kerk, en degenen die op pad gaan de moeilijkheid
hebben ‘ik vrees dat mensen mij zien als van die kerk’, dan zou een antwoord hierop
verwacht mogen worden om helder te maken wat ‘basis-pastoraat’ is.
Over de al te simplistische zwart-wit tekening van de tegenstelling tussen vroeger
en nu kan men beter zwijgen. Men kan hoogstens stellen dat men uitgaat van een
zeer optimistisch beeld van de mens (20). Men kan wel stellen dat ‘het pastoraat zich
meer specifiek bezighoudt met het religieuze’ en daar aan toevoegen: ‘Wij denken
hierbij niet allereerst aan het religieuze zoals het in instituten en systemen tot vorm
is gekomen, maar aan de religieuze ervaring van de persoon zelf’ (83). Maar men
zal er niet omheen kunnen minstens voor zichzelf scherp te krijgen wat de relatie is
van het religieuze tot het christelijke en tot het instituut kerk. En daar wordt in dit
verslag geen antwoord op gegeven.
Uit het voorgaande moge blijken dat dit boek m.i. ernstige lacunes vertoont die
tot mistekeningen kunnen leiden. J. Visser heeft in Theologie en Pastoraat, 1972, p.
278, in zijn artikel: ‘Ontsluiting van wegen voor het basis-pastoraat?’ E.M. Pattison
geciteerd, die ‘constateert dat de nieuwe opleidingen katalyserend werkten op de
tendens om het pastoraat in kerkelijk verband te verlaten en voor de
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beroepsuitoefening zich te voegen in de bestaande seculiere instituten voor
lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, of zich als zelfstandige counselors te
vestigen’.
G.J. Adriaansen

Dr. P. Penning de Vries
Geestelijk leven vandaag
B. Gottmer, Nijmegen, z.j., 287 pp., f 20.-. De titel zegt niet duidelijk wat bedoeld
wordt. Op verschillende manieren, naar aanleiding van bepaalde Schriftteksten, door
een paar vieringen, door enige gegevens over historische figuren, door een aantal
instructies over biecht, eucharistie, gebed, geloften en tenslotte door enige
raadgevingen van geestelijke leiding tracht de auteur de lezer bewust te maken van
wat de realiteit van God in een mensenleven betekent en teweeg kan brengen. Hierbij
valt op dat het geheel nogal ‘individualistisch’ gericht is. De Schriftteksten b.v.
worden gebruikt om iets te bereiken voor de individuele reflectie van de enkeling,
ze leiden niet in tot een dieper verstaan van de Schrift zelf, tot een doordringen in
Israëls visie op het verleden die een houding in het heden ten gevolge heeft. Ook de
stukken over sommige gestalten uit het verleden dragen een sterk ‘persoonlijk’
karakter zonder de sociale dimensies, waardoor hun leven gekarakteriseerd werd, te
doen uitkomen. Daardoor krijgt het boekje iets ‘rationalistisch’.
De andere kanten van geestelijk leven vandaag, de sociale dimensie, de roep om
God vanuit de solidariteit met de anderen, vanuit de eenzaamheid, krijgen niet
voldoende aandacht. Ik zou op dit boekje willen toepassen wat de auteur zegt in zijn
antwoord aan iemand die iets over zijn bidden vroeg: de inhoud van dit boekje kan
nuttig zijn, maar er komt een ogenblik dat je hier niet meer bij kunt blijven staan
omdat de dimensies groter en wijder zijn geworden
R.S.
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Kritisch akkoord 1973
Paris - Manteau, Amsterdam/Brussel, 1973, 148 pp., BF. 210.
Kees Fens, voor de lezer van Streven zeker geen onbekende, mocht deze keuze
uit in 1972 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften in- en
uitleiden. In zijn eerste bijdrage constateert hij dat de literatuur altijd in een impasse
is omwille van het gebrek aan belangstelling bij het publiek, het in gebreke blijven
van de criticus en de karige opbrengst van de literatuur voor de auteur. In het slotstuk
bezingt hij de nieuwe psalmenvertaling van Ida Gerhardt en H.M. van der Zeyde,
als Terzijde in november '72 in Streven gepubliceerd. Poëzie en proza krijgen elk
ongeveer even veel ruimte en aandacht, over het toneel is er maar één korte bijdrage:
Hedwig Verlinde situeert Fernando Arrabal tegen de Spaanse achtergrond. In de
artikelen over poëzie komen de dichters Claus, Conrad en Snoek ter sprake, alsook
de groep jongeren die de Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen vertegenwoordigen.
Omdat Victor E. van Vriesland 80 jaar werd krijgen we een karakterisering van zijn
gehele oeuvre door Martien de Jong en een saai stuk gedichtverklaring door A.
Kossmann.
Wellicht omdat L.P. Boon 60 jaar geworden is, werden ook aan hem twee bijdragen
gespendeerd: van commentaar voorziene correspondentie tussen Boon en Gerrit
Borgers en een doorlichting van het historische aspect van ‘Pieter Daens’ door Karel
van Isacker. Jan J.M. van Dijk heeft nogal wat kritiek op Kousbroeks
onvoorwaardelijk geloof in het gelijk van de wetenschap en Marcel Janssens moet
bekennen dat hij niet bij machte is om in Van het Reves ‘De Taal der Liefde’ de
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grens te trekken tussen de bezetene en de charlatan, en tussen de belijdenis en het
woordschurft. Willy Roggeman toont in een stuk, waarin nogal veel zware woorden
vallen, aan dat het oeuvre van de jong gestorven René Gysen een ‘op weg naar’ is.
Dat ‘Kritisch Akkoord’ het jaarboek is voor de ware literatuurder, zoals op de
achterflap staat, laat ik aan het oordeel van die literatuurder zelf over.
J. Gerits

Jan Knopf
Geschichten zur Geschichte. Kritische Tradition des ‘Volkstümlichen’ in
den Kalendergeschichten Hebels und Brechts
J.B. Metzler, Stuttgart, 1973, 336 pp., DM. 38,-.
Naast historische informatie (en verklaring) over de ideële en formele opbouw
van het ‘kalender(almanak)-verhaal’, concentreert zich deze studie op de precieze
houding en schrijfwijze van J.P. Hebel en B. Brecht. Beiden nebben ze dit soort
verhalen (bij Brecht met verzen vermengd) geschreven, maar totnogtoe heeft niemand
eraan gedacht ze met elkaar in relatie te plaatsen. Ook S. wil niet Brechts
afhankelijkheid van Hebels model bewijzen; wel stelt hij dat bij beide auteurs een
gelijk soort kritische houding aanwezig is, die niet toevallig in deze verhalen is terug
te vinden maar die er de organische bestaansgrond van uitmaakt. De kalenderverhalen
zijn nl. historiografie; aan de lopende geschiediens wordt een verhaal gekoppeld.
Niet de monumentale, heroïsche geschiedenis is het uitgangspunt, maar de alledaagse,
die van de kleine man; zo ontstaat een confrontatie van mens en werkelijkheid, de
relativering van het grootse door de relativiteit van het kleine. De eenvoudige man
beleeft realiteit als een denkproces; hij interpreteert, geleid door het tempo van de
‘tijd’, zoals dat zich ontrolt in de jaarkalender, in de dingen van zijn
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bestaan. Geen absolutering, geen affirmatie van het conventionele, wel de
betrekkelijkheid van het bekende, de nieuwheid van het ontdekte, de gerichtheid op
het nogniet-bekende. S. weet, terwijl hij de vakliteratuur beslist aan de kant schuift,
met vernuftige logica begrippen als ont-goocheling, negatieve dialectiek,
anti-illusionisme, antiverwachting als kenmerken van dit verhaal-patroon in te
schuiven in de denkmechanismen van Hegel, Marx en ook Nietzsche. Vooral het
Brechtse begrip ‘Verfremdung’ wordt zondermeer losgemaakt uit de conventionele
verklaring van het Russische formalisme en gerepresenteerd als een oereigen
ontwikkelingskenmerk van deze kalenderverhalen. Niet als literair truukje, wel als
elementair-menselijk opstellingsmoment. Op beide auteurs én op het
gemeenschappelijke genre heeft S. een volkomen nieuw licht geworpen.
C. Tindemans

W.T. Andrews (ed.)
Critics on Shakespeare
(Readings in Literary Criticism), Allen and Unwin, London, 1973, 84 pp., met een
‘Select Bibliography’, £ 9,95.
De hele reeks Critics on... is bedoeld om studenten een leidraad te bezorgen
wanneer ze zich in de studie van een bekende literaire figuur willen verdiepen. Wie
enig besef heeft van de werkelijk overweldigende massa literatuur die sinds het einde
van de zestiende eeuw over Shakespeare is verschenen, zal een representatieve selectie
als uitgangspunt voor verdere studie zeker toejuichen, maar zich meteen vragen gaan
stellen over de doenbaarheid van een dergelijke onderneming binnen de bescheiden
perken van een 80-tal bladzijden. W.T. Andrews heeft het probleem trachten op te
lossen door in drie afdelingen een idee te geven van de diverse manieren waarop
Shakespeare en zijn werk in de loop der eeuwen door bewonderaars (en verguizers)
werd benaderd.
De eerste afdeling (1592-1777) heeft dan ook hoofdzakelijk historische waarde.
Een aantal van de excerpta zijn vrijwel louter curiosa, maar toch ziet men hoe in
proza en verzen Shakespeare de dramaturg, maar ook de dichter, verheven werd tot
onovertroffen genie of gedegradeerd tot een vervelende rijmelaar die niet eens de
essentiële regels van de klassieke toneelkunst onder de knie had. Het is duidelijk dat
deze afdeling, hoe boeiend ook, de hedendaagse student weinig helpt bij een moderne
benadering van Shakespeare.
De tweede afdeling (1777-1904) geeft een beeld van de psychologistische aanpak
van de persoon en de personages van Shakespeare. Door de dichters en de critici van
de romantiek wordt Shakespeare al vlug tot een soort halfgod uitgeroepen. Het is
dan ook verfrissend naar het einde van deze afdeling toe een paar van Shaws
iconoclastische opmerkingen te kunnen lezen. Al met al geeft deze afdeling eigenlijk
een beter inzicht in enkele romantische vooropstellingen van de critici over kunst,
poëzie en theater, dan in het eigene van Shakespeare. De derde afdeling (sinds 1904),
de periode na Bradley, laat dan enkele tenoren van de 20-ste-eeuwse
Shakespeare-studie aan het woord (en alleen Wolfgang Clemen werd als
niet-Engelsakser tot het gezelschap toegelaten). Alhoewel deze critici meer
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doordringen tot het essentiële van Shakespeare als theater-reus, valt het toch precies
hier op hoe onvolledig, wat het aantal critici, maar ook wat de behandelde aspecten
betreft, dit overzicht wel is. Ik ontkom niet aan één indruk: dat het voor een student
veel nuttiger is een globale visie op het geheel, of tenminste op een belangrijk gebied,
van de Shakespeare-problematiek te krijgen, dan een aantal verspreide inzichten en
beschouwingen van de meest divers gerichte auteurs, waartussen nauwelijks enig
verband ligt. Allicht had de samensteller door een korte situering van de betrokken
criticus en van het aangehaalde fragment in zijn werk hier verhelderend kunnen
werken. Het lijkt dan ook spijtig dat een werk, bedoeld om de student een pad door
het oerwoud te wijzen, hem slechts een stukje van enkele paden laat zien, zonder te
zeggen hoever en waarheen ze leiden.
G. Kums
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pp., f 32,-.
Knopf, Jan - Bertolt Brecht. - Athenäum Verlag, Frankfurt, 1974, 228 pp., DM.
19,80.
Meyerhold, Vsevolod - Theaterarbeit 1917-1930. - Hanser, München, 1974,
236 pp., DM. 12,80.
Schevill, James - Break out. - Swallow Press, Chicago, 1973, 413 pp., $ 4,95.

Hansrudolf Kamer
Künstlerische und politische Extravaganz im Spätwerk Shaws Francke,
Bern, 1973, 174 pp., SF. 28,-. Desmond MacCarthy Shaw: The Plays David
& Charles, Newton Abbot, 1973, 217 pp., £ 2,95.
Waar de Shaw-literatuur het doorgaans roerend eens is dat de laatste toneelstukken
van G.B.S. onbeduidend uitvallen, wil H. Kamer in een beminnelijke studie bewijzen
dat dit oordeel onrechtvaardig is. Hij herstelt Shaw van wie deze stukken overwegend
met politieke themata gevuld zijn, in zijn artistieke rechten; de theses, hoe
uitzonderlijk en dwars-tegen-de-tijd-in ook, wil hij eerst filosofisch waarderen i.p.v.
politiek-ambitieus. Het is bepaald geen gesloten systeemdenken, wel voortdurend
uitdagend en impulsief, niet pragmatisch en actualistisch bedoeld, vooral toch
moralistisch zoals alles in Shaws oeuvre. Onder diverse hoofdingen, demokratische
verantwoording (The Apple Cart, 1929), relativiteit van de ethiek (Too True to Be
Good, 1931), hervorming, revolutie en reactie (On the Rocks, 1933), eugenetiek en
revolutie (The Simpleton of the Unexpected Isles, 1934) en nationalisme contra
supranationalisme (Geneva, 1938/39), ontdoet S. zijn auteur van het verspreide odium
van fascisme om het onder te brengen in een vernieuwd slag Shawiaans socialisme.
D. MacCarthy heeft 40 jaar lang (tot zijn dood in 1952) de theaterkritiek van The
Sunday Times geleid en bijgevolg herhaaldelijk Shaw tot object gehad. Uit deze
plicht is liefde gegroeid, zij het dat we dit op zijn woord moeten aanvaarden. Deze
tekst, afwisselend reflecterend samengevat en doorsneden met recensie-fragmenten,
doet nauwelijks meer dan het wat haastig aflopen van Shaws vele stukken, ze vlug
parafraserend, ze nauwelijks kritisch voorstellend.
C. Tindemans

Hans-Jürgen Greif
Zum modernen Drama. Walser, Bauer, Fassbinder, Lenz, Hildesheimer
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Bouvier, Bonn, 1973, 91 pp., DM. 16,-. Deze commentaar op het jongere (Duitse)
drama beperkt zich tot thematische parafrase; even komt er ook interpretatie bij als
dit thema toch wel in overeenkomst met de personages wordt geanalyseerd. Maar
het geheel blijft (terwijl de intentie toch wel enigszins anders lijkt te liggen)
onbevredigend: geen spelanalyse, geen dramatische demonstratie, geen dramaturgische
belangstelling. Het blijft zich verwonderen dat dit allemaal dramatische teksten zijn,
want nergens komt dit gehalte iets fundamenteels toe. Positief kan aangemerkt dat
S. een zinnige verantwoording geeft van de eigentijdse betekenis van R.W. Fassbinder
en van de thematische belangrijkheid van W. Hildesheimers Maria
Stuart-behandeling.
C. Tindemans

Norbert Altenhofer, Hrsg.
Komödie und Gesellschaft. Komödientheorien des 19. Jahrhunderts.
Hettner-Hillebrand-Meredith Athenäum, Frankfurt, 1973, 245 pp., DM.
48,-.
Deze nagenoeg zonder begeleiding uitgegeven bundel bestaat uit drie 19e-eeuwse
verhandelingen over het verschijnsel komedie: de Duitser H. Hettner (1821-82), de
Fransman geworden Duitser K. Hillebrand (1829-84) en de Brit G. Meredith
(1828-1909), en de teksten zijn uit de jaren 1852 resp. 1863 en 1877. Geen van de
drie is een dramatisch auteur geweest en ze vervaardigen dan ook uitgesproken
theoretiserende, reflectieve teksten, waarin de literair-dramatische essentie van het
genre van de komedie (nauwelijks het menselijke begrip van het komische) wel
centraal staat maar waarvan het maatschappelijke reliëf langs alle kanten evident
wordt. Alle teksten hebben mentaal hetzelfde klimaat, hoe anders ook uit-
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gewerkt; de klassieke code, de vertrouwde retoriek is voorbij, de komedie is een
industrieel amusementsprodukt geworden, de nieuwe tijd heeft een punt geplaatst
achter een fundamenteel kenmerk van het verleden. En zij onderzoeken vanuit dit
bewustzijn wat de toekomst nog als komedie kan opleveren. Daardoor wordt elke
tekst ook ideologisch belangrijk als een discussie van de determinerende factoren
van tijd en maatschappij. Het onverbloemde optimisme van het progressiviteitsdenken
zit in het slop; deze gelovige liberalen schrijven hun ernstige twijfel aan hun
persoonlijke en collectieve fundamenten uit. De komedie evolueert daardoor tot een
symbool van het humaniseringsproces. Utopisme, demokratie en scepsis als bronnen
voor een bezinning op een dramatisch-literair fenomeen. De diverse accenten op
deze gemeenschappelijke behoeften vormen een boeiend panorama waarin niet de
formele herkenbaarheid maar de essentiële erkenning uitgangspunt en bestemming
is.
C. Tindemans

Rolf Rohmer, Herausgeb.
Schriften zur Theaterwissenschaft. Bd 5: Dramaturgie und Geschichtlichkeit
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1973, 575 pp., EVP. 16,-.
Dit 5e deel in een boeiende reeks geschriften moet het laatste zijn; de redacteurs
zijn van oordeel dat de theaterwetenschappelijke publikaties beter in tijdschrift of in
zelfstandige vorm aan het publiek worden aangeboden. Dit deel neemt dan afscheid
met een collectieve inspanning, waarin historischmaterialistische standpunten en
normen in de dramatische structuur worden geïnjecteerd. W. Adling neemt de
dramatische eigenaard van M. Gorki onder de loep als demonstratie van de
socialistische identiteit; de lange detailstudie concentreert zich op het continue
dynamisme van de mens als exemplarifiëring van een wereldbeeld-inprogressie,
tegelijk de complexe differentiëring en de historische betekenis beklemtonend. G.
Fischborn ontleedt de actualiteitsmaterie van F. Wolf en tracht een dwingende code
te vinden tussen historiciteit als categorie en dramatische structuur als Gestalt, met
een excurs over de problematiek van het anti-nazi-verzet in het Duitse drama (bv.
Brecht). R. Müller classificeert H. Sakowski's tv-serie Wege übers Land: stof, held,
thema, conflictstructuur, interrelaties, figurenselectie binnen een sociaal-historisch
veld. U. Engelmann gaat in R. Schneiders Prozess in Nürnberg de verhouding na
tussen het documentenstuk en de partijdigheid van de auteur; zo formuleert hij de
politieke basisproblemen van een dramatische methodiek. Alle teksten zijn
actief-militant als bevestiging van een collectief wereldbeeld; tegelijk zijn ze
voorbeeldig bezig met het achterhalen van dramaturgische constanten.
C. Tindemans

M.R. Booth, Ed.
English Plays of the Nineteenth Century. III. Comedies. IV. Farces
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Clarendon Press (O.U.P.), London, 1973, 476 en 384 pp., £ 5,25 en £ 4,-.
Na reeds 2 delen over het ‘serieuze’ drama (cfr. Streven, jan. 1970, p. 440), thans
2 waarin de minder blijvende genres zijn opgenomen, terwijl een 5e wordt
aangekondigd dat met ‘pantomime, extravaganza en burlesque’ in-Britse,
onvertaalbare dramatische soorten vertegenwoordigt. Wat aanvankelijk een
handelsgretige publikatie leek, is meteen uitgegroeid tot een model van historisering;
tussen banaal museumsieraad en frisse revelatie in komt een selectie te voorschijn
die op onnavolgbare wijze de theatrale essentie van de Britse 19e eeuw in dramatische
teksten aangeeft. Het blijven documenten, waardevol en niet zomaar curiosa, die
volkomen afwijken van de geeuwerige bloemlezingen. De comedies zijn (voor de
insider bekend, voor het leespubliek nauwelijks, voor het huidige theater helemaal
niet) sociaal-ontdekkend (middle class met stevige code van maatschappelijk-ethische
dominantie) via affirmerend (autoritaire vooroordelen naast heroïsche
zelfverloochening in geld- en liefdeszaken) tot entertainment-naïef (situatie zonder
analyse, maar taai en overeind gebleven als spelintrige); stilaan valt de ergerlijke
moralisering weg en wordt een elementaire blijspelaanleiding uitgeperst, met auteurs
als G. Colman, E. Bulwer-Lytton, T. Taylor - A.W. Dubourg, W.S. Gilbert en C.H.
Chambers. De farces worden ingeleid met wat zelfs een structurele analyse van het
genre wordt; de themata zijn niet anders dan bij de comedies (geld, liefde, huwelijk)
maar de teksten zijn sterker op de acteurs geschreven, ruwer, grover, lawaaieriger,
meer tijdsgedetermineerd. Bij elk stuk staat een informatieve introductie; bovendien
vullen tijdsdocumenten i.v.m. theatertheorie en acteermethodiek het geheel aan, plus
enkele lieve rolportretten.
C. Tindemans
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Film
Cinéma: Théorie, lectures. - Klincksieck, Paris, 1973, 404 pp..
Kracauer, Siegfried - Kino. - Suhrkamp, Frankfurt, 1974, 310 pp., DM. 6,-.

Louis Marcorelles
Living Cinema New directions in contemporary film-making
George Allen & Unwin, London, 1973, 155 pp., £2,95.
Dit boekje van de Franse recensent dateert in zijn Franse versie van 1970, en komt
in zijn Britse, aangevulde versie eigenlijk op een erg slecht ogenblik. S. bespreekt
er de nieuwe tendensen in wat de onafhankelijk niet-commerciële cinema genoemd
moet worden: cinéma-vérité, candid camera, underground, jonge nationale
cinema-scholen. Zovele verschillende tendensen die in feite weinig of niets met
elkaar gemeen hebben. S. bundelt ze losjes rondom de thematiek van de
niet-commercialiteit (wat dan ook weer een begrip is dat verder zou dienen uitgediept
te worden). Men begrijpt de bedoelingen van de S. maar al te goed, men is zelfs
geneigd zijn sympathieën te delen; maar argumentatie blijft uit, inzicht is afwezig,
retoriek en loutere opsomming zijn legio. Wat men bovendien het erst mist in de
huidige context: een reëvaluatie van al deze verschillende tendensen die zovele
vernieuwingen aankondigden en voor het ogenblik bijna stuk voor stuk in een soort
impasse geraakt zijn. Net zoals de commerciële cinema waartegen ze zich met klem,
van nature of gewoon programmatisch afzetten! Alleen dit feit reeds zou meer dan
een terloopse bedenking (die men niet eens in het werk van Marcorelles vindt) waard
zijn, dacht ik.
Eric De Kuyper

Jean Mitry
Histoire du Cinéma Muet. Tome 3 (1923-1930)
Editions Universitaires, Paris, 1973, 630 pp., geïll..
Dit laatste deel van de geschiedenis van de stomme film behelst de volgende
hoofd-stukken: 1) de komische film; 2) de Amerikaanse film; 3) de Duitse film; 4)
de Sovjetfilm; 5) Avant-garde en arrière-garde in Frankrijk; 6) Italië, Engeland en
andere landen; 7) de laatste jaren van de stomme film in de VS en een belangrijk
hoofdstuk gewijd aan de ‘techniek en de technici van de film’. Het werk van Jean
Mitry is beslist het evenwichtigste en het bezadigste van de Franse
filmgeschiedenissen. Rijk gedocumenteerd, aanvullend daar waar voorgangers als
Sadoul of Ford ietwat oppervlakkig geschetst hadden, is deze studie nochtans
ontgoochelend. Het komt waarschijnlijk voornamelijk omdat het tijdstip bijzonder
slecht gekozen is om zo iets als een al-omvattende filmgeschiedenis te publiceren.
Te veel studies hebben de jongste jaren bewezen dat de geschiedenis van de stomme
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film zoals die door onze officiële geschiedschrijvers geschreven wordt onbezonnen
en oppervlakkig is (o.a.: ‘The Parade's Gone By’ van K. Brownlow). Zelf kan men
- via uitstekend gedocumenteerde retrospectieve voorstellingen in alle cinematotheken
van Europa en de VS - nagaan hoe weinig en hoe slecht we deze periode van de
cinema kennen. Zelfs de grootste namen (zoals bv. een King Vidor) worden enkel ook bij Mitry - op hun bekendste werken gewaardeerd. De vraag is eigenlijk of we
momenteel wel aan zo'n alomvattend, ‘gesloten’ schrijven van de film-geschiedenis
kunnen doen? Is deze overkoepelende ambitie geen diepgaande vervalsing? En is
vooral een zeer stevige situering van een actueel standpunt niet onontbeerlijk indien
men verder wil gaan dan de opsomming van feiten, films en namen? Moet men niet
definitief een eind stellen aan de wazige filmgeschiedschrijving van o.a. ook Mitry?
Aangespoord door Angelsaksische voorbeelden, door het werk van de cinematheken,
eist de hedendaagse lezer meer exactheid en een preciezere omschrijving van het
onderwerp. Een voorbeeld: ‘The Case of Lena Smith’ (1929) van Josef von Sternberg
is verloren gegaan; een kopij van deze film, zo wordt gezegd is niet meer te vinden.
Hoe komt het dan dat S. kan schrijven (pp. 433) dat de film ‘au niveau du mélodrame’
blijft? Heeft hij de film destijds gezien, dan zou hij er goed aan doen dat te signaleren.
Baseert hij z'n opinie op andermans' herinnering dan zou hij er ook best aan doen
dat te vermelden. In beide gevallen diende ook dan nog zo'n opinie met meer
voorzichtigheid en bescheidenheid geformuleerd te worden. Maar Mitry, zoals zijn
voorgangers heeft geen zin voor relativiteit, voor actualiteit, voor historiciteit.
De geschiedschrijvers van de cinema zouden er eens en voor goed mee op moeten
hou-
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den zich voor de God-de-Vaders van de Filmgeschiedenis te houden.
Eric De Kuyper

Christian Metz
Essais sur la Signification au Cinema Tome II
Klincksieck, Paris, 1972, 219 pp., FF. 24,-. Dit tweede deel komt vier jaar na het
eerste en bevat een verzameling van opstellen gepubliceerd tussen 1965 en 1971.
Het bevat ook twee onuitgegeven opstellen, één over ‘connotatie’, en een ander
gewijd aan ‘Trucages in de cinema’. Christian Metz is ongeveer de enige in het
Franse taalgebied die zich grondig en regelmatig bezighoudt met een semiologische
benadering van de film: een voldoende reden om zijn geschriften met aandacht en
ernst te lezen. Daarenboven was zijn eerste verzameling geschriftten, in 1968
gepubliceerd onder dezelfde titel, beloftevol. Ondertussen echter is de
benaderingswijze van de film gewijzigd en lijken de studies van Metz voor een groot
deel irrelevant. Niet dat een semiologische benadering in de huidige context overbodig
zou geworden zijn; wel echter dat de matière waarop Metz zijn aandacht vestigt
verouderd lijkt. Zo is er bv. momenteel niet erg veel behoefte om de esthetische
benadering van een Jean Mitry te clarifiëren zoals S. dat poogt in een opstel (wel om
Mitry's geschriften vanuit een meer kritisch standpunt te analyseren). Zo is er ook
geen dwingende behoefte om de clichématige problematiek van de ‘vorm’- ‘inhoud’
vanuit een semiologisch standpunt uit te diepen (twintig jaar geleden zou dat wél
belangrijk geweest zijn!). Men ervaart een dubbel ongenoegen over het feit dat Metz
zich bezighoudt met een soort cinema die heden ten dage vanuit een hele andere
hoek en in een heel ander perspectief benaderd wordt (de klassieke cinema met
verhalend karakter), en dat hij met deze ouderwetse benadering een hedendaagse
discipline te lijf gaat. Anderzijds lijkt het maar al te vaak dat Metz' semiologie een
minder interessante kopie is van wat elders, en op meer interessante manier geschiedt.
Kortom: Metz zinkt weg, overspoeld door de diversiteit van de hedendaagse
cinematografische bewustwording (waarvan hij slechts een minimaal onderdeeltje
wenst te analyseren, wat beslist zijn goed recht is) en wordt tevens overwoekerd door
de semiologische wetenschap die hij op een stroeve, en vooral, weinig creatieve
wijze gebruikt.
Eric De Kuyper

Miscellanea
Lothar Beckel und Gerhard Stenzel
Im Flug über Österreich
Otto Müller Verlag, Salzburg, 1973, 208 pp., 100 kleurenfoto's, ÖS. 480,-.
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Wie een land dat hij meent te kennen door bezoeken per trein of per auto, opnieuw
wil ontdekken, moet als het over Oostenrijk gaat beslist dit prachtige boek met
luchtfoto's ter hand nemen. Meren, riviersamenvloeiingen, bergen, maar ook steden
en bekende prachtige gebouwen worden van een originele kant bekeken. Waarbij de
tekst op levendige wijze de weg aanduidt. Voor wie van Oostenrijk houdt of wil gaan
houden, een prachtig boek.
R.S.

Jules Verne 20 000 Meilen Unter dem Meer Neues Leben Berlin, 349 pp..
James Fenimore Cooper
Wildtöter und Grosze Schlange
Neues Leben, Berlin, 1973, 501 pp..
Het blijft merkwaardig om te volgen wat er in de DDR wordt uitgegeven. Hier
liggen voor ons twee heruitgaven van 19e-eeuwse werken, het ene bewerkt naar een
oude vertaling, het andere opnieuw verteld. Het eerste is op de bekende Oosteuropese
wijze van een verklarende woordenlijst voorzien. Beide zijn geïllustreerd,
respectievelijk door Peter Nagengast op een wijze die nogal aan Odilon Redon doet
denken, en door Eberhard Binder op een eveneens nogal romantische wijze.
Jules Verne wordt zoals bekend in het oosten vooral gezien als een voorbeeld van
een materialistisch schrijver. Men meent dat zijn geschriften de stelling bevestigen
dat de mens leeft en denkt afhankelijk van de technische ontwikkeling van zijn tijd.
De Leatherstocking Tales, waaronder The Last of the Mohicans, kunnen natuurlijk
dienen als een kritiek op de Amerikaanse levenswijze, als hoedanig ze ook bedoeld
zijn, maar vooral ook als een verheerlijking van de Indiaanse vrijheid. Feitelijk
behoren deze verhalen evenals Longfellows Song of Hiawatha, nog tot de romantische
benadering van de Indiaan, als goede wilde, een opvatting die vóór de
vernietigingsoorlogen van de tweede helft van de eeuw in Amerika nog mogelijk
was.
C.J. Boschheurne
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binnenkant achterplat

Personalia
Pro Mundi Vita, internationaal onderzoek- en informatiecentrum, opgericht in 1961.
Wil vooral de horizontale communicatie bevorderen binnen de katholieke kerk, tussen
de kerken en andere organisaties die zich inzetten voor de toekomst van de mens.
Publikaties: Bulletins (in het Engels, Frans, Spaans, Duits en Nederlands), Speciale
Nota's (in het Engels, Spaans en Frans). Secretaris-generaal: Prof. Dr. J. Kerkhofs
S.J., Adres Pro Mundi Vita: Grensstraat 6, 1030 Brussel.
Prof. Dr. H.J.M. Hoefnagels S.J., geboren 1922. Studeerde sociologie in Leuven en
Parijs. Buitengewoon Hoogleraar in de normatieve maatschappijleer aan de
Universiteit te Nijmegen en hoogleraar in de sociologie aan de UFSIA te Antwerpen.
Schrijver van verschillende artikelen in ‘Streven’ en andere tijdschriften; auteur van
een aantal boeken op het gebied van de sociologie en sociale problemen. Adres:
Houtlaan 4. Nijmegen.
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.
Paul Meekels, geboren 1929, Studeerde voor architect en stedebouwkundige aan het
Hoger Instituut voor Architectuur en Stedebouw te Antwerpen. Stage bij architect
Leon Stijnen, zelfstandig architect sinds 1958. Vooral werkzaam in privé
woningbouw, kleine appartements- en industriegebouwen, en kerken, o.a. Pius X te
Wilrijk, Sint Jozef te Mol, O.-L.-Vrouw te Sint Job, Sint Jan te Borsbeek. Adres:
Keizershoevestraat, 1, 2610 Wilrijk.
Dr. F.M. Lorda Alaiz, geboren 1918. Studeerde klassieke filologie aan de Universiteit
van Madrid. Promoveerde in 1968 cum laude aan de Universiteit van Barcelona op
‘Carlos Riba, traductor de la Odisea’. Wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het
Spaans Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, doceert Spaanse en
Catalaanse taal en letterkunde. Medeoprichter en lid van het dagelijks bestuur van
het Internationaal Genootschap van de Catalaanse taal en letteren (AILLC). Prijs
voor vertaling van Vlaams literair werk in vreemde talen (1964) en de Martinus
Nijhoff prijs voor vertalingen (1968). In het Nederlands verschenen: ‘Spaanse
schrijvers onder Franco’ (De Gids, 1967) en ‘Dichters buiten zichzelf’ (De Bezige
Bij, 1969). Houdt zich bezig met de theoretische aspecten van de literatuurwetenschap
en de sociologische benadering van de letterkunde, waarover hij regelmatig publiceert.
Adres: Drakenstein 39, Landsmeer.
Dr. M. Jacobs, geboren 1929. Is als botanicus verbonden aan de Rijksuniversiteit te
Leiden. In 1961 werd hij vrijmetselaar; gedurende 1972 was hij voorzittend meester
van de Loge ‘L'Age d'Or’ te Leiden en is daarvan thans secretaris. Adres: Herenweg
55, Warmond.
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Drs. G.N.M. Verschuuren S.J., geboren 1946. Studeerde wijsgerige biologie te Leiden
en antropobiologie te Utrecht, thans theologie te Amsterdam. Is momenteel leraar
biologie, redaceur van de cursus ‘Biosfeer’ en medewerker voor het eindexamen
biologie bij het Cito te Arnhem. Adres: Oostduinlaan 50. Den Haag.
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-Mulier, geboren 1934. Doctor in de Rechten. Voorzitter redactieraad ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.
Prof. Dr. A.G. Serayen, geboren 1905. Doctor in de Germaanse Filologie. Van 1946
tot 1971 stageleider en docent aan de Université Libre de Bruxelles en de Vrije
Universiteit Brussel (U.L.B. en V.U.B.). Sinds 1957 hoogleraar aan het Universitair
Instituut voor Overzeese Gebieden te Antwerpen, sinds 1965 hoogleraar aan het
Rijksuniversitair Centrum (RUCA) te Antwerpen. Adres: J.B. Depairelaan, 57, 1020
Brussel.
Drs. Panc Beentjes, geboren 1946. Studeerde exegese aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam. Is thans redacteur
bij een uitgeverij. Adres: Klieverink 725, Amsterdam-Bijlmer.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen
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[1974, nummer 9]
[Inhoud]
Macht en zwakte van de Arabieren na de oktoberoorlog, p. 843
De oktoberoorlog heeft verstrekkende veranderingen gebracht in de internationale
orde. De analyse van de verschillende machten en invloeden maakt duidelijk dat het
voor outsiders praktisch onmogelijk is te voorspellen wat er ‘zou moeten gebeuren’.
De meest paradoxale uitspraak is wellicht van de Palestijnse geleerde Sabri Iryis:
‘Israël in gevaar van vrede’, terwijl deze zelfde man de moed heeft tegen zijn
landgenoten in een totale vrede voor te staan.

Portugal: Wat wil de Spinola?, p. 857
Er wordt van alle kanten gespeculeerd over wat de nieuwe machthebbers in Portugal
willen gaan doen met de koloniën. In dit artikel geeft de auteur, die zelf bijna een
vol jaar in Lissabon verbleef, een uiteenzetting van de opvattingen van generaal de
Spinola aan de hand van diens boek ‘Portugal en de toekomst’.

Interview met Jaap Kruithof, p. 863
In een gesprek met de Gentse moraalfilosoof gaat de auteur in op fundamentele
vragen als: de (on-)mogelijkheid, de voorwaarden, de eigen aard van de wel heel
bijzondere soort wetenschap die de moraalwetenschap is. De auteur blijkt wel degelijk
het wetenschappelijk karakter ervan te handhaven, maar wil zich tevens bezinnen
op de voor-onderstellingen van ook deze wetenschap.

Streven. Jaargang 27

842

Onze verknoeide aarde, p. 876
Het debat over de implicaties van de materiële vooruitgang voltrekt zich tegenwoordig
hoofdzakelijk op ecologisch niveau. Onze bewoonde aarde zelf is een struikelblok
geworden voor de gedachte van een steeds verdergaande verbetering van de
levenscondities van het menselijk geslacht met wetenschappelijke en technische
middelen.

Hoe christelijk is het geloof in Ierland?, p, 887
In dit tweede artikel over de Ierse impasse wordt nagegaan in welke mate vooral de
katholieke kerk (de religieuze en politieke leiders zowel als het kerkvolk en de
theologen) kan bijdragen tot een oplossing die verder gaat dan het bevriezen van de
status quo. Deze beschouwingen blijken tevens uitermate relevant te zijn voor elke
christen en elke kerk die bereid zijn hun positie en hun taak in de huidige wereld te
herzien.

De geïllumineerden van Sarsaparilla. Het werk van Patrick White,
nobelprijswinnaar, p, 900
Patrick White wordt verweten dat hij steeds dezelfde obsederende kringloop van
eenzaamheid, angst, vernedering en vernietiging beschrijft. Maar zijn artistieke
grootheid bestaat erin dit pessimisme niet alleen te constateren, maar er ook
voortdurend zelf mee te worstelen.
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Macht en zwakte van de Arabieren na de oktoberoorlog
L.L.S. Bartalits
De oktoberoorlog bracht enige verreikende wijzigingen in de internationale orde en
sommige daarvan, zoals de Arabische financiële macht, behoren voorlopig als
vaststaande feiten te worden beschouwd. De secretaris-generaal van de Arabische
Liga, Mahmoed Riad, lijkt zelfs te geloven dat de Arabieren een wereldmogendheid
aan het worden zijn. Vermoedelijk om die reden vroeg Riad professoren in het
Internationale Recht amendementen voor te stellen op het Handvest van de Arabische
Liga, die onder heel andere omstandigheden in 1945 was gesticht. Toen was de
Arabische Liga in hoge mate nog een Britse, althans een op Engelands initiatief tot
stand gekomen instelling.
In de dertig jaren nadien, waarin de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie met
opvallend weinig succes gepoogd hadden het Midden-Oosten tot hun eigen
invloedssfeer te maken, zijn de Arabieren inderdaad omhoog gekomen, niet zozeer
als een grote mogendheid in de klassieke betekenis, maar wel als een grote, in potentie
geweldige kracht op het wereldtoneel. Daartoe gaf ook de oktoberoorlog de stoot.
Wat is er immers niet al gebeurd sinds president Sadat zijn troepen op 6 oktober
1973 het Suezkanaal liet oversteken? De Arabieren dwongen de Verenigde Staten
tot een wereldwijd alarm toen de Russen dreigden tussenbeide te komen als gevolg
van de Israëlische omsingeling van het derde Egyptische leger en de bedreiging van
het Nijldal. Zodoende slaagden de Arabieren erin hun problemen op dramatische
wijze onder de aandacht te brengen van een schijnbaar onverschillige wereld.

Ironie van de geschiedenis
De Arabieren brachten ook de ernstigste breuk sinds 1945 tot stand tussen Europa
en Amerika. Zij dwongen van de Europese Gemeenschap een veelzeggende
standpuntwijziging af ten hunnen gunste, met de kans dat er nog meer komt. Arabische
ministers waren ‘toevallig’ aanwezig op de in december 1973 te Kopenhagen
gehouden Europese topconferentie en minister
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Jamani werd in één klap wereldberoemd. De Arabieren brachten die andere industriële
gigant, Japan, op de knieën. Zij noopten Engeland tot de driedaagse werkweek, terwijl
een zuchtje vanuit Cairo een ernstige paniek op de Londense beurs kon veroorzaken.
Voor het eerst sinds er Arabische olie vloeit, namen de Arabieren de prijsstelling
zelf ter hand, en de olieprijs werd in drie maanden vervijfvoudigd. In 1970 ontvingen
zij voor de olie 4 miljard dollar, in 1974 zal het - bij het huidige produktiepeil - ruim
54 miljard dollar zijn. De vijf Perzische-Golfstaten zouden in 1980 een
deviezenreserve van 280 miljard dollar hebben, op een wereldtotaal van 400 miljard
dollar.
Overigens, wie gevoel heeft voor ‘de ironie van de geschiedenis’ kan in het
Midden-Oosten aan zijn trekken komen, want de oktoberoorlog en zijn nasleep gaf
er een zeldzaam voorbeeld van. Het fraaist was wel, dat uitgerekend Frankrijk en
Groot-Brittannië op de ‘vriendenlijst’ van de Arabieren waren geplaatst. Minister
Jobert vond in januari 1974 een gunstig onthaal in Damascus, waar de naam Frankrijk
vroeger niet mocht worden uitgesproken. Engeland wilde blijkbaar het Franse
bilaterale streven navolgen en maakt goede kansen in de Perzische Golf.
De van de Arabische financiële macht uitgaande ontwikkelingen zouden zeer ver
kunnen gaan, met name het aanknopen van relaties tussen de Arabieren en
Europeanen. Ironisch ware het - alweer - als Groot-Brittannië en Frankrijk de lijn
zouden aantrekken voor een nieuwe machtsgroepering. Want - in Arabische ogen zijn het Engeland en Frankrijk die de last der historische verantwoordelijkheid dragen
voor de Arabische tegenslagen. De Arabieren zijn de tussen Engeland en Frankrijk
in 1916 tot stand gekomen Sykes-Picot-overeenkomst en de in 1917 uitgegeven
Balfour Declaration zeker niet vergeten, die de basis legden voor de schepping van
Israël. Veel sterker is echter in de Arabische wereld de wens om over het verleden
maar gras te laten groeien. Het zijn nu de supermogendheden die terrein verliezen:
Amerika, waar de Arabieren ten tijde van de Sykes-Picotovereenkomst om
bescherming hadden gevraagd, en de Sovjet-Unie, die zich als kampioen van de
Arabische strijd tegen hun koloniale meesters had opgeworpen en sinds de jaren
vijftig tegen de staat Israël. De Verenigde Staten verloren terrein, omdat zij Israël
als een strategisch belangrijk gebied beschouwden (een erfenis van de grootste Britse
vergissing), terwijl het steeds sentimentele en electorale waarde voor Amerika had.
De Sovjet-Unie verloor terrein omdat zij volgens de Arabieren in gebreke bleef met
politiek-militaire steun. De in begin januari van dit jaar gesloten overeenkomst tussen
Frankrijk en Saoedi-Arabië inzake olieleveranties werd in de Arabische wereld gezien
als een mijlpaal op de weg naar een Europees-Arabische samenwerking ten koste
van de Verenigde Staten en Israël. Deze
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overeenkomst betekende een flinke ‘inbreuk’ op wat algemeen als een Amerikaans
‘reservaat’ was beschouwd. Zij leek tevens Kissingers oproep tot een gezamenlijk
optreden van industrielanden tegen de energiecrisis te verzwakken. Zij was de eerste
vrucht van een nieuwe Saoedi-Arabische politiek, waarvan de doelstellingen wel
zéér openhartig waren geformuleerd, nog vóór de oktober oorlog, door de commandant
van de Nationale Garde, prins Abdoellah Abdoel Aziz: ‘Indien Amerika Israël blijft
steunen, zou de loop der geschieden ons wel eens kunnen gaan verenigen met de
Europeanen in een unieke en diepe vriendschap. De Europese staten streven naar
een verenigd Europa, hetgeen betekent dat zij uiteindelijk volkomen bevrijd zullen
zijn van de invloed der supermogendheden. Dat zal de Arabieren de machtsmiddelen
geven die tot nog toe slechts aan Amerika en Rusland waren voorbehouden. En dat
zou weer leiden tot een neergang van het wereldzionisme en het uiteenvallen van de
staat Israël’. De prins meende dat samenwerking met Europa niet zo moeilijk te
bereiken was, ‘omdat er een sterke mate van wederkerigheid van belangen bestaat’:
de Arabieren hebben ‘de Europese technische kennis op het terrein van landwinning,
industrialisatie en bewapening nodig. De Europeanen hebben onze olie en andere
grondstoffen nodig en onze afzetmarkten’. Door de oktoberoorlog is dit door prins
Abdoellah bepleite proces versneld. Het is een politiek van de Arabische staten in
het algemeen geworden. Op de topconferentie in Algiers spraken de Arabische leiders
van de affiniteiten van beschaving en belangen ‘die Europa en de Arabieren verbond’.
Er bestaat nu zeker niet een gemeenschappelijk Europabeleid, maar wel een
algemene lijn, die in vijf punten kan worden opgesomd:
1. Europees-Arabische toenadering is een verlengstuk van Sadats beleid van ‘Arab
Selfreliance’, dat aanvankelijk een eufemisme was door de uitdrijving van 20.000
Russische experts. Ontdaan van hun koloniale ambities vormde de Europeanen geen
gevaar meer, terwijl de supermogendheden op hun beurt een condominium a la
Sykes-Picot zouden nastreven.
2. Saoedi-Arabië wil blijkbaar aantonen dat het niet vanzelfsprekend achter
Washington staat. Van een verstevigen der banden met Moskou zal wel niet veel
komen. Wel probeert koning Feisal de relaties met Frankrijk, Engeland en Japan te
versterken, teneinde zo zijn afhankelijkheid van Amerika te verkleinen.
3. De Arabieren kunnen Europa helpen aan een status van ‘Derde Macht’ op het
wereldtoneel, zo bleek uit de boodschap van de in november 1973 in Algiers gehouden
Arabische topconferentie.
4. Europa en de Arabieren zijn van nature handelspartners, iets wat de
stromanpositie van de Amerikaanse maatschappijen, die 70% van de internationale
aardoliehandel beheerden, wel moet beperken.
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De olielanden zijn niet meer bereid hun eigen aandeel in de olieproduktie via de
grote maatschappijen voor verkoop aan te bieden, maar willen dat zelf ruilen tegen
industriële hulp op regeringsbasis.
5. Europa is niet alleen bereid, maar gezien zijn financiële positie genoodzaakt
allerlei wapens aan de Arabieren te verkopen en in de diplomatie een pro-Arabisch
standpunt in te nemen. Jamani en anderen zeiden van hun Europese gesprekspartners
te verwachten dat de EEG-landen Israël klem zullen zetten als het onhandelbaar blijkt
bij de terugtrekking uit de bezette gebieden.
Aldus enige Arabische gezichtspunten. Uiteraard kunnen zich nog heel wat
obstakels voordoen. Europa mag in Cairo dan meer populair zijn dan Amerika, maar
om de praktische reden dat slechts Washington Israël effectief onder druk kan zetten,
speelt Sadat de Amerikaanse kaart. Mocht Amerika de Arabieren terzake tevreden
stellen, dan zou het zich althans ten dele rehabiliteren en daardoor enige voordelen
kunnen behouden die anders aan Europa en Japan ten deel zouden vallen.

Amerika en Egypte
Voor de oktoberoorlog klaagde president Sadat terecht dat Amerika zich afsloot voor
elk Egyptisch gebaar van goede wil; zelfs het wegzenden van 20.000 Russische
adviseurs in juni 1972 had niet geholpen. En toen hij, teneinde de Verenigde Staten
tot handelen te brengen, op 6 oktober 1973 zijn offensief tegen Israël lanceerde,
verklaarde premier Golda Meir hem voor gek. Volgens de intussen afgezette
hoofdredacteur van Al-Ahram, Heikal, moest ook minister Kissinger dat toen gedacht
hebben, want deze belde onmiddellijk zijn Egyptische collega op en zei hem dat
Israël binnen een tweetal dagen een ‘vernietigende tegenaanval’ zou doen.
Later zei president Nixon tegen de Arabische ministers die een bezoek brachten
aan Washington (aldus Heikal), dat de Arabieren eervol gestreden hebben en de
situatie in het Midden-Oosten hebben veranderd1.
Op 1 februari 1974 gaf Heikal in een hoofdartikel als zijn mening dat de succesvolle
bemiddeling van minister Kissinger niet te evalueren was als een gewijzigde
Amerikaanse opvatting ten aanzien van de Arabieren, maar eerder als een poging
om de door Watergate bedreigde Nixon te redden. Heikal schreef, niet te geloven
dat die afleidingsmanoeuvre succes zou hebben. Enkele weken later werd
Al-Ahram-hoofdredacteur Heikal door president Sadat van zijn functie ontheven.
De Amerikaanse erkentelijkheid en de toegenomen economische macht was

1

Cf. Al-Ahram, 6 januari 1974.
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hoe dan ook van invloed op de Arabische psychologie. De Arabieren waren (en zijn)
gepreoccupeerd met het dagelijks gebeuren, de voorbereiding van vredesbesprekingen,
de gevechtsterreinen, de status van de Palestijnen, de toekomst van koning Hoessein,
enz.. Zij hebben nauwelijks de tijd gehad te overwegen wat die invloed in algemene
zin zal zijn. Maar wel kan worden geconstateerd, dat de Arabische wereld
onherkenbaar is veranderd.
Die wereld is heterogeen: Syriërs, Iraki's, Egyptenaren en Saoedi's zijn vaak zeer
slecht ingelicht over elkaars zaken, zij kunnen wederzijds diepgaande vooroordelen
tegen elkaar koesteren en tot opmerkelijk uiteenlopende interpretaties van eenzelfde
gebeurtenis of ontwikkeling komen. Maar er bestaat zoiets als een collectief Arabisch
bewustzijn en dat komt nu, tengevolge van de oktoberoorlog, naar boven. Alom
groeien de Arabieren naar een nieuwe conceptie van zichzelf en hun plaats in de
wereld en het was dan ook geen verrassing dat hun leiders op de in november 1973
gehouden topconferentie in Algiers zich nogal verheven in vier boodschappen hadden
gericht tot de overige wereld. Evenmin verrast het dat de Arabieren zich, in het
nieuwe machtsbesef, soms wel in arrogantie verkneuterden. Zij hebben zich al te
lang als underdogs gevoeld. Maar men kan twee vragen stellen: kunnen de Arabieren
die eenheid bewaren, zonder welke zij geen kracht bezitten? En, zo ja, hoe zullen zij
die kracht dan gebruiken?
Niemand weet beter dan de Arabieren, hoe breekbaar die kracht is. En zij brengen
dat ook steeds weer in herinnering. De snelle opkomst van de eenheid door middel
van de oktoberoorlog kan even snel tot een afgang leiden. Op hun huidige
ontwikkelingsniveau beschikken de Arabieren over geen enkel attribuut van een
grote mogendheid: geen stevig politiek-sociaal bestel, geen dynamiek. Het is eerder
ondanks dan dankzij zichzelf dat zij sinds oktober 1973 bereikten wat zij hebben
bereikt. De Arabieren hebben geen bestel voor een collectieve besluitvorming. De
potentie van de Arabieren heeft altijd gelegen in de omvang en strategische ligging
van de door hen bewoonde gebieden, en recentelijk ook in de olierijkdom, welke een
krachtige onderhandelingspositie verleent. Die potentie is zo gestructureerd dat er
maar een kleine, doelgerichte groep voor nodig is om die Arabische potentie om te
zetten in een ontzagwekkende macht Die Arabische macht is des te grilliger, omdat
hij vooral berust op een in politiek opzicht nog onderontwikkeld en uiterst dun bevolkt
gebied: Saoedi-Arabië en de sjeikdommen aan de Perzische Golf.

Amerika en Saoedi-Arabië
In februari 1945 vond aan boord van het Amerikaanse schip Quincy op het Grote
Bittermeer een ontmoeting plaats tussen de zieke president Roosevelt
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en koning Abdoel Aziz (vader van de huidige vorst, koning Feisal). Roosevelt
beloofde toen dat hij als president nimmer iets vijandigs tegen de Arabieren zou
ondernemen en dat de Amerikaanse Palestina-politiek niet fundamenteel veranderd
zou worden zonder voorafgaande raadpleging van Arabieren en Joden. Twee maanden
later overleed Roosevelt en binnen een jaar riep president Truman de Amerikaanse
ambassadeurs in de Arabische wereld bijeen en annuleerde hij beide beloften op
grond van verkiezingstaktische overwegingen. De bitterheid die deze verbreking van
een belofte in Saoedi-Arabië wekte, bleef 28 jaar lang bedekt door andere belangen:
de efficiënte exploitatie van zo'n 38% van de aangetoonde wereldreserve aan olie en
koning Feisals kruistocht tegen het communisme, belangen die Amerika en
Saoedi-Arabië deelden. Het leek velen, dat in die relatie nimmer een breuk zou
komen. Daarom kwam Feisals olie-oorlog voor de Verenigde Staten als een schok
en als een prettige verrassing voor de Arabieren. Maar in Saoedie-Arabië was men
het meest verrast over het feit dat de buitenwereld verrast was. Want, zo werd gezegd,
Feisal vergat die beroemde ontmoeting aan het Grote Bittermeer en zijn pijnlijke
nasleep nimmer. Hij dacht daar veel aan. Voor hem was dat niet alleen een bewijs
van het in zijn ogen verderfelijke Amerikaanse gekruip voor het zionisme, maar ook
van de standvastigheid van de Saoedische toewijding aan de Palestijnse zaak. Het
was vermoedelijk meer met smart dan in kwaadheid dat Feisal van die toewijding
nogmaals een bewijs moest geven, op kosten van de Verenigde Staten. Want Feisal
wilde, hoezeer hij dan ook beledigd was, zijn speciale relatie met Amerika bewaren.
Zijn wereldbeschouwing is nog altijd een manicheïstische, waarbij de Sovjet-Unie
en het communisme het slechte zijn en Amerika - zo niet het goede - dan toch wel
het betere van twee kwaden2.
Feisal probeerde zijn relaties vooral met Frankrijk en Groot-Brittannië dan wel
wat te spreiden, toch bleef Amerika voor hem het grote bastion tegen het
communisme. Hij wilde daarom geen onherroepelijke anti-Amerikaanse politiek, hij
wilde de Aramco niet nationaliseren, en hij liet de Amerikaanse zakenmensen in zijn
land mededelen dat hun persoon en hun bezittingen niets te vrezen hadden.
Door de olie als wapen te gebruiken bereikte Feisal, ondanks zichzelf, een
persoonlijke apotheose. De oktoberoorlog was in de ware zin koning Feisals oorlog.
Terwijl president Sadat leek terug te vallen in een moeras van ‘geen oorlog en geen
vrede’ en de relaties met Amerika herstelde, stond koning Feisal pal. Terwijl nog
vóór 6 oktober 1973 algemeen verondersteld werd in de Arabische wereld dat, mocht
de olietoevoer worden bedreigd, Amerika wel eens zou moeten interveniëren om
een buigzame Feisal op zijn

2

Cf. The Financial Times, 20 november 1973.
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troon te houden, werd in november 1973 gemompeld dat de vorst, als een soort
Mossadek, in aanmerking zou kunnen komen om te worden afgezet. Feisal won ook
een grote slag voor het traditionalistische Arabische kamp, waarvan hij de leider is;
want hun opvatting van een gemeenschappelijke Arabische strategie, berustend op
niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden en de natuurlijke banden tussen
natie en geloof, kon de ideologische kloof met de radikalen overbruggen. Koning
Feisal bewees dat de Algerijnen en de aartsconservatieven, zoals hijzelf, allen
patriotten zijn als het om Palestina gaat. Dat was winst en werd gesymboliseerd in
de entente met Egypte, ‘that marriage of money and manpower, which is becoming
the central axis of inter-Arab politics’3.

Feisals zwijgende diplomatie
Feisal voerde een zéér zwijgende diplomatie. Sinds de oktoberoorlog begon vroeg
geen enkele krant in een hoofdartikel de koning naar het oliewapen te grijpen, noch
werd de vorst geprezen toen hij het deed. Feisal verafschuwt zulke vulgariteiten en
officiële censoren waren op de krantenredacties geplaatst om ervoor te waken dat
de pers zich daaraan hield. De bedoeling was natuurlijk ook, dat geen verwachtingen
werden gewekt die Feisal niet zou willen honoreren.
Koning Feisal had zijn volk meer dan ooit achter zich. Dat volk was wellicht des
te meer onder de indruk, omdat zij over de daden van hun meester meer vernamen
van buitenlandse radiostations dan van hun eigen radiostation. Zij waren er trots op
voorop te staan, al kon dat alleen bij de gratie van de olierijkdom. De honderden
miljoenen dollars die de Saoedi-Arabische regering Egypte en Syrië inpompte (voor
herstel van oorlogsschade en de aankoop van Russische wapens) werden geëvenaard
door een opmerkelijk grote vrijgevigheid van particulieren: in elke stad werden
gelden ingezameld op een bijna ‘zionistische’ schaal4.
Koning Feisal wist wat hij wilde. Hij wilde de landen in de frontlinie, Egypte
voorop, helpen de verloren gegane gebieden te heroveren. Meer dan Egypte vroeg,
wilde Feisal niet eisen. Feisals eigen zorg betrof Jeruzalem: hij zal het niet accepteren
als Jordanië niet een volledig herstel van de Arabische soevereiniteit over de Heilige
Plaatsen eist. Feisal zei begin januari van dit jaar tegen pelgrims naar Mekka, dat de
zionisten de ‘vijanden van God’ waren, die ‘geen band met Jeruzalem’ hadden en
derhalve de stad uitgedreven moesten worden.

3
4

Cf. The Guardian, 19 november 1973.
‘Nog is het niet zover, maar eens zullen wij de New-Yorkse Joden op dit punt overtreffen’,
aldus een Saoedi-official in november 1973.
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Maximalisten en minimalisten
De vraag of de Arabieren hun macht verantwoordelijk zullen gebruiken, was (en is)
uiterst urgent. Want het leek (en lijkt) erop, dat de zgn. Midden-Oostencrisis een
beslissende fase ingaat, een climax die niet al te lang kan worden volgehouden. Wat
is ‘verantwoordelijk’, wat is ‘onverantwoordelijk’? In dit verband is het geen moreel
oordeel. Maar er mag worden verondersteld dat weinig Arabieren iets immoreels
zouden zien in een totale oorlog voor die ‘bevrijding van Palestina’, door anderen
wellicht de ‘vernietiging van Israël’ genoemd.
Er zijn evenwel ‘maximalisten’ en ‘minimalisten’, en - naar mag worden
aangenomen - laatstbedoelden hebben thans de overhand. Hun belangrijkste exponent
is president Sadat, de architect van wat deze ‘Arabisch zelfvertrouwen’ noemt, een
beleid dat dateert van de verwijdering van de Russische adviseurs en dat zo
uiteenlopende figuren als president Boumedienne en koning Feisal tot aansluiting
bracht. Hoeveel succes hij daarmee ook zal hebben, Sadat zal het onverantwoord
vinden dat gemeenschappelijk front te gebruiken voor die complete bevrijding die
door maximalisten als Khaddafi wordt geëist. Onverantwoord, omdat het de
wereldmachtsstructuur onder te grote spanning zou zetten en een internationale
interventie zou uitlokken, welke - Amerika's oktober-alarm was in die richting - tot
een nucleaire oorlog zou kunnen leiden. Ook zouden alle Arabische leiders het
onverantwoord achten een totale economische oorlog te voeren en de olieproduktie
geheel stop te zetten.
Het antwoord zou men uiteindelijk bij de collectieve psychologische invloed van
het nieuwe Arabische machtsbesef moeten zoeken. Zullen de Arabieren, voelend dat
het getij zich tegen Israël gaat keren, méér tot compromissen bereid zijn? Dat zal
ongetwijfeld afhangen van de werkelijke bereidheid van Israël om een compromis
te sluiten. Mochten president Sadat en de zgn. ‘minimalisten’ in het Arabische kamp
er niet in slagen de ‘totale vrede’ die zij zeggen te wensen, te bereiken, dan zullen
de Arabieren weinig anders kunnen doen dan zich te mobiliseren voor een totale
oorlog tegen Israël.

Sadat zoekt de vrede
De oktoberoorlog heeft niet alleen internationale repercussies gehad. Ook in de
Egyptische maatschappij waren de gevolgen voelbaar. De ‘heilige unie’ die zich in
de eerste oorlogsdagen spontaan vormde rondom president Sadat, heeft zich
gehandhaafd, ondanks de verschillen in appreciatie van de situatie. Niemand in Cairo
spreekt denigrerend over de politiek van het
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staatshoofd. Zelfs degenen die ideologisch het verst van Sadat afstaan, tonen
sympathie voor de president.
Het is duidelijk dat de ‘minimalisten’ in Cairo de overhand hebben, maar hoelang?
Dat hangt ervan af hoeveel en hoe snel Sadat iets meer dan de troepenscheiding
tijdens de vredesbesprekingen in Genève bereikt. De president maakt, sinds zijn
troepen het Suezkanaal overtrokken, bij herhaling duidelijk niet ‘onverantwoord’ te
willen optreden, binnen de internationaal aanvaardbare normen te willen blijven en
de internationale orde niet onder te hoge druk te willen plaatsen. Sadat streefde (en
streeft) naar herovering van de bezette Arabische gebieden in de geest van de
Veiligheidsraad-resolutie no. 242, en voor de wereldgemeenschap, inclusief de
Verenigde Staten, wordt verondersteld dat die tekst heilig is. De wereld kan daartegen
niets inbrengen; wel tegen de methode, zoals het Amerikaanse alarm bewees. Dat
gevaar is echter voorbij en het netto-resultaat is zeer gunstig: tegen de voorspellingen
van de deskundigen - en met name de militaire experts - in boekte president Sadat
opmerkelijke successen en zodoende verruimde hij in de diplomatieke strijd wat de
wereld nog als ‘verantwoordelijk’ zal kwalificeren.
Diplomatiek heeft Israël nog nooit zo alleen gestaan: hoe de militaire situatie ook
is, het algemene krachtenevenwicht is belangrijk ten gunste van de Arabieren
verschoven. Maar is dit al voldoende geschied? Met andere woorden: zullen Israël
en de Verenigde Staten ‘verantwoordelijk’ genoeg handelen om president Sadat in
staat te stellen zijn eigen ‘verantwoordelijkheid’ aan de overige Arabieren te
verkopen? Dat laatste wordt heel moeilijk. De vrede die Sadat zoekt, is nimmer
duidelijk gedefinieerd. Maar zij zou een fundamentele Arabische concessie kunnen
inhouden: het formeel afzien van de bevrijding van Palestina als Arabische nationale
doelstelling, met andere woorden erkenning van Israël als onafhankelijke staat. Dat
is de onontkoombare implicatie van Veiligheidsraad-resolutie no. 242.
Vanuit Arabisch gezichtspunt ware dat een daad van historische grootmoedigheid,
namelijk de aanvaarding van een zuiver zionistische winst tegen een puur Arabisch
verlies. Voor Sadat is dus van belang dat hij niets extra offert: hij moet zo goed
mogelijk de Arabische interpretatie van Veiligheidsraad-resolutie no. 242
verwezenlijken, d.w.z. een vrede die juridisch en territoriaal nog zeer ver afstaat van
Israëls interpretatie van dezelfde resolutie.
Als produkt van Britse diplomatie is bovengenoemde Veiligheidsraad-resolutie
welbewust vaag gesteld en zijn de Arabieren, om van de wereld als geheel maar niet
te spreken, het onderling niet eens over wat zij in de praktijk betekent. In het algemeen
betekent zij echter een Israëlische terugtrekking uit praktisch alle bezette gebieden;
Sadat verklaarde herhaaldelijk
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geen centimeter Arabisch land te willen afstaan. De resolutie betekent ook dat er
geen sprake kan zijn van de ‘economische vrede’, die Israël wenst. Voor de Arabieren
is dat zo vanzelfsprekend, dat zij er gewoonlijk geen woorden aan vuil maken.
Sadat schiep met zijn minimalistische conceptie van internationale
verantwoordelijkheid méér eensgezindheid in de Arabische wereld dan Nasser ooit
was gelukt. Sommigen steunen hem in beginsel. Koning Hoessein zegt al lang dat
hij onder geen enkele omstandigheid weer in oorlog met Israël zou gaan. De ironie
vna het lot wil dat hij op slechte voet staat met Sadat, ten dele omdat hij dat juist niet
heeft gedaan; maar door zijn minister van buitenlandse zaken naar Genève te zenden,
herstelde Hoessein toch weer iets van de bilaterale relatie met Egypte, die bestond
in de periode tussen de juni-1967-oorlog en Nassers dood.
Algerije is Sadats grootste vangst: steun van dit ‘land van miljoenen martelaren’
neemt immers zeer veel wind uit de zeilen van de mogelijke kritiek op Sadats politiek.
En voorts zijn de Syriërs, al hun aarzelingen ten spijt, sterk opgeschoven naar de
minimalistische positie, hetgeen gezien hun nauwe identificatie met de Palestijnse
zaak, opmerkelijk is.

De Palestijnen
Uiteraard vormen de Palestijnen het grootste obstakel: het zijn hun ‘rechten’ - erkend,
maar niet gedefinieerd in Veiligheidsraad-resolutie no. 242 - die de kern van de crisis
vormen. De Palestijnen hebben hun eigen opvattingen over internationale normen,
die zijn te vinden in de volgens hen verstofte Veiligheidsraad-resoluties van 1948-'49,
die hun onvervreemdbaar recht op terugkeer onderstrepen. Er zijn nu echter ook wel
Palestijnen die van een 100% uitvoering van dat recht, althans binnen afzienbare
tijd, willen afzien. De Palestijnen kan men in twee categorieën indelen: de ene groep
stelt, dat hoe vollediger de vrede is, des te beter. Want, het mag paradoxaal lijken,
eerst als er volledige veiligheid bestaat, zal de hele zionistische onderneming pas
goed op de tocht komen te staan. Aldus Jiryis in een artikel: Israël in gevaar van
vrede, waarin deze schrijver beweert dat zowel op korte als lange termijn het de
Arabieren en niet de Israëli's zijn die als ‘winnaars’ uit een vrede zullen te voorschijn
treden. Jiryis beweert dat de staat Israël vanzelf in lucht zal opgaan5.
De andere gedachtengang, aangehangen door vele guerillaleiders, is dat de
Palestijnen zoveel mogelijk directe winst moeten zien te behalen bij een regeling,
zonder hun ‘historische’ rechten op geheel Palestina op te geven. Ideologisch is het
voor de ondergrondse vrijheidsstrijders heel moeilijk hun eisen op een totale
bevrijding te laten vallen.

5

Geciteerd door David Hirst in The Guardian, 17 januari 1974.
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Aboe Ijjad - die door zijn band met de Zwarte September als een van de extreemste
figuren wordt beschouwd - speelt thans een belangrijke rol bij het bewerken van de
opinies der Palestijnen, waarbij hij niet ver afstaat van Bourguiba's ‘doctrine van
etappes’. Toen Bourguiba tijdens een bezoek aan een Palestijns vluchtelingenkamp
in 1965 die beruchte doctrine voor het eerst liet horen, werd de Tunesische president
alom in de Arabische wereld als verrader van de Arabische zaak gebrandmerkt. Maar
nu schrijft Aboe Ijjad dat absolute verwerping soms een vorm van escapisme is; ‘Hoe
lang kunnen wij neen blijven zeggen? Is het niet een voorlopige winst als wij een
deel van ons land, 23% van Palestina, terugkrijgen?’. In dat land moet een ‘nationale
autoriteit’ worden gevestigd, die de strijd kan voortzetten. Hawatmeh, leider van het
Volksdemocratische Front, sloot zich hierbij aan. Deze denkwijze geniet ook de
steun van een organisatie die zich ‘het Nationale Front voor het bezette land’ noemt
en dat de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie heeft aangespoord naar Genève te gaan,
omdat het ‘volgens onze beste schatting van de militaire en niet-militaire
mogelijkheden van de Arabieren duidelijk is, dat de verwezenlijking van al onze
strategische doelstellingen onder de gegeven omstandigheden niet mogelijk is’.
President Sadat hoopt dat de wereld zijn gematigdheid zal waarderen en hem zal
helpen de vredesregeling te treffen, voordat de maximalisten hem dwingen tot een
mobilisatie op alle fronten.

Egyptische haviken
Groot was de teleurstelling in de Arabische wereld toen Sadat, twee dagen later met
tegenzin gevolgd door president Assad van Syrië, het staakt-het-vuren op 24 oktober
1973 accepteerde dat een einde maakte aan de vierde Arabisch-Israëlische oorlog.
Voor de totstandkoming van de troepenscheidingsovereenkomst medio januari 1974
werd grote druk op Sadat uitgeoefend om de gevechten te hervatten. De
‘maximalisten’ mokten hardop en bedreigden de kostbare verworven eenheid die
Sadat voor de komende diplomatieke strijd probeerde te bewaren.
De Egyptische haviken geloofden (en geloven) dat, indien Egypte en Syrië waren
doorgegaan, zij de gehele Arabische wereld vanzelf tot meedoen zouden hebben
gebracht en Israël dan op de knieën zou zijn gebracht. Zij hebben niets op met Sadats
acceptatie van internationale ‘verantwoordelijkheid’ en zij verwerpen de Geneefse
vredesconferentie. De sterken vergeten niet gauw wat zij in een moment van zwakte
hebben verloren. Frankrijk wachtte 48 jaar met de herovering van Elzas-Lotharingen.
De maximalisten geloven dat de oliegelden omgezet moeten worden in steeds meer
wapens. Libië maakte deze leuze al tot de zijne. Deze Arabieren betwijfelen of de
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Sovjet-Unie en de grote Europese wapenleveranciers aan die verleiding kunnen
weerstaan.

Officiële maximalisten
De officiële maximalisten vormen een vreemde groep. Tot hen behoort het enfant
terrible, Khaddafi, maar ook de berekenende Iraakse Baathisten, die hun troepen van
het Syrische front terughaalden zodra zij van het staakt-het-vuren vernamen (inmiddels
besloot Bagdad wederom troepen naar het Syrische front te zenden) en wier
nationalisatie van het resterende Amerikaanse aandeel in de Iraq Petroleum Company
hun eigen bijdrage in de olieoorlog is geweest.
Tot de officiële maximalisten behoren ook die Palestijnen die vasthouden aan
‘revolutie tot de victorie’ en aan alle niet uitgevoerde resoluties van de
Veiligheidsraad. Prominent onder hen is Dr. Habash, die stelt dat de Palestijnen bij
het standpunt moeten blijven dat zij reeds in 1917, bij de proclamatie van de Balfour
Declaration, hebben ingenomen: ‘totale verwerping van de zionistische presentie en
bestrijding daarvan tot het einde toe’. Dr. Habash meent dat de Palestijnse
Bevrijdingsorganisatie van Arafat (PLO), geen duidelijk standpunt innemend, zijn
kop in het zand steekt. De nu ook door Aboe Ijjad verdedigde ‘doctrine van etappes’
achten de maximalisten in het Palestijnse kamp een wensdroom. De leiders van het
PLO zijn niet eerlijk genoeg om toe te geven dat van een algemene vredesregeling
het staken van de Palestijnse oorlogszuchtigheid ééns en voor altijd onderdeel zou
moeten uitmaken.
Buiten de westelijke Jordaanoever is er maar één minderheid onder de Palestijnen
voor een vredesregeling met Israël. Met name in de vluchtelingenkampen is men
ongelukkig met de terugtrekkende beweging van het PLO. Weliswaar stemde in
januari 1974 een minderheid van de PLO-leiders in het geheim vóór Genève en in
de lagere echelons wordt die minderheid nu nog kleiner. Daarom moet Arafat
ondemocratisch optreden om debatten onder zijn volgelingen te verhinderen. Hij
organiseert sinds januari geen openbare bijeenkomsten meer, waar de maximalisten
gewoonlijk het hoogste woord voeren. Gezien de franje van criminaliteit van de
bevrijdingsorganisatie toonde de Palestijnse wetenschapper Sabri Jiryis grote moed
door er bij de Palestijnen op aan te dringen te denken in termen van totale vrede. De
Vereniging van Palestijnse schrijvers wilde hem doen vervolgen, het Volksfront uitte
nog dreigender taal.
Het kan best zijn dat de officiële maximalisten weinig gewicht blijken te hebben.
Geen Arabisch leider verloor zo snel veel prestige als Khaddafi, en niemand vertrouwt
de Iraakse Baathisten, die in januari 1974 ook al de
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verbreking van het olieëmbargo aan hun zondenlijst hebben toegevoegd. Maar indien
president Sadat geen serieuze vorderingen maakt in Genève, zal de balans naar de
maximalisten doorslaan: want in menige Arabische duif zetelt nu een havik, dat geldt
zeker voor de drie leiders Boumedienne, Feisal en Assad, op wier medewerking
president Sadat zijn strategie baseert. President Boumedienne acht het ‘bijna
onmogelijk’ dat Israël zich terugtrekt uit de bezette gebieden en - een langdurige
oorlog suggererend - verklaart hij dat, hoe dichter de Israëlische strijdkrachten
Damascus en Cairo naderen, des te dichter de Arabieren de overwinning naderen.
President Sadat moet weten dat zijn eigen volk niet lang genoegen zal nemen met
de situatie van ‘geen overwinning, geen nederlaag’. Hij kreeg zijn mandaat voor
Genève op de Arabische topconferentie in Algiers onder voorwaarde dat, indien de
besprekingen in Genève mislukten, het militaire alternatief wordt aangegrepen. En
ook moet Sadat weten dat er buiten die twee mogelijkheden slechts die van de chaos
kan zijn.
Maar ook alles wat lijkt op een afzonderlijke Egyptische vrede, zouden de
Arabieren niet slikken. Daarom zagen de Syriërs en koning Hoessein de
Egyptisch-Israëlische onderhandelingen over de troepenverplaatsingen en later over
de troepenscheiding met zoveel angst. Eén blunder van president Sadat zou tot een
Arabische desintegratie kunnen voeren. De kans is daarom groot, dat Sadat het
volkomen eens is met het militaire alternatief, al zal hij dan ook binnen zijn conceptie
van ‘verantwoordelijkheid’ willen blijven.

De Syriërs
Minister Kissinger ging in mei naar Syrië. Scheiding van de Israëlische en Syrische
troepen zal hem niet zo gemakkelijk vallen als aan het Suezkanaal, niet alleen vanwege
geografische en strategische omstandigheden, maar ook gezien de politieke situatie
in Syrië en de opvattingen van de Syrische leiders. In tegenstelling tot president Sadat
c.s. staan de Syriërs wantrouwend tegenover Washington, omdat zij daarin primair
nog steeds Israëls bondgenoot zien. Syrië staat niet zo duidelijk onder leiding van
een Baath-regime, maar dat verandert niets aan het feit dat het juist die Baath-partij
is waarin verschillende tendensen en groeperingen tot uiting komen. Bovendien is
dat conglomeraat tot één front verbonden met enige minderheidspartijen:
communisten, socialisten en nationalisten, waarmee de Baath-regering rekening moet
houden. Reeds zijn de Syrische ‘Nasseristen’ uit het Front getreden, omdat zij het
niet eens waren met de acceptatie van de wapenstilstand.
Eenvoudigheidshalve verdeelt men de Syrische politici nu in ‘harde’ (maximalisten)
en ‘tot concessies bereide’ (minimalisten) mannen. Minister van buitenlandse zaken,
Khaddam, geldt als leider van de onverzoenlijken, pre-
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mier Ajoebi als die van de tot concessies bereid zijnden. President Assad is ook
bereid tot concessies, maar hij onthoudt zich voorlopig van het innemen van een
duidelijk standpunt. Als tacticus ziet hij wellicht het liefst dat beide groepen elkaar
afmatten, voordat hij naar voren treedt. Waarschijnlijk is, dat president Assad met
een scheiden der troepen op het Golan-front akkoord zal gaan, als die enigszins
gunstig voor Syrië uitvalt. Slechts dat zou hem in staat stellen zijn beleid samen met
Sadats Egypte voort te zetten.
Afwijzing van een troepenscheiding daarentegen zou op den duur een alliantie
met Irak noodzakelijk maken, maar zulk een draai ware voor Assad gevaarlijk. De
Baathisten in Bagdad zouden immers kunnen streven naar vervanging van Assad
door een ander, die Bagdad nader zou staan. Was het in 1966 niet Assad geweest die
met zijn militairen de pro-Irak-Baathisten in Damascus van het kussen had verjaagd?
De toen afgezette en soms in de gevangenis gezette partijbazen, onder wie
partijoprichter Michel Aflak en het vroegere staatshoofd Amin al-Hafez, leven nu
in ballingschap te Bagdad. Redenen genoeg voor Assad om een oplossing van de
strijd met Israël in Egyptische stijl niet af te wijzen. Maar dat mag het Syrische leger
niet als een verraad voorkomen.
De positie van Syrië ten aanzien van Israël is moeilijker dan die van Egypte. Egypte
behaalde tenslotte in de oktoberoorlog enige successen, zodat Egypte Israël bij de
onderhandelingen wat concessies kon aanbieden, met name de uitdunning van zijn
strijdkrachten op de oostelijke oever van het Suezkanaal. Syrië won echter in de
oktoberoorlog niets en kan dus ook niets aanbieden bij het geven en nemen. Derhalve
wil het zoveel mogelijk ‘halen’ uit de Israëlische krijgsgevangenen, ten aanzien
waarvan het een tijd lang iedere menselijke overweging heeft onderdrukt.
Om redenen van symmetrie moet Syrië nastreven wat Egypte heeft verkregen: de
teruggave van de in de oktoberoorlog verloren gebieden en minstens een gedeelte
van het in de zesdaagse oorlog in 1967 verloren territoir. Dan zou er troepenscheiding
binnen het Golan-gebied moeten plaatsvinden. Syrië liet al doorschemeren allereerst
te rekenen op teruggave van de stad Koeneitra. De strategische Golanheuvels, van
waaraf de Syrische artillerie voor juni 1967 de vlakte van Galilea placht te beschieten,
zouden dan voorlopig in Israëlische handen kunnen blijven. Damascus zal hier echter
niet mee tevreden zijn en als tweede stap eisen dat ook de Golan-heuvels bij de
troepenscheiding in zijn geheel ontruimd worden en de ‘rechten der Palestijnen’
hersteld worden. Indien Israël daarop in beginsel zou in gaan, zou het veel meer
toestaan dan Egypte tot nog toe heeft losgekregen. Damascus zal die laatste eis dan
ook wel in petto houden voor de onderhandelingen in Genève.
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Portugal: Wat wil de Spinola?
Portugal en de toekomst: het explosieve boek van Antonio de Spinola
Vincent Ferrant
Eén man beheerst op het ogenblik het politieke toneel in Portugal: generaal Antonio
de Spinola. Zijn boek, Portugal E O Futuro (Portugal en de toekomst), dat enkele
maanden voor de coup van 25 april jl. verscheen, inmiddels aan zijn derde uitgave
toe is en een absoluut recordcijfer haalde onder de Portugese best-sellers, heeft in
binnen- en buitenland van meet af aan tot de meest uiteenlopende commentaren
aanleiding gegeven. Maar wie bij ons heeft het gelezen? Nu deze ‘sterke man’, door
velen in Portugal als een nationale held gevierd omwille van zijn militaire prestaties
in Guinee (waar hij gouverneur was en opperbevelhebber van de strijdkrachten van
1969 tot 1973), ongetwijfeld zowel voor de Portugezen als voor de publieke opinie
in de wereld nog een hele tijd een belangrijke figuur zal blijven, kan het nuttig zijn
de krachtlijnen van zijn politiek-filosofisch tractaat eens nader onder de loep te
nemen. Centraal daarin staat Portugals hoofdprobleem: de overzeese gebieden. De
internationale pers vergenoegde zich aanvankelijk met de mededeling dat de Spinola
geen heil zag in een militaire, maar alleen in een politieke oplossing, die uit zou
lopen op de oprichting van een Federale Staat. Ook na de putsch werd deze
kerngedachte nog herhaaldelijk hernomen, steeds zonder verdere verduidelijking.
Maar wat wil de Spinola eigenlijk?

De huidige situatie in Portugal
Alvorens het centrale thema van zijn boek aan te snijden, schetst de generaal een
algemeen beeld van de Portugese conjunctuur der laatste tien jaar. Enigszins
pessimistisch bekent hij dat zijn land de zwaarste crisis uit zijn geschiedenis
doormaakt. Het land zit met zeer belangrijke economische moeilijkheden opgescheept,
waarin het als in een moeras dreigt te verzinken. Tegenover de (Europese)
industrielanden heeft het een gevoelige achterstand op het gebied van opvoeding,
gezondheidszorg en sociale voorzorg. Wel is er sedert enkele jaren enige vooruitgang
merkbaar dankzij een ver-
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hoogde industrialisatie en de niet geringe aanvoer van buitenlandse deviezen door
het toerisme en de arbeiders in het buitenland. Toch blijken de economische
initiatieven en de ontwikkelingsplannen niet bij machte het totale welvaartspeil van
de bevolking omhoog te trekken. De oorzaak van deze stagnatie moet volgens de
auteur gezocht worden in het (op dit moment onontwarbare) probleem van de
Overzeese Gebieden, waar de oorlog ongeveer de helft van het nationaal budget
opslorpt. Dit probleem heeft trouwens ook op internationaal vlak een weerslag gehad:
diplomatiek geisoleerd van de rest van Europa, de Nato en de UNO (waar de politiek
van Lissabon onophoudelijk wordt gehekeld) staat Portugal in de wereld alleen.

Rekening houden met bepaalde realiteiten van het ogenblik
De oorlog winnen, of veeleer de guerilla volkomen uitschakelen, is volgens de Spinola
een onbegonnen zaak. Een leger in het defensief kan nu eenmaal niet alle infiltraties
van de opstandelingen controleren langs moeilijk te omschrijven grenzen, die
bovendien duizenden kilometers lang zijn. In die omstandigheden kan de vijand zich
altijd makkelijk terugtrekken en zich opnieuw bevoorraden in de buurstaten die bereid
zijn hem te helpen.
Betekent dit dat Portugal alle militaire activiteiten moet stopzetten en onverwijld
deze gebieden moet verlaten? Helemaal niet. Een onvoorwaardelijke terugtrekking
is onmogelijk om de volgende redenen: het zou een verraad betekenen aan allen die
in de Overzeese Gebieden de Portugese politiek verdedigen en er een eigen leven
hebben opgebouwd; het zou tevens een grote vergissing zijn de macht over te laten
aan revolutionaire bewegingen die onder geen beding de rechtmatige belangen van
de Afrikaanse bevolkingen vertegenwoordigen. Indien Portugal toegaf, zou het
neokolonialisme van Russische of Chinese makelij, dat reeds in heel Zwart Afrika
broeit, zonder pardon de opengekomen plaats innemen.
De auteur herinnert zijn landgenoten eraan dat zij in de twintigste eeuw leven. Dit
betekent in concreto dat ze schoon schip moeten maken met de vele mythen uit de
zestiende eeuw, de eeuw der ontdekkingen, waaraan vele Portugezen nog zo
hardnekkig gehecht blijken te zijn: die zogenaamde ‘permanente realiteiten’ zoals
de opdracht om de barbaren te beschaven, de bijzondere zending van Portugal om
verre, onbekende landen voor het christendom te winnen. Men krijgt warempel vaak
de indruk dat het land nog leeft in de tijd dat het zijn enorm koloniaal imperium
vestigde. Maar met dit soort wezenloze en fictieve overwegingen is niets meer aan
te vangen. Men moet uitgaan van de huidige Afrikaanse context en proberen de crisis
op te lossen met deelname van alle Afrikanen, zwarten en blanken, zonder de druk
van buitenaf van een monolitische macht.
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Een politieke oplossing: de vestiging van een Federale Staat
Hoe kan een nieuwe politieke formule worden gevonden én een nationale strategie
uitgewerkt? Dat is de vraag die de Spinola zich stelt. Volgens hem moeten drie
etappes zorgvuldig worden onderscheiden:
1. Het zelfbeschikkingsrecht (autodeterminatie) van de Afrikaanse volkeren moet
erkend en volledig gerespecteerd worden. Hij definieert dit begrip als ‘de vrijheid
om, door middel van gepaste, democratisch gevestigde instellingen, zijn bestaan te
bevestigen in de internationale context, om zelf de gemeenschappelijke objectieven
vast te stellen, en om de inwendige souvereiniteit over het gebied uit te oefenen’ (p.
147).
Het verschil tussen ‘autodeterminatie’ en ‘onafhankelijkheid’ (dat nergens in het
boek wordt vermeld en de volledige breuk met het moederland zou kunnen impliceren)
wordt niet aangeraakt. Daardoor blijft het probleem bestaan van de integratie van de
autodeterminatie van de Afrikaanse volkeren binnen de Portugese Republiek. Het
zou wel degelijk om een totale integratie gaan binnen een Portugees-Afrikaanes
context, nadat de inwoners vrij de wetten zouden hebben gestemd die voor hun
gemeenschap toepasselijk zijn, hun eigen vertegenwoordigers zouden hebben gekozen,
enz., kortom de politieke rechten van echte staatsburgers zouden hebben verworven.
2. Om de autodeterminatie tot een goed einde te kunnen brengen is volgens de
auteur een eerste, voorbereidend stadium vereist: de autonomie, waarmee trouwens
de nu afgezette president Caetano reeds een begin had gemaakt. De nieuwe grondwet,
sinds 1971 van kracht, voorziet reeds in een ruime administratieve decentralisatie,
met eigen statuten voor de afzonderlijke gebiedsdelen en de vorming van Wetgevende
Assemblees, die de particuliere zaken van de afzonderlijke gemeenschappen moeten
regelen. Onder de vorige regeringen hadden reeds verkiezingen plaats gevonden en
waren de Assemblees aangesteld. Aangezien dit slechts onlangs is gebeurd, konden
de resultaten van deze autonomie nog niet worden geëvalueerd.
3. Is men het eens over de concepten van ‘autodeterminatie’ en ‘autonomie’, dan
kan het begrip verruimd worden door dat van een Federale Staat, met een welbepaalde
politieke organisatie voor elke afzonderlijke lidstaat. Toch blijft de federale structuur,
door de generaal voorgestaan, een optie, waarover alle Portugezen, in Portugal en
in Afrika, zich hebben uit te spreken. Zij zijn het die door een volksraadpleging (een
plebisciet) moeten uitmaken of ze al dan niet de vele Staten in een Lusitaanse
Gemeenschap verenigd willen zien. Met het resultaat van deze volksraadpleging
voor ogen zou de buitenwereld kunnen vernemen wat de Portugezen zelf willen.
Natuurlijk heeft de Spinola rekening gehouden met de kritiek die men daarop kon
hebben. Men kan natuurlijk opwerpen dat de Afrikaanse bevolking
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niet voorbereid is op dit soort verkiezingen, en dat een nog zo eerlijk
referendumresultaat niet aanvaard zou worden door die landen die Portugal bestrijden.
Daar moet men tegenover stellen dat een plebisciet niet alleen dan plaats vindt
wanneer er een mogelijk voordeel in zit voor één van de partijen in kwestie (men
zou immers, mocht de stemming ten voordele van Portugal uitvallen, dit land ervan
kunnen beschuldigen dat het de verkiezingen vervalst heeft om zijn koloniale
uitbuiting te kunnen voortzetten), maar ook wanneer een land een kritiek moment
beleeft. De bewering dat de massa's niet voorbereid zijn op een dergelijke raadpleging
is in dit geval ongegrond: want iedere burger wordt dagelijks geconfronteerd met de
gruwelen van de oorlog: ouders die hun kinderen zien vertrekken, families die het
overlijden van een familielid vernemen, de inlandse bevolkingen die de weerslag
van het terrorisme ondergaan...
Wat zou er echter gebeuren, indien na een plebisciet ten voordele van Portugal,
de gewapende opstand zou blijven voortduren? Dan mag men een massale reactie
verwachten van 25 miljoen verenigde Portugezen, gesteund door vrienden van buiten,
die aanvankelijk nog sceptisch of vijandig gezind, in dat geval met hen zouden
samenwerken in een resoluut militaire reactie tegen de subversieve bewegingen.
We moeten nog uitleggen hoe deze federale staat volgens de auteur zou
functioneren. Het zouden in hoofdzaak de competente gezagsorganen zelf zijn die
voor de decentralisatie van het centrale gezag moeten zorgen. Iedere staat zou zijn
eigen politieke organen krijgen en zijn eigen ministeries, met uitzondering van
Defensie, Buitenlandse Zaken en Financiën, welke van een centraal coördinatiecomité
zouden afhangen. De gouverneur, niet langer, zoals het thans gebeurt, door het
centrale gezag aangewezen, maar door de burgers van de federale staat gekozen, zou
president zijn van de federale regering, en bijgestaan in zijn taak door de ministers
van de departementen Onderwijs, Justitie, Gezondheid, Maatschappelijke Voorzorg,
Openbare Werken, Verkeer en Economie. Het federale parlement zelf zou alle wetten
moeten stemmen die betrekking hebben op de specifieke aangelegenheden van de
staat.
Uit deze korte analyse blijkt dat de monolitische macht van de Staat geleidelijk
plaats zou moeten maken voor de federale macht, zonder dat evenwel de reële
deelname van alle Afrikaanse burgers, (zwarten, blanken en mulatten) in dit proces
verwaarloosd wordt. Mocht de hele operatie een normaal verloop kennen, dan zouden
alle Afrikaanse burgers zich Portugezen voelen ‘naar Afrikaanse wijze’. Met andere
woorden: Angola moet door Angolezen bestuurd worden, Guinee door Guinezen en
noem maar op, maar alle zouden zij een multi-raciale en pluricontinentale natie
vormen: Portugal.
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Besluit
Door het hele boek van Spinola loopt als een rode draad de hoofdzorg van de auteur
om de Afrikaanse gebieden te behouden, zij het met een andere fysionomie. In
tegenstelling met wat velen hebben beweerd, heeft de Spinola de koloniale politiek
van zijn land niet bekritiseerd: zijn verdienste is veeleer zich met de scherpe crisis
in Portugal te hebben beziggehouden en een uitweg te hebben voorgesteld.
Toch is de oplossing die hij voorstaat niet zo origineel als het lijkt. Reeds in de
19e eeuw hebben andere politici een oplossing in federale zin overwogen, met name
de auteur A. Garret in 1853. Zelfs de vorige president Caetano heeft zich in die zin
uitgelaten in 1962. Indien deze voorlopers hun ideeën in de werkelijkheid hadden
kunnen omzetten, dan zag de huidige situatie er wellicht heel anders uit.
Volgens de auteur beschikken de Portugezen over een belangrijke troef: de raciale
integratie waar ze fier op mogen zijn. Dit begrip is geen ijdel woord. Mogen wij
eraan herinneren dat voor de eerste wereldoorlog de meeste gouverneurs van Angola
zwarten waren, en dat in de Overzeese gebieden vele administratieve, politieke en
economische posten door zwarten en blanken worden ingenomen? Deze macht is
het die op de Spinola indruk heeft gemaakt gedurende zijn mandaat in Guinee, en
die een hechtere eenheid tussen alle Portugezen van de nieuwe staat mogelijk zou
moeten maken.
Wat er ook van zij, nu de junta de fundamentele rechten van de burgers heeft
hersteld (afschaffing van de censuur, recht op samenkomst...), de politieke gevangenen
heeft vrijgelaten en de verbannenen laat terugkeren, blijven alle hypothesen open:
de politieke evolutie van Portugal en de Overzeese gebieden blijft moeilijk te
voorspellen. In welke mate zullen de ideeën van de leider van de Junta weer worden
opgenomen? Er is reeds weerstand van de kant van de socialiserende oppositie (die
onder het vorige regime verboden was): zij stelt onderhandelingen voor met
bevrijdingsbewegingen, een progressief opgeven van de overzeese gebieden met als
eindterm de totale onafhankelijkheid. De bevrijdingsbewegingen zelf hebben reeds
verklaard dat ze elke federale oplossing verwerpen en eisen eveneens de
onafhankelijkheid.
Hoe fundamenteel ook de meningsverschillen nu reeds mogen zijn, de volgende
regering zal in alle geval de volgende problemen onder ogen moeten zien: Hoe te
verhinderen dat, in Mozambique vooral, een blanke minderheid de macht grijpt en
laattijdig een politiek van apartheid praktizeert die in Portugees Afrika onbestaande
was? En, mocht het toch uitlopen op onafhankelijkheid, hoe dan de rechten vrijwaren
van een vierhonderdduizend
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blanken die sinds vele generaties in Afrika gevestigd zijn? Hoe, in dit geval, een
nieuw ‘Belgisch Kongo’ verhinderen, of een Burundi, want het is best mogelijk dat
blank dan tegen blank, en zwart tegen zwart zal opstaan, of dat beide groepen elkaar
gaan bevechten, aangezien in beide etnische gemeenschappen sommigen Portugal
en anderen de bevrijdingsbewegingen steunen?
En er komt nog een heel ander soort vragen op de proppen: hoe gaan de
Amerikaanse strijdkrachten reageren, die deze gebieden van uiterst strategisch belang
achten om de infiltraties van het communistische blok in Afrika tegen te houden?
Hoe gaan de belangrijke westerse investeerders reageren, die vooral in Angola een
vinger in de pap hebben? En tenslotte - en dit is wellicht niet minder belangrijk - hoe
gaan de Portugezen zelf zich opstellen bij een eventueel plebisciet en de algemene
vrije verkiezingen binnen het jaar? Zij zullen misschien toch het laatste woord moeten
spreken.
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Vraaggesprek met de moraalfilosoof Jaap Kruithof*
Jacques De Visscher
‘We hebben dringend een rationeel gefundeerde moraal en een
democratische ideologie nodig’.
U werkt reeds een aantal jaren aan de studie van het ethische; daarvan was al één
en ander in ‘De Zingever’ te vinden, maar nu gaf u een boek uit ‘Ethicologie. Inleiding
tot de studie van het morele verschijnsel’. Welke zijn met dit boek uw bedoelingen
en kunt u misschien ook de belangrijkste stellingen even toelichten?
Eerst en vooral dacht ik aan een referentiekader om over morele problemen te
kunnen spreken; daarom heb ik in het eerste deel van mijn boek een aantal
uiteenzettingen gewijd aan gegevens zoals gevoelens, acties, strevingen, waarderingen,
enz.. Als je deze typische menselijke mogelijkheden niet antropologisch kunt situeren,
wordt het volgens mij nogal moeilijk iets zinnigs over ethische vraagstukken te
zeggen. Maar op zichzelf is dit niet voldoende, daarom bestond mijn tweede taak in
het bepalen van wat nu specifiek moreel zou kunnen zijn, daarom die uitvoerige
analyses en besprekingen van de volgens mij noodzakelijke factoren als
rechtvaardigheid, vrijheid, objectiviteit, veralgemening, druk, sanctie, ultimiteit,
autonomie, onophefbaarheid, categorisch karakter, primauteit en totaliteit van het
ethische. Tenslotte heb ik in het derde deel een poging ondernomen om de

*

In het Nederlands taalgebied is Jaap Kruithof (44), hoogleraar in de ethiek aan de Gentse
Rijksuniversiteit, voldoende bekend als een onafhankelijk links intellectueel die vaak zowel
op colloquia, studiedagen en congressen als op de TV, de confrontatie met het establishment
aangaat in verband met morele, politieke en sociale vraagstukken.
Maar zijn filosofische taak beperkt zich geenszins tot de tribune; hij poogt ook door studiewerk
en heel systematisch opgezette publikaties zijn waarde-oordelen te funderen en in een
wereldbeschouweijlk perspectief te situeren. In verband hiermee moeten we zeker, als één
van zijn belangrijkste verwezenlijkingen, de oprichting vermelden (samen met zijn collega,
de logicus Leo Apostel) van de studierichting moraalwetenschap aan de Gentse
Rijksuniversiteit.
Na zijn doctoraal proefschrift Het uitgangspunt van Hegels ontologie (1958), publiceerde
Jaap Kruithof, naast een groot aantal artikelen, vooral zijn systematische werken De Zingever
(Hilversum, Paul Brand, 1968) en onlangs Ethicologie. Inleiding tot de studie van het morele
verschijnsel (Boom, Meppel, 1973). Het is naar aanleiding van dit laatste werk dat wij met
de auteur een vraaggesprek hadden, waarin we vooral de filosofische implicaties van de
moraalstudie hebben aangeraakt.
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wetenschap van het morele te omschrijven en haar taken aan te duiden: de specifieke
vraag dus wat de ethicologie zou kunnen doen.
Ik heb ook een aantal stellingen verdedigd. In mijn bepaling van het ethische heb
ik sterk tegen de kleinburgerlijke opvatting van het morele gereageerd. Zoals we die
hier en daar, en niet het minst in de politieke partijen, terugvinden, bestaat die
kleinburgerlijkheid erin het morele bijna uitsluitend te situeren in verband met seks,
geboortenregeling, individuele aangelegenheden tussen personen waarbij de vrijheid
geïmpliceerd is. Natuurlijk heeft het morele iets met vrijheid te maken, maar men
mag dit alles niet zo eng zien. Volgens mij slaat het morele tevens op alle wezenlijke
problemen van ordeningen van waarden voor de totaliteit van een uniteit, zoals een
persoon, een groep, een natie of zelfs de gehele mensheid. De besprekingen
bijvoorbeeld van de onderlinge verhoudingen van de budgetten in het parlement
waarbij men afweegt hoeveel naar defensie of volksgezondheid gaat, is voor mij een
wezenlijk ethische kwestie. We komen hier dus in het vlak van de collectieve of
sociale verantwoordelijkheid. In de kleinburgerlijkheid van de individuele
verantwoordelijkheid wil ik mij niet opsluiten. In mijn boek heb ik daarom het domein
van de morele verantwoordelijkheid tot vier niveaus uitgebreid: een eerste niveau
betreft dat van de relaties tussen personen; op een tweede niveau zie ik de
verantwoordelijkheid tussen groepen; de verantwoordelijkheid van de organisaties
zie ik op een derde niveau (dit is het sociologische vlak waarmee kaders van regels,
door mensen opgebouwd, gemoeid zijn; denk bijvoorbeeld aan een mogelijk conflict
van een vakbondsmilitant met de verschillende hiërarchische geledingen van zijn
arbeidsorganisatie, waarbij hij, naar gelang de belangrijkheid van het conflict
toeneemt, met steeds maar belangrijker superieuren geconfronteerd wordt). Een
vierde niveau betreft dat van de sociale systemen en houdt verband met gehelen van
organisaties in een maatschappij die in een bepaalde zin opereren. Naar aanleiding
van sommige problemen is het volslagen onvoldoende alleen bepaalde individuen
ter verantwoording te roepen. Ook groepen, naties, maatschappijen of gehelen van
maatschappijen dragen een morele verantwoordelijkheid. Zo heeft de Europese
Economische Gemeenschap als geheel uitdrukkelijk een morele verantwoordelijkheid
ten opzichte van de ontwikkelingslanden.
In welke mate veronderstellen deze vier niveaus van verantwoordelijkheid elkaar en
in welke mate kunnen ze elkaar opheffen?
Ik geloof in de irreductibiliteit van de vier niveaus. Het domein van de individuele
verantwoordelijkheid bestrijkt het toepassingsveld van de verantwoordelijkheid
tussen groepen niet; op dezelfde manier bereikt het tweede het derde niveau niet, en
het derde niveau overlapt het vierde niet. De
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hogere niveaus zijn dus niet tot de lagere te herleiden. Zo kun je bijvoorbeeld het
vraagstuk van de houding van het Nationaal-Socialisme ten opzichte van de joden
niet tot het probleem van één beul en één slachtoffer herleiden. Er is dus
onherleidbaarheid. Maar dit sluit de implicatie van de lagere in de hogere niveaus
niet uit: niveau twee impliceert niveau één; drie impliceert twee en één, enzovoort.
In groepen ageren ook personen, zodat je in niveau twee de verantwoordelijkheid
van personen en van groepen krijgt. Op die manier vind je op het vierde niveau de
meest complexe verantwoordelijkheid.
Een andere stelling in mijn boek luidt dat de ethicoloog als wetenschapsmens zich
niet aan de waarden, die verwezenlijkt en verdedigd moeten worden, mag onttrekken,
wil die wetenschap kunnen ageren. We weten allemaal dat een wetenschap moet
beschrijven, systematiseren, verklaren, calculeren, voorspellen, tegenstrijdigheden
op logische grond moet opsporen, empirisch verifiëren - kortom allerlei taken die de
klassieke neo-positivisten ook voorschrijven. Maar de ethicoloog heeft ook nog een
andere taak: het opbouwen van een rationeel houdbaar systeem van waarden en
regels, die uit waarden zijn af te leiden. Ik meen immers dat het in onze tijd - waarin
zich de dringende vraag stelt of de mensheid op deze planeet niet door de
wereldtegenstellingen zal vergaan - niet meer verantwoord is zo maar kleine
empirische probleempjes te beschrijven en te verklaren zonder zich om de opbouw
van een moreel systeem te bekommeren, dat de ontwikkeling van de mensheid als
dusdanig zou waarborgen. Ik pleit voor een waardengeladen inzet, die ik rationeel
zou willen maken. Dat is dus meer dan wetenschap. Ik zie immers wel in dat je niet
wetenschappelijk kunt bewijzen dat zelfmoord minder goed is dan in leven blijven.
Maar éénmaal dat je een aantal waardenpremissen aanneemt, bijvoorbeeld dat het
waardevol is dat de mensheid blijft bestaan en dat iedereen op deze planeet de kans
krijgt zich te emanciperen, dat er fundamentele rechten zijn voor iedereen die geboren
wordt, dan kan de wetenschap een grote stap doen om alle dingen die daaruit
voortvloeien duidelijk te maken.
Waarom gebruikt u het woord ethicologie in plaats van moraalwetenschap? Dit
laatste begrip is al een tijdje ingeburgerd, vooral sedert de oprichting van een afdeling
moraalwetenschap in een aantal Belgische universiteiten. Heeft ethicologie geen
andere betekenis dan moraalwetenschap? Als u het mij vraagt is er een onderscheid
tussen wat u vandaag ethicologie noemt en wat u tien jaar geleden, samen met uw
collega's L. Apostel en L. De Coninck, moraalwetenschap heeft genoemd. In uw boek
komt het begrip ethicologie over als 'n denken over het ethische en over de ethische
stelsels, waarbij én van wetenschappelijke gegevens én van wijsgerig-speculatieve
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constructies gebruik gemaakt wordt. Zo krijgt ethicologie in uw boek de meervoudige
functie van positieve descriptie, gekoppeld aan een aantal negatieve verificatiecriteria,
gebaseerd op deels wetenschappelijke gegevens en een speculatief-wijsgerig systeem
van wat het ethische nu voor u zou moeten zijn; tenslotte krijgt de ethicologie ook
nog een ethisch-kritische junctie, die u wetenschappelijk niet fundeerbaar ziet. Met
andere woorden, er schijnt vandaag bij u van moraalwetenschap in de zin van
wetenschappelijke moraal geen sprake meer te zijn, zoals dat wel het geval was in
een aantal van uw vroegere publikaties (o.a. uw bijdrage in ‘Problemen rond de
moraalwetenschap’, Gent, 1965, pp. 15-68).
Ethicologie en moraalwetenschap zijn synoniem. Er is een consensus dat
wetenschap observatie, beschrijving, systematisatie, verklaren en analyseren inhoudt.
Maar een wetenschap die haar naam verdient, moet ook over haar vooronderstellingen
nadenken. Op die manier komt men onvermijdelijk tot wijsgerige vragen en
waardengeladen discussies, die ik zelf niet strikt wetenschappelijk zou noemen. Ze
zijn echter een wezenlijke voorwaarde voor het wetenschappelijk bedrijf en moeten
door de wetenschapslui aangegrepen worden. Volgens mij staat een
moraalwetenschapper of ethicoloog voor een dubbele taak: wetenschap bedrijven
op de wijze waarop een consensus bestaat én het nadenken over de houdbare
waardepremissen van dit wetenschappelijk bedrijf. Ik bedoel hier nu niet de
waardepremissen in de moralen van individuen, dit is te complex, maar wel op het
planetaire vlak van een wereldsamenleving. Als ik dat op die manier stel, is er
inderdaad wel een evolutie in mijn denken. Vroeger stelde ik niet zo duidelijk dat
de uitgangspunten op zichzelf niet wetenschappelijk te bewijzen zijn. Wanneer
bijvoorbeeld twee mensen over het probleem discussiëren of de mensheid al dan niet
moet blijven bestaan en persoon A het bestaan verdedigt en persoon B het niet-bestaan,
meen ik dat het standpunt van A rationeel is en dat van B niet. Nu beweer ik niet dat
het standpunt van A wetenschappelijk bewijsbaar is. Tegenwoordig maak ik een
duidelijk onderscheid tussen rationeel en wetenschappelijk.
Wat is nu het onderscheid tussen het rationele en het wetenschappelijke? Alles wat
wetenschappelijk is, is rationeel, maar het omgekeerde is daarom niet
noodzakelijkerwijze waar. Het wetenschappelijke, dat we hier reeds voldoende
geëxpliciteerd hebben, is een kerngebied in het rationele. Het rationele is dus breder,
want hierin zitten oordelen, zoals bepaalde waardeoordelen, die niet wetenschappelijk
gefundeerd zijn, maar die toch een stevige justificatie hebben, wat wil zeggen, door
overtuigende en geldige argumenten ondersteund.
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De ethicoloog moet dus wetenschap bedrijven. Over wat wetenschap is, bestaat er
inderdaad vandaag een consensus: het bevat niet alleen het discursie-beginsel, maar
ook het beginsel van causaliteit en meetbare verificatie. Heel wat disciplines nemen
in de praktijk een combinatie van het wetenschappelijk model van de fysica, vermengd
met wiskundige technieken en het partiële of soms universele determinisme als
postulaat. Dit wordt dan hét wetenschapsmodel genoemd. Het is in de sociologie,
de psychologie, de biologie, de economie, de geologie terug te vinden en zelfs in de
zogenaamde geesteswetenschappen en in de filologie en linguïstiek in het bijzonder
heeft men vaak het minderwaardigheidscomplex dit model niet honderd procent te
kunnen toepassen - stel u voor dat hun bedrijf niet wetenschappelijk zou genoemd
worden! Ik twijfel nu wel aan de universele toepasbaarheid van dat besproken model
en in het bijzonder aan de toepasbaarheid in de ethicologie, omdat 1) de speculatieve
constructie van wat het ethische is en van wat noodzakelijk voor dit concept van
ethica moet gedacht worden, heel bezwaarlijk een wetenschappelijk denken genoemd
kan worden; 2) een wetenschappelijke antropologie, die het referentiesysteem in de
beschrijvende taak van de ethicologie zou uitmaken, in zijn verklarende pretenties
de typische menselijke fenomenen tot infra-humane mechanismen en processen
reduceert, waardoor het subject en zijn wilsvrijheid weggedacht worden.
Eerst en vooral dit: ik houd niet veel van de tegenstelling natuurwetenschap geesteswetenschap. Het negeren en reduceren van de geesteswetenschappelijke
methode tot de natuurwetenschappelijke vind ik eenzijdig. Men probeert hier hogere,
meer gecompliceerde wezens te bestuderen met methoden die aan eenvoudiger
objecten ontleend zijn. Deze moeilijkheid zal wellicht in de systeemtheorie
overwonnen worden. Mijn standpunt is dat men methoden moet hebben die aan het
studie-object zijn aangepast. Het reductionisme van complexere objecten tot meer
eenvoudige lijkt mij niet haalbaar. Daarom vind ik het verkeerd mensen alleen met
de natuurwetenschappelijke methode te bestuderen. In de geesteswetenschappelijke
methode staat men daarentegen wat huiverig tegenover formalisering en
mathematisering. Ik zou een middenweg willen bewandelen: ik meen dat het niet
toegelaten is zomaar alles tot natuurwetenschappelijke studieobjecten te reduceren,
maar anderzijds pleit ik ervoor dat, als blijkt dat de verwezenlijkingen van de
natuurwetenschappelijke methode in de geesteswetenschappen kunnen gebruikt
worden, zij niet dienen uitgebannen te worden. Nog iets over het wetenschapsmodel
waarover je spreekt. De te bestuderen werkelijkheid bestaat uit meerdere niveaus:
gaande van anorganische processen, via organische en doelgerichte processen tot
bewuste en zelfbewuste doelgerichte processen. Eén enkel wetenschapsmodel kan
onmogelijk die
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verschillende niveaus op een adequate manier benaderen. Bijgevolg zal men in het
wetenschappelijk onderzoek ook verschillende niveaus moeten onderkennen zonder
in reductionismen te vervallen. Het failliet van de eng behavioristische
S-R-psychologie is hiervan een duidelijk teken.
In welke mate maakt de ethicologie van de klassieke moraalfilosofie gebruik of breekt
ze ermee?
Er is geen sprake van een breuk. Ik ben zelf door de klassieke wijsgerige traditie
op ethisch gebied van Aristoteles, via Thomas, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Scheler,
enz. beïnvloed. Ik heb dit in mijn boek niet expliciet vermeld, niet omdat ik het niet
belangrijk acht, maar om geen breedvoerige uitweidingen te moeten houden. De
kennis van deze traditie acht ik evenwel zeer waardevol in de opleiding in de moderne
ethicologie. De studie van de hoofdproblemen bij de klassieke ethici blijft een
onmisbare voorwaarde. In dit opzicht is mijn boek een filosofisch werk, omdat het
bij de wijsgerige vragen van vroeger aansluit en ook omdat het vragen aansnijdt die
op dit ogenblik geen wetenschappelijke oplossing kennen. Mijn boek wil daarenboven
een wetenschappelijk werk zijn, en hier reageer ik tegen sommige klassieke ethici,
omdat ik de wetenschappelijke kennis van psychologische, sociologische,
politicologische fenomenen in mijn systeem wil integreren. Ik wil dus wetenschap
bedrijven en waar dat niet kan, in aansluiting bij de traditie, de wijsgerige reflexie
voortzetten.
In de Gentse rijksuniversiteit leidt u nu reeds tien jaar de afdeling moraal-wetenschap.
Welke relatie is er met uw werk?
Deze tien jaar hebben mij zeker beïnvloed. Na een eerste pedagogische praktijk
kwam ik tot de constatatie dat ik te weinig theoretisch houvast had. Daarom ben ik
aan het schrijven gegaan: eerst ‘De Zingever’ en nu de ‘Ethicologie’. De ervaring
leerde mij dat de interdisciplinaire aanpak onontbeerlijk is; helaas wordt dat in de
afdeling moraalwetenschap te vaak verwaarloosd: juristen, biologen, economisten
praten weinig met elkaar; de cursussen worden doorgaans niet uitgewisseld. Tenslotte
heb ik door de politieke situatie aan de Gentse Rijksuniversiteit geleerd dat het
kleinburgerlijk humanisme, zoals dat in het Humanistisch Verbond terug te vinden
is en dat bij de oprichting van de afdeling moraalwetenschap zijn stempel op deze
studierichting heeft gedrukt, overschreden moet worden. Dit kon niet zonder
theoretische fundering en daaraan werk ik nu. Ik heb nu twee boeken geschreven die
ik gedeeltelijk uit de pedagogische praktijk gedistilleerd heb. Nu wil ik een begin
van een waardensysteem uitwerken. Tot nog toe was mijn werk vooral beschrijvend
en analytisch; in een volgend boek zou ik de basiswaarden van wat ik een rationele
ethiek noem, willen uiteen-
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zetten: een begin van een ideologie. Men heeft tegen dit woord soms bezwaren;
sommigen gebruiken ‘ideologie’ als een scheldwoord. Ik vind dat verkeerd. We
hebben dringend een nieuwe rationele en democratische ideologie nodig.
Wat is volgens u vandaag de betekenis van de studie van het ethische? Als we rondom
ons kijken, zien we daar bijna niemand iets aan doen; in deze richting lijkt u een
eenzaat.
Inderdaad, daaraan wordt weinig gedaan. Bij mijn studenten zie ik allerlei studies
over deelaspecten, die op zichzelf wel interessant zijn, maar weinig mensen wagen
een poging om aan zo'n waardensysteem te werken. Ik ben inderdaad een eenzaat.
Dit belet niet dat de studie van de ethische waarden een uiterst belangrijk gebied
blijft: we hebben nood aan moreel houvast i.v.m. de evolutierichting van Europa in
de wereld, de problematiek van de ontwikkelingslanden, de toekomst van het
socialisme. Ik zie dit als een zeer actuele kwestie en niet als iets dat zomaar in de
lucht hangt. Ik moet daarmee doorgaan.
Maar worden de actuele problemen die u moreel noemt, niet vaak tot technische
aangelegenheden herleid? Zowel voor micro- als voor macroproblemen bestaat
vandaag een tendens tot de-ethisering, dit is een proces waarin het typisch ethische
tot psychologische, sociologische, biologische verklarende beschrijvingen
teruggebracht wordt.
Er is inderdaad een proces op gang waarbij men probeert de de-ethisering op alle
gebieden zover mogelijk door te voeren. Bij de voorstanders daarvan constateer ik
niet zelden een anti-religieus complex. Het is dan een reactie tegen een kerk die een
sterk uitgebreide ethische code hanteerde: een systeem van geboden en verboden,
dat verdienste of schuld opleverde, en vaak op die manier werd toegepast dat heel
wat mensen de strenge regels niet aankonden. En nu maken die gefrustreerde lui van
bepaalde wetenschappelijke tendensen gebruik om te beweren dat er geen morele
problemen zijn, dat alles door psychologie, biologie, sociologie verklarend moet
benaderd worden, met als gevolg dat verantwoordelijkheid voor hen uit de mode is
en schuld en verdienste niet bestaan. Dat is een te extreme reactie tegen een oud
systeem dat slecht was. Na de over-ethisering van vroeger, komt nu een de-ethisering.
Persoonlijk vind ik niet dat we de morele problematiek aan de verklarende
beschrijvingen moeten overlaten en doen alsof dat het enige is wat we kunnen doen.
Verantwoordelijkheidsvragen moeten gesteld blijven. Nu is niet alle de-ethisering
verkeerd. Als men kan aantonen dat individuen of groepen handelingen gesteld
hebben waarin van vrijheid of gedragsalternatieven geen sprake was, vind ik het
reactionair om met
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schuld en verdienste te komen aandraven. Maar de vrijheid ontbreekt niet altijd.
Daarom verzet ik me tegen de tendens om het ethische tot nul te herleiden. Ik meen
immers dat er in de mate dat het menselijke handelen zich ontwikkelt - dat is in onze
cultuur ook zo - meer ethische aangelegenheden komen, niet alleen op het individueel,
maar ook op het ruimer maatschappelijke vlak. Kortom, psychisch zwaar gestoorden
die voor de rechter verschijnen, moeten geholpen worden, niet vervolgd en gestraft;
daarentegen moet bijvoorbeeld Richard Nixon, die met een hele staf allerlei
machinaties uithaalt om zijn verantwoordelijkheid inzake de Watergate-affaire en
de Vietnamese oorlog op anderen of op anonieme dingen af te schuiven, wel vervolgd
worden. Hier blijft de schuldvraag gelden.
Uit uw boek blijkt dat u in een planetaire moraal met een universele menselijke basis
en een rationeel fundament ervan gelooft. Gelooft u werkelijk in de mogelijkheid van
zo'n moraal? Bestaat hier niet het gevaar voor een autoritaire en totalitaire
waardenethiek met een opgelegde waardencodex?
Ik geloof inderdaad in de mogelijkheid van een planetaire moraal met een universele
menselijke basis (daarom nog geen universele consensus) en een rationele fundering
ervan. Ik geloof dat er een mogelijkheid bestaat dat de mensen inzien dat bepaalde
rechten universaliseerbaar zijn en de particuliere geldigheid overstijgen. Ik ben zelfs
zo optimistisch te geloven dat het op lange termijn in het voordeel is van alle mensen
deze rechten te universaliseren (op minder lange termijn zal de junglestrijd nog wel
opgang maken). Ik denk hier aan het recht op voeding, onderwijs, arbeid, informatie,
huisvesting, gezondheid en andere collectieve voorzieningen. In dit perspectief pleit
ik voor een harde aanpak in het beletten dat bepaalde mensen zich op kosten van
anderen blijven verrijken en het laken naar zich toetrekken.
Ik denk dat het mogelijk moet zijn dat de mensen zelf inzien dat een rechtvaardige
samenleving met rechten voor iedereen gewaarborgd, de moeite waard is om voor
te leven. Op korte termijn zullen er mensen/groepen zijn die een dergelijke ethiek
niet willen, omdat die hun macht aantast. Diegenen die nu geprivilegieerd zijn, zullen
elke aantasting van hun privileges autoritair vinden en protesteren en eventueel
anderen door allerlei manipulaties voor hun ideeën winnen. Op lange termijn zie ik
het anders: de vrijwillige inzet voor een grotere rechtvaardigheid zal groeien. Dit wil
niet zeggen dat er een in alle details uitgewerkte waardencodex geformuleerd moet
worden. Dat lijkt mij een gevaar en een herhaling van wat zich vroeger heeft
afgespeeld. Er moet een grote soepelheid in het planetaire systeem ingebouwd worden
opdat een situatiemoraal zou kunnen beleefd worden. Dit is immers noodzakelijk
voor de beoordeling van de meer complexe voorvallen. Men
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mag echter niet de situationele factoren inroepen om de basisbeginselen aan te passen.
Vergis ik mij als ik stel dat u gelooft dat alle mensen ooit goed zullen worden of in
de grond goed zullen worden met misschien hier en daar nog een kleine zondaar?
Neen, ik geloof niet dat ze allemaal goed worden en ook niet met een kleine
uitzondering. Ik geloof alleen dat ze beter kunnen worden dan ze nu zijn. Maar
volledig goed? Neen. Ik geloof vooral dat men door een nieuwe maatschappijordening
een aantal conflicten uit de wereld kan helpen.
Kan men niet evenzeer voorop stellen dat naarmate een maatschappij of een cultuur
meer mogelijkheden heeft, er ook meer conflicten kunnen ontstaan en er zich zowel
eu-morele als immorele situaties kunnen ontwikkelen? Hoe meer mogelijkheden des
te meer kans op vervreemding?
Ik kan u slechts antwoorden dat ik blijf geloven in de mogelijkheid van een
menselijke en maatschappelijke morele vooruitgang.
Dat is een eschatologisch geloof.
Niet in die zin, zoals ik reeds in ‘De Zingever’ heb uiteengezet, dat er een soort
paradijs zou ontstaan of bestaan. Ik geloof echter wel in de stappen daar naar toe.
Zo denk ik dat er een maatschappij mogelijk moet zijn, waarin bijvoorbeeld het
fenomeen geldelijke beloning verdwijnt. Eens dat bereikt, worden ook een aantal
bronnen van conflicten opgeheven. Een grote stap is de bevrediging van de
basisbehoeften voor iedereen. Klassiek marxistisch moet de verdeling der goederen
volgens de behoeften gebeuren. De satisfactie zit dan niet in het loon dat men krijgt,
maar in de bijdrage die men tot de maatschappij levert. Ik zie daarom nog niet hoe
iedereen precies evenveel macht zou hebben: dat is me te utopisch. Maar dit schakelt
de noodzaak van een grondige herverdeling van de kracht niet uit.
Zit de morele problematiek dan alleen in deze sociaal-economische aangelegenheden
opgesloten?
Neen. Ik geloof wel dat de sociaal-economische vraagstukken een basis zijn
waardoor een aantal conflicten uit te sluiten zijn. Ze zijn meestal de noodzakelijke
voorwaarden om de mogelijkheid van de oplossing van andere problemen te
garanderen. Stel dat de sociaal-economische problematiek is opgelost, dan blijft er
natuurlijk nog het reusachtige terrein van de culturele vraagstukken zoals kunst en
maatschappij, opvoeding en heropvoeding; godsdienstbeleving, vrijetijdsbesteding,
wetenschapsbeoefening, die niet met sociaal-economische technieken kunnen opgelost
worden, omdat deze culturele problemen het sociaal-economische overstijgen.

Streven. Jaargang 27

872
Bedoelt u dat allemaal utilitair? Moeten de problemen opgelost worden omwille van
de onaangename kanten van de huidige conflicten of is er ook een belangeloze inzet
voor irreductibele waarden mee gemoeid?
Ik pleit niet voor meer rechtvaardigheid om alleen maar wat minder ruzie te hebben.
Dat komt er wel bij, ik zou bijvoorbeeld niet graag een atoomoorlog meemaken.
Maar de rechtvaardigheid op zichzelf blijft voor mij ook fundamenteel. Ik ga van
het standpunt uit dat elke mens die geboren wordt en in een gunstig milieu kan
opgroeien, een enorme hoeveelheid mogelijkheden heeft, waarvan wij misschien
nog maar heel weinig gerealiseerd hebben. Als nu iedereen gelijke rechten heeft en
gelijke kansen krijgt, kan iedereen zijn mogelijkheden maximaal ontwikkelen. Dit
is een waarde op zichzelf, niet alleen een middel om ruzie te vermijden. Ik heb een
sterk geloof in de irreductibele waarde van een grotere ontwikkeling van de mens
zonder dat dit ten koste van een ander gaat. Waarom zou iemand meer recht hebben
dan een ander? Het is voor mij een moreel postulaat dat alle wezens die geboren
worden in beginsel dezelfde rechten hebben. In onze maatschappij werd dat in feite
nooit als dusdanig toegepast: men privilegieert steeds bepaalde eigenschappen zoals
één of andere soort intelligentie, de hoeveelheid gedane studies, enzovoort.
Twee aspecten van een te construeren moraal zijn mij bij u opgevallen: een pleidooi
voor een arbeidsethiek en een sympathie voor een strenge moraal.
Ik ben een tegenstander van de kapitalistische consumptiemoraal. Het huidige
kapitalisme bij ons onderneemt (al of niet bewust) georganiseerde pogingen om de
bevolking zo te manipuleren dat de mensen hun tijd niet alleen zonder participatie
aan de sociale macht, maar ook in een sfeer van ‘niets doen’ doorbrengen. Er wordt
een levenswijze van ‘laissez-faire, laissez-aller’ en van de minste moeite of weerstand
ingeprent. Dat gaat radikaal tegen mijn mensbeeld in: de mensheid kan niet tot
maximale ontplooiing komen én als ze niet over de nodige faciliteiten ervoor beschikt
én als ze niet een massa weerstanden bij zichzelf wil overwinnen. In die zin ben ik
voor een strenge moraal. We mogen ons niet laten gaan tot een goedkoop ‘niets
doen’, maar ons creatief inspannen om iets te verwezenlijken dat we voordien niet
konden. Hierin zit een enorme satisfactie. Dat de mens iets kan, bijvoorbeeld iemand
helpen of iets maken met daarbij de overwinning van een weerstand, is het
belangrijkste dat hij kan bereiken. Daarentegen is een strenge moraal in de repressieve
betekenis onzinnig. Onnodige schuldgevoelens door eisen te stellen die de mensen
niet kunnen halen, is wreed en sadistisch. Bij kinderen wekt dit ontmoediging en
redeloze schuldgevoelens op. Let wel, ik ben niet tegen schuld in de betekenis van
berouw als een uiting van een redelijke afkeuring van zichzelf, maar
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verlammende schuldgevoelens creëren is destructief. Daarom verwerp ik ‘streng’
als repressie; streng in de zin van promotie aanvaard ik.
Is een ethica inductief of deductief op te bouwen?
Ik pleit voor een combinatie van de twee. Inductief om tot een zekere algemeenheid
van regels te komen; deductief om de weg van de toepassing af te leggen. Stel dat
je door inductie algemeen houdbare normen hebt gevonden, dan moet je natuurlijk
uit die normen regels afleiden en in praktijk brengen.
Is er niet steeds een vorm van intuïtieve deductie bij het uitbouwen van de richting
die men wil uitgaan? Aan de basis van de inductieve zoektocht ligt 1) een
wereldbeschouwing of een zingeving en 2) een optie van wat het ethische is of moet
zijn. Het komt mij voor dat u in uw boek op een inductieve manier uiteenzet wat voor
u deductief reeds gold, maar nog niet gearticuleerd werd. Ik zie dus op twee vlakken
een impliciete of intuïtieve deductie.
Er is inderdaad een wereldbeschouwing en een optie inzake het typische van het
morele die deductief werkt. Maar het tegenovergestelde gebeurt toch ook: in een
ethicologie ontsnapt men er niet aan hier en daar bestaande levensbeschouwelijke
oplossingen voor morele vraagstukken analytisch te toetsen. Op die manier kan ik
het deductief wereldbeschouwelijk perspectief wijzigen en corrigeren. Door het
feitelijk onderzoek wordt het deductieve doorbroken.
U zorgt dus steeds voor een correctie door inductie. Maar de deductie gaat dit proces
vooraf, want van een inductieve correctie is geen sprake als er niet vooraf (en dus
deductief) een systeem gegeven is. Dat is trouwens duidelijk te merken in uw
voorstelling van de structuur van het ethische. Het vooraf gegevene werkt hier
doorslaggevend normatief voor de basis van het hele ethicologische werk.
Er is inderdaad een vraag, waar ik het ethische vandaan haal. Dat ik die constructie
van het ethische intuïtief volledig in mijn hoofd had vóór ik het volledig uitwerkte,
ontken ik. Maar door stelselmatig de criteria van het ethische (rechtvaardiging,
vrijheid, objectiviteit, veralgemening, normalisering, sanctie, ultimiteit,
onophefbaarheid, categorisch karakter, primauteit en totaliteit) kritisch te analyseren,
ben ik tot een andere idee van het ethische gekomen dan wat ik aanvankelijk intuïtief
stelde. Er is dus wisselwerking van inductie en deductie.
U constateert dus (ook in uw eigen onderzoekingen) dat het ethische en ook
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een moraal niet zuiver inductief kan opgebouwd worden en men noodzakelijkerwijze
moet deduceren?
Inderdaad, want door altijd maar kleine verschijnseltjes met elkaar te verbinden,
komt men nooit tot een systeem. Dit is onvermijdelijk als men te analytisch te werk
gaat en nooit vanuit een systeem of structuur begint. Uiteraard kunnen hier allerlei
fouten of vergissingen binnensluipen, dat risico moet men er echter bijnemen. Aan
het deductieve ontsnapt men niet, al was het maar omdat men de waardegeladen
wereldbeschouwing, die elke ethica schraagt, niet volledig tussen haakjes kan plaatsen.
Als het op die manier in elkaar zit dat ethische stelsels met spiritualiteiten of
zingevende systemen (en dus ook vaak met religies) verbonden zijn, dringt zich dan
in ethicologisch perspectief niet noodzakelijkerwijze de studie op van de relatie die
tussen religie en moraal zou bestaan? Hiervoor zijn wellicht ook wel historische
argumenten te vinden.
Het ethicologisch werk moet zeker met de studie van de zingevende systemen
verbonden worden. Aangezien de religies daarbij horen, moeten dus uiteraard ook
de godsdiensten vanuit ethicologisch standpunt bestudeerd worden. Ik heb dit in mijn
boek wel niet behandeld, maar dat heel wat mythen en spiritualiteiten onze
Westeuropese opvattingen over het ethische op één of andere manier beïnvloed
hebben, valt niet te ontkennen. De studie van dit fenomeen en van de relatie met het
ethische als dusdanig en de morele opvattingen en gedragingen, dringt zich op.
In uw boek schrijft u dat een ethisch systeem weliswaar niet wetenschappelijk, maar
toch ethisch rationeel te funderen is. Wilt u dat even toelichten?
Uit een analyse van de geschiedenis van bepaalde kenmerken en eigenschappen
van de mensheid moet het mogelijk zijn een aantal houdbare waardepremissen af te
leiden: bijvoorbeeld dat het waardevol is dat we leven en dat de planeet blijft verder
bestaan. Hier en daar is er misschien wel een zonderling die dat zal verwerpen, maar
hij zal een uitzondering zijn. Wie leeft, is in de waardegeladenheid van het bestaan
geworpen en men kan als een waardepremisse stellen dat het waardevol is daarop
verder te bouwen. Dit impliceert daarom nog geen kosmische zin, ook niet dat de
natuur voor de moraal een metafysisch fundament levert, de overeenkomst tussen
natuurlijke en morele orde lijkt mij niet gegarandeerd.
Wanneer men deze waardepremissen geformuleerd heeft, moet men er toe komen
ze naar hun justificeerbaarheid te catalogeren. Tenslotte moet men er een aantal
grondrechten uit afleiden en ze op hun beurt naar belangrijkheid ordenen. In een
volgende stap moet men nakijken welke maatschappelijke structuren deze orde van
grondrechten het best kunnen garanderen.
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De problemen die met de genoemde waardepremissen en hun afleidingen niet kunnen
worden opgelost, moeten met behulp van een democratische procedure beslist worden.
Over deze procedure gaat mijn volgend boek. Wat wel en wat niet democratisch is,
is een erg moeilijke vraag, die een nauwgezet onderzoek vergt. De kern van het
probleem is het coördineren van uiteenlopende belangen van verschillende personen,
groepen, maatschappijen.
Zal een nieuwe moraal haar wortels of haar fundament niet vooral in een collectief
geloof, spiritualiteit of zingevend systeem moeten vinden dat uiteraard ruimer is dan
deze nieuwe moraal?
Ja, het is inderdaad juist dat geen nieuwe moraal zonder wereldbeeld of zingevend
systeem gemaakt kan worden. Het lijkt mij ook duidelijk dat een individu dit allemaal
niet zomaar alleen los van elke culturele traditie constitueert. Een planetaire moraal
ontstaat niet plotseling; aanvankelijk zal de ontwikkeling pluralistisch en wedijverend
verlopen. Het is slechts na een zekere tijd dat nieuwe zingevingen zich duidelijker
van andere zullen onderscheiden en een grotere aanhang zullen verwerven. Een
dergelijk wereldbeeld zal, zoals we dat in de loop van de geschiedenis ook steeds
gezien hebben, toekomst-gericht moet zijn en dit veronderstelt een soort
possibilistische eschatologie die nooit in een absolutisme mag vervallen. In dit opzicht
kunnen we zeggen dat een nieuwe moraal zichzelf niet fundeert, maar zij zal een
zingevend systeem, dat bij de belevingswereld van een groot aantal mensen aansluit,
als voedingsbodem moeten hebben. Dit zingevingssysteem zal als een cement alle
aspecten van het culturele leven moeten doordringen. Ik heb het in dit gesprek reeds
gezegd en herhaal het hier nogmaals: we hebben dringend een nieuwe rationele en
democratische ideologie nodig.
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Onze ‘verknoeide’ aarde
Van theologisch tot ecologisch pessimisme
Frederik Bokshoorn O.S.Q.
Het debat over de implicaties van de materiële vooruitgang voltrekt zich tegenwoordig
hoofdzakelijk op het zogenaamde ecologische niveau. Onze bewoonde aarde zelf is
een struikelblok geworden voor de gedachte van een steeds verder gaande verbetering
van de levenscondities van het menselijk geslacht met wetenschappelijke en technische
middelen.
De zaak heeft alle aspecten van een dramatische ontknoping: want dat ooit hier,
aan de tellurische uitgangsbasis van het vooruitgangsdenken zoals dat zich sinds de
18de eeuw ontwikkeld heeft, moeilijkheden zouden rijzen, nam geen toeschouwer
van de voorafgaande bedrijven aan, eenmaal door dat denken zelf meegesleurd.
Indien de vooruitgang bij sommigen reeds in de 19de eeuw op scepsis stuitte, dan
betrof het meestal remmingen die bij de mensen optraden. Zij wisten zich sociaal
niet goed te organiseren, zij veranderden hun mentaliteit te weinig of zij waren teveel
geneigd hun onderlinge geschillen met geweld te beslechten. Zij waren met andere
woorden niet op de hoogte van de nieuwe taak die het cumulatieve karakter van de
materiële vooruitgang hun stelde. Op de achtergrond bleef echter de overtuiging dat
de aarde zelf door al deze kwesties niet werd beroerd, en op die aarde zou ten slotte
een verstandiger geworden mensheid haar groot mechanisch paradijs vestigen.
Deze overtuiging is nu bijna twee eeuwen oud, lang genoeg om het te doen
voorkomen alsof zij niet slechts een goede, maar zelfs een christelijke gedachte is.
Zij ligt in elk geval ten grondslag aan alle geestelijke en politieke bewegingen die
in de laatste twee eeuwen de meeste invloed hebben gehad (liberalisme, socialisme,
communisme).
Het christendom bestond wat langer en heeft in feite minstens 17 eeuwen lang een
totaal verschillende gedachte over de ‘draagkracht’ van de aarde gehad. Zelfs het
protestantisme heeft daaraan niet getornd, ja men kan zeggen dat er nooit zoveel
pessimisme over de toekomstmogelijkheden van de aarde heeft bestaan als dat in de
tijd tussen 1500 en 1700 in gebieden met een protestantse signatuur het geval was.

Streven. Jaargang 27

877
De protestanten maakten namelijk bijzonder ernst met een oude christelijke
overtuiging dat de aarde slechts 6000 jaar zou bestaan. Daar het tot ca 1700, tot de
geologie anders leerde, eveneens vrijwel onwrikbare wijsheid was dat de aarde
omtrent 4000 v. Chr. was geschapen, kon de conclusie alleen maar luiden dat de
aarde in het allerlaatste stadium van zijn ‘decadentie’ verkeerde. Een meerderheid
onder de protestanten zag dan ook niets meer in een bewerking van de aarde. Zij was
immers ten dode opgeschreven.
Wel zeer welsprekend werd dit gevoel in het midden van de 17de eeuw door Sir
Thomas Browne tot uitdrukking gebracht. In eeen verhandeling over urnen wees hij
zijn tijdgenoten op de onzin hun naam te willen vereeuwigen, al was het slechts op
begraafplaatsen.
‘Door monumenten de gedachtenis aan ons willen rekken... ware in tegenspraak
met ons geloof. Wij, wier generaties gesteld zijn voor dit beslissende tijdperk, werden
door de voorzienigheid verschoond van dit soort hersenschimmen. Gedwongen als
we zijn 't geringe restant van de toekomst onder ogen te zien, zijn we van nature uit
ingesteld op gedachten aan de komende wereld. En wij hebben geen excuus voor het
afwijzen van de beschouwing van die duur, welke de piramiden tot hoopjes sneeuw
heeft gemaakt, en heel dat verleden tot één ogenblik’.
De verwoesting van de aarde werd om zo te zeggen elk ogenblik verwacht en wie
mocht denken dat Browne slechts een excentrieke idee uitte, vergist zich zeer. Zij
was de basis waarop de hele protestantse cultuur van Luther tot en met Isaac Newton
over kosmische zaken redeneerde.
Newton ontdekte zijn wetten niet om de aarde aan de bijbelse leer te onttrekken.
Indien het daartoe kwam en indien juist zijn ontdekkingen zozeer tot de gedachte
van een geenszins met de bijbelse geschiedenis samenvallend wereldverloop zouden
bijdragen, geschiedde dit zeker tegen zijn zin. Ook hij was er theologisch van
overtuigd dat de apocalyps op komst was. Er woeden nog steeds grote discussies
over de vraag of het moderne wetenschappelijke denken in die eerste eeuwen na de
Renaissance beter in een protestantse omgeving heeft kunnen gedijen. Daarbij wordt
een niet onbelangrijk gezichtspunt vrijwel steeds verwaarloosd. Men zou dit kunnen
gieten in een andere vraag: Waar bestond meer fiducie in een aarde die
wetenschappelijk onderzoek überhaupt loonde en dit onderzoek niet bij voorbaat tot
een grote ijdelheid stempelde in de zin van Sir Thomas Browne?
In dit opzicht was het protestantisme van die eeuwen door zijn onmiskenbare
fixatie op een decadente, nadere studie nauwelijks meer waardige aarde stellig meer
gehandicapt dan het katholicisme, dat hierover veel minder uitgesproken, althans
minder urgente opvattingen had. De katholieke theo-
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logie van die periode bleef opmerkelijk vrij van de apocalyptische koortsen die toen
aan protestantse zijde om zich heen grepen en dit hield uiteraard in dat zij tegenover
de aarde, zoals zij was, heel wat positiever kon staan.
Het zou vreemd zijn geweest indien dit niet zijn effect op het wetenschappelijke
streven zou hebben gehad.
De grote breuk kwam pas na ca 1700 wanneer, zoals we zullen zien, de protestantse
wereld zich steeds meer van haar apocalyptiek en haar tellurisch pessimisme losmaakt
en daar bijna zonder overgang en in feite hoogst inconsequent een zeer optimistisch
vooruitgangsgeloof voor in de plaats stelt. Voordien was het eerder zo dat de
katholieke wereld in dit opzicht een grote voorsprong op de protestantse had, totdat
het welbekende feit voorviel dat met één slag de rollen heeft omgekeerd: het kerkelijke
proces tegen Galilei.
De reden voor deze voorsprong was ook niet ver te zoeken. De hervorming had
mede alle laat-middeleeuwse scholastiek verworpen. Over haar negatieve aspecten
kon ook inderdaad weinig twijfel bestaan. Toch waren er ook enige positieve kanten
en die lagen, zoals het viel, meer op natuurwetenschappelijk dan op ander terrein.
De herontdekking van deze scholastieke fysica sinds Pierre Duhem (1861-1916)
heeft het beeld van de zogenaamde wetenschappelijke revolutie van de 17de eeuw
sterk gewijzigd. Het is duidelijk geworden dat Galilei zeer oude voorlopers heeft
gehad. De lijn tussen hem en iemand als Robert Grosseteste (14de eeuw) is bijna
logischer geworden dan die tussen hem en de renaissance of de hervorming die tot
de exacte wetenschappen nauwelijks een bijdrage hebben geleverd.
Deze lijn zorgde in de katholieke wereld voor een continuïteit van interesses in
het natuurgebeuren die in het aanvankelijk zeer natuurvijandig optredende
protestantisme ten enenmale ontbraken.
De eerste tijd van de contrareformatie was, vooral door de bijdrage van de jezuieten,
zelfs een periode van zeer intensief geëxperimenteer. De experimentator Galilei had
eerst al de steun van zijn katholieke omgeving. Pas toen uit zijn werk een theologische
kwestie voortvloeide - die met wat meer diplomatie van beide kanten ook heel goed
te vermijden ware geweest -, was de fatale cause célèbre er die twee zeer ingrijpende
gevolgen heeft gehad.
1. In de katholieke wereld werden wetenschappelijke onderzoekers voortaan met
andere ogen bekeken. Galilei had het precedent geschapen van een
experimentator die zijn licht ook wilde laten schijnen over zaken die, vonden
de theologen, slechts hen aangingen.
2. De rem die dit voor ca twee eeuwen op het natuurwetenschappelijk onderzoek
in het katholieek deel van Europa zette, kon alleen maar het
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protestantisme baten toen het (overigens vrij laat; Newton weifelde nog tussen
een godsdienstig-neutrale wetenschappelijke wereldbeschouwing en de onrust
van een apocalyptiek à la Thomas Browne) van zijn kant aan natuuronderzoek
ging doen, wat uiteraard een bekentenis inhield dat dit de moeite waard was en
geen ijdele bezigheid van mensen die de aardse dingen overschatten.
Protestantse theologen hadden de neiging natuuronderzoek misschien niet voor
gevaarlijk maar wel voor absoluut nutteloos te houden. Alles wat de mensen moesten
weten, stond in de bijbel.
Een late start hoeft niet steeds een nadeel te zijn. De snelle vorderingen die het
natuurwetenschappelijk onderzoek in de niet-katholieke landen maakte, waren hiervan
een treffend bewijs. Intussen bracht de optiek mee dat protestantisme en
natuurwetenschappelijke ontdekkingen sinds de 17de eeuw bijna voor twee kanten
van dezelfde mentaliteit doorgingen. Pas de nieuwe wetenschapshistorie die in de
loop van de 20ste eeuw is opgekomen, heeft dit simpele beeld eindelijk weten te
rectificeren, al is daarvan nog altijd niet veel tot het grote publiek doorgedrongen,
ondanks publikaties als The Sleepwalkers van Arthur Koestier of The Origins of
Modern Science 1300-1800 van de Engelse historicus Herbert Butterfield. In
Nederland heeft E.J. Dijksterhuis er als geen ander toe bijgedragen dat deze historische
problematiek in een beter licht werd geplaatst.
In de loop van de 17de eeuw werd echter de teerling geworpen die maakte dat het
katholicisme, hoewel van oorsprong veel ‘naturfreundlicher’, de exacte studie van
de natuur min of meer uit handen gaf aan hen die hun carrière in feite met een
ressentiment tegen de aarde en alles wat zij bevatte waren begonnen. Dit bleek zelfs
zijn voordelen te hebben om ontdekkingen te doen. Er was geen uitgesproken
natuurfilosofie die daarbij remmend optrad.
Dijksterhuis heeft eens de opmerking gemaakt dat men als natuuronderzoeker
liever geen gedachten over de natuur moet hebben. ‘Wat men in de wandeling een
filosofische geesteshouding pleegt te noemen, een houding die de mens er toe drijft
door te willen dringen in wat hij het wezen der dingen noemt, is voor de groei der
natuurwetenschap niet de meest bevorderlijke. Een zekere wijsgerige oppervlakkigheid
of het bezit van een wijsgerige opvatting die in staat stelt om wat eeuwenlang als
ernstig filosofisch probleem gevoeld is, als schijnprobleem te ontmaskeren en daardoor
te elimineren, biedt bepaald betere kansen op welslagen’.
Dit nu was precies het mentale uitgangspunt van de natuurwetenschappelijke
wereld waarin wij thans nog leven. Er ligt geen klaar denkpatroon aan ten grondslag.
Filosofisch gesproken is zij niet het object van een subject, niet de oplossing van een
probleem. Eerder de ignorering daarvan.
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De middeleeeuwse geleeerden wilden bijv. weten wat het wezen van een chemische
binding was. Zijn de elementen er nog en indien ja, in welke zijnswijze? Zij vonden
er geen antwoord op en daarom begonnen zij maar niet aan chemie. Heden weet men
het echter nog niet. Maar men heeft zich totaal van de wezenskwestie afgewend en
op dit ‘niets’ een verbazingwekkende chemische wetenschap opgebouwd. Maar wat
hiervoor geldt, geldt in feite voor ons hele natuurwetenschappelijke wereldbeeld.
Newton, een man van vele vragen, had er daarom geen vrede mee.
Wij moeten nog een keer op Newton terugkomen, omdat zijn persoonlijke positie
in dit geheel zo verrassend is. De hindernissen die het protestantisme tegen zichzelf
opwierp om wetenschappelijk gesproken geloofwaardig te worden, treden bij hem
bijna paradigmatisch aan den dag.
Men stelle zich voor: Geen natuurwetenschappelijk bewijs was deze grote geleerde
per slot van rekening zo dierbaar als een chronologisch-mysticistisch bewijs dat de
dagen van deze wereld spoedig geteld zouden zijn. De manuscripten die hij daarover
heeft nagelaten, tasten zijn grote werken (Principia en Opticks) weliswaar niet aan,
maar zij werpen wel een onverwacht licht op de persoon.
Lord Keynes, die in 1936 een deel van deze manuscripten kocht - zij zijn nu in
King's College Library, Cambridge -, noemde hem een ‘magician’, ‘de laatste van
de Babyloniërs en Sumeriërs, de laatste grote geest, die de zichtbare en de geestelijke
wereld schouwde met dezelfde ogen, als die welke de oorsprong bepaalden van onze
geestelijke erfenis, nogal wat minder dan 10.000 jaar geleden’.
Wat ons hoofdzakelijk interesseert, is dat hij een fervente apocalypticus was, en
men was dat toen omdat men geen vertrouwen in de natura naturans had.
Overigens, twee eeuwen geleden was die aarde nog nauwelijks meer dan ‘woest
en ledig’. En thans?
De publikatie van The Limits to Growth (1972) heeft velen opgeschrikt die over
de reserves van onze planeet nog illusies hadden. Wij zijn daarna allemaal een beetje
ecoloog geworden. ‘The dangers are readily diagnosed’, schreef Robert Graves, ‘but
who will ever be empowered to correct them?’ De computer van Dennis L. Meadows
cum suis heeft in dit opzicht niet veel hoop kunnen geven. De ‘predicament of
mankind’ blijft ook uitermate hachelijk, indien wij voortaan voorbeeldige ecologische
criteria zouden gaan toepassen. Wij hebben ons mechanisch paradijs, zo gezien, al
weer gehad.
Onze eeuw loopt zo ten einde met een nieuwe variatie op een oud thema: Eertijds
was het leven op aarde beter. Na een intermezzo van nauwelijks twee eeuwen waarin
alles ‘vooruitgang’ was wat de klok sloeg, schijnen
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thans nieuwe ecologen tot de opvatting van oude theologen te neigen dat paradijzen
per definitie in het verleden liggen en niet in de toekomst.
Daar wij tijdens de vooruitgang snel hebben geleefd, zijn wij intussen totaal
vergeten dat tot ca 1700 de aarde voor minstens zo ‘verknoeid’ werd gehouden als
nu. Het enige verschil was dat toen de natuur zelf, die welke sindsdien door ons is
verknoeid, voor ‘gedegenereerd’ en ‘decadent’ doorging.
Christen zijn betekende tot aan de 18de eeuw natuurpessimisme, terwijl wij daar
nu cultuurpessimisme voor in de plaats hebben gesteld.
De kwestie was dat men tot ca 1700 deze aarde als een triest resultaat van de
bijbelse zondvloed beschouwde. In niemands gedachten zou het toen zijn opgekomen
dat de aarde op zichzelf iets moois was. In het bijzonder de bergen waren voor het
algemene gevoel een bewijs hoe lelijk de aarde er sinds de zondvloed op geworden
was.
Een reis door Zwitserland was een melancholische bezoeking. Als er van een
panorama sprake was, dan zeker niet van een van toeristische aard. De reizigers lieten
hun gedachten meer gaan over het panorama van alle zonden die de mensheid had
begaan, alvorens God de zondvloed zond en daarmee die afstotelijke Zwitserse
bergen. Pas Rousseau was een van de eersten die durfden te bekennen dat die bergen
toch wel iets heel indrukwekkends hadden.
Thomas Burnet, een Anglikaanse hofkapelaan van koning-stadhouder Willem III,
was in vele opzichten zeer modern voor zijn tijd. Hij moest zijn ambt dan ook
neerleggen. Maar in zijn beroemde Telluris Theoria Sacra (Sacred Theory of the
Earth), verschenen tussen 1681 en 1689, geeft hij nog volkomen zuiver de oude
christelijke opvatting over de door ons bewoonde, sinds de zondvloed absoluut
gedegenereerde aarde weer. Het paradijs van Adam en Eva was vlak en mooi.
‘Op deze vlakke Aarde bevonden zich de eerste Taferelen van de Wereld en de
eerste Generaties van de Mensheid. Ze had de Schoonheid van de Jeugd en van de
prille Natuur, ongerept en vruchtbaar, zonder een Rimpel, Schram of Breuk op heel
haar Lichaam: geen Rotsen, noch Gebergten, geen diepe Grotten, noch gapende
Kloven, maar effen en gelijkvormig over het hele oppervlak. En deze Effenheid van
de Aarde maakte ook het Gelaat van de Hemelen mild: de lucht was kalm en sereen,
zonder die verwarde Bewegingen en Conflicten van Dampen, die Bergen en Winden
in onze atmosfeer veroorzaken. 't Was een aarde die paste bij een gouden Tijdperk,
en bij de eerste onschuld van de Natuur’.
Dan komt de zondvloel die de aarde lelijk maakt en de mensen bijna met verlangen
naar de dag doet uitzien waarop deze lelijke aarde zal ondergaan. ‘Zo bereikte dan
de Vloed zijn hoogste grens, en 't valt niet mee ons dat vreemde Toneel der Dingen
voor te stellen, toen de Zondvloed in een top-
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punt van Razernij verkeerde; toen de aarde werd stuk gebroken, en verzwolgen in
de Afgrond, waarvan de woeste Wateren de hoogste bergen bedekten, en de lucht
vervulden met wilde golven, en een universele Nevel, en een dikke Duisternis, alsof
de Natuur in een tweede Chaos was ondergegaan. En op deze Chaos dreef de
benauwde Ark, die de kleine rest van de Mensheid borg... een schip, waarvan de
lading niets geringer was dan een hele wereld; dat het Lot en de Hoop van een heel
nageslacht meevoerde. Was de Ark vergaan, dan ware de Aarde, naar ons beste
weten, niets meer geweest dan een Woestijn, een grote Ruïne, een dode hoop Afval,
vanaf de Zondvloed tot aan de ultieme Brand. Maar Dood en Hel, Graf en Vernieling
hebben ook hun grenzen’.
Deze opvatting over de aarde was tot ca 1700 in het christendom niet slechts
theorie. Zij vormde de reële achtergrond als mensen baden ‘Uw koninkrijk kome’.
Het kon bijna niet anders dan dat dit eschatologisch werd gezien en gevoeld, want
deze aarde als zodanig - zo hadden 17 eeuwen christelijke theologie geleerd - was
slechts de puinhoop van een voormalig paradijs.
Het is duidelijk dat onder deze geestelijke voorwaarden weinig ruimte voor
materiële vooruitgang bleef.
Technisch gesproken stond de westelijke wereld nog in het midden van de 18de
eeuw op een punt dat de hellenistische wereld al bereikt had. En een hoog punt was
dit ook in de hellenistische wereld al niet, veel minder hoog althans dan het had
kunnen zijn als de intelligentie van hellenistische wetenschapsmensen en uitvinders
praktische gevolgen had gehad. Maar hun werk bleef nutteloos, omdat er door de
slavernij geen enkele premie op de toepassing van nieuwe uitvindingen stond.
Bovendien dacht de Griek niet in de eerste plaats technisch en de Romein nog veel
minder, want hij had nog meer slaven.
Om de westelijke wereld technisch te doen denken was derhalve een grote revolutie
in de denkgewoonten nodig. Daar die tot in de 18de eeuw uitgesproken ‘theologisch’
waren en theologen van diverse signatuur mede het denken over de aarde als gegeven
vehikel van een eventuele technische vooruitgang bepaalden, kan men zeggen dat
het kritische punt aanbrak toen theologen de aarde anders gingen bekijken.
Een Descartes was om zo te zeggen niemand zonder een theoloog die de mensen
begon te vertellen dat Descartes iemand was. Een theoloog had in de 17de eeuw nog
een zeer ruime functie, vooral in Engeland, waar de technische vooruitgang begonnen
is. Zij waren onder andere de voornaamste publicisten en journalisten van die tijd
en konden dat zijn omdat theologen, of predikers, de aangewezen personen waren
om iets onder het publiek te brengen.
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Maar dit betreft slechts een uiterlijk aspect van deze zaak. Veel belangrijker werd
dat de theologie de vooruitgangsgedachte tenslotte uit zichzelf voortbracht, in een
zeer merkwaardige transpositie, die voor het eerst overtuigend is beschreven door
de Amerikaanse ideeënhistoricus Tuveson.
Deze is uitgegaan van het feit dat de hervormingstijd een grote opleving van oude
millenniumvoorstellingen te zien gaf. Deze waren speciaal populair in Engeland en
zouden daar nog in de 17de eeuw zo om zich heen grijpen dat Cromwell de grootste
moeite had om zijn republiek uit de handen van fantasten te houden die er het einde
van de wereld mee wilden bespoedigen. Vanuit Engeland moest zich volgens deze
lieden het duizendjarige vredesrijk, genoemd in de Openbaring van Johannes, over
de wereld verbreiden. Na Cromwell volgde daarop een ontnuchtering, die men zich
misschien het best kan voorstellen aan de hand van wat na Hitler in Duitsland
gebeurde. Na de mythologie kwam de economie, met het verschil dat dit toen in
Engeland voor de allereerste keer in de geschiedenis voorviel.
De millenniumgedachte werd radicaal in praktische richting omgebogen. Men ziet
het paradigmatisch gebeuren bij een na-Cromwelliaanse calvinistische theoloog als
John Edwards (1637-1716), die in het laatste jaar van de 17de eeuw over de aarde
eensklaps iets heel anders zegt dan wat men tot die tijd gewoon was te horen.
‘De “virtuozen” zullen de natuurfilosofie ontwikkelen, de bodem zal zijn
oorspronkelijke vruchtbaarheid terugwinnen, het leven zal comfortabeler zijn. De
erfgenamen van de utopische aarde zullen niet de verrezen heiligen maar gewoon
het nageslacht zijn’.
Met andere woorden: Het millennium kan morgen beginnen als de mensen hoofd
en hersens gaan gebruiken om die hopeloze aarde van na de zondvloed, waaraan tot
dusverre weinig of niets gedaan was, aan een goede bewerking in ‘virtuoze’ zin te
onderwerpen. (Het toenmalige begrip voor technologisch was: virtuoos).
‘Zo kwam het’, schrijft Tuveson, ‘dat de apocalyps die aan het begin van de
hervorming slechts een donkere toekomst voor de mensheid voorspelde, met behulp
van een nieuwe wetenschappelijke filosofie van universele betekenis juist dat werd
wat vooruitgang garandeerde en verzekerde’. (Millennium and Utopia, 1949).
Op deze transponering berustte alles wat later technische vooruitgang zou worden.
Deze was letterlijk ondenkbaar zonder die verandering van de opvattingen over de
aarde, die in de loop van de 18de eeuw haar beslag kreeg.
De rol die theologen, d.w.z. vooral Engelse protestantse theologen, daarbij
vervulden, mag beslissend heten. Christopher Hill heeft in zijn nieuwste boek, The
World Turned Upside Down (London, 1972), nauwelijks over-
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dreven, wanneer hij daar over deze protestantse volksleraren van de 17de eeuw het
volgende zegt:
‘(Zij) ondernamen een culturele revolutie, een actie voor zuivere leer en
hersenspoeling op toen nog weergaloze schaal. Wij kunnen dat niet zo zien omdat
wij in een maatschappij van hersenspoeling leven. Deze begint echter zo vroeg en
komt van zoveel kanten tegelijk dat wij het niet weten. Alleen andere volken
ondergaan haar naar ons gevoel. Pas tegenwoordig, nu de protestantse ethiek in onze
maatschappij niet meer volledig geaccepteerd wordt en met andere opvoedingen in
andere maatschappijen vergeleken kan worden, kunnen wij begrijpen hoe zij ons is
opgelegd, al werd er dan verscheidene generaties over gedaan om het zover te krijgen’.
Het resultaat was een geweldige mentaliteitsverschuiving, van een betere tijd die
vroeger had bestaan naar een betere tijd die integendeel eerst zou komen.
De eerste hervormers hadden nog vast in een ‘degeneratie’ van de wereld geloofd.
Zij wachtten vuriger dan welke katholiek ook op de jongste dag. Een paar generaties
later waren de rollen omgekeerd. Het protestantisme was bijna louter ‘innerweltlich’
geworden, met of zonder de ascese waarvan Max Weber sprak.
Langs een omweg hebben wij onze vooruitgang aan teleurgestelde apocalyptici
te danken.
Lewis Mumford, nu een van de bekendste bestrijders van een vooruitgang die
intussen haar teleurstellingen gebracht heeft, heeft het unieke van het gebeuren in
The Pentagon of Power zo beschreven:
‘Om te begrijpen hoe de gedachte van de technische vooruitgang gedurende de
negentiende eeuw een quasi-religieus geloof werd, moet men haar geschiedenis, een
merkwaardig korte, onderzoeken. Er zijn in elke hogere cultuur perioden voorgekomen
met technische verbeteringen. Maar al waren deze verbeteringen frappant genoeg
om geïmiteerd te worden, niemand kwam op de gedachte dat zij onvermijdelijk
waren. Evenmin kondigden zij een lange serie van verbeteringen op andere terreinen
aan. Wie voor menselijke volmaaktheid voelden, bleven deze in het verleden zoeken.
Daar bestond een eenvoud die verloren was gegaan, een menselijkheid die verknoeid
was.
Zelfs de Joden, met hun gevoel voor hun historische missie, gaven er de voorkeur
aan om naar Mozes terug te keren, liever dan zich op weg te begeven naar een nieuwe
messias’.
Indien het bij het messianisme bij uitstek al zo is, kan ook de aarzeling van andere
religies in dit verband begrijpelijker worden. Vooral de katholieke kerk heeft voor
die keus gestaan. Haar positie was van het begin af heel anders, daar zij apocalyptiek
nooit een grote plaats heeft ingeruimd. Er viel
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voor haar dus ook maar weinig apocalyptisch gevoel te transponeren in een geloof
aan de menselijke vooruitgang.
Zoals de dingen gelopen zijn, heeft zij zich daarmee eigenlijk maar weinig te
verwijten. Te meer daar zij wetenschap en techniek meestal geaccepteerd heeft
voorzover zij in zichzelf als instrumenten van een beter aards bestaan evident waren.
‘Wij hebben geen enkel negatief vooroordeel tegen de wetenschap’, zei paus Paulus
in de algemene audiëntie van november 1973 en men kan dit des te gemakkelijker
geloven als men ziet hoe de katholieke kerk zich aan de ‘vooruitgang’ heeft aangepast.
Echter op één voorwaarde. De katholieke kerk blijft weigeren de vooruitgang als
zodanig, als quasi-religieuze bovenbouw van dit materiële gebeuren, voor haar
rekening te nemen. ‘De dwaling bestaat in het incomplete van deze materialistische
conceptie, zelfs als zij alle economische problemen van onze tijd zou kunnen oplossen
en de stoffelijke dingen wonderbaarlijk in brood zou kunnen veranderen’ (Paus
Paulus in dezelfde audiëntie).
Augustinus heeft al eens ongeveer hetzelfde tegen anderen gezegd. Dat waren niet
toevallig apocalyptici.
Deze wekten al in zijn tijd gaarne de indruk dat het einde van de wereld goed voor
deze wereld was, omdat dan aan alle ongerechtigheid een einde zou komen. Intussen
hadden zij de eigenaardigheid dat einde meestal niet als een souvereine daad van
God op te vatten. Neen, eerst zou er zo iets als een duizendjarig rijk op aarde
aanbreken en daarin zouden zij, de grote critici van alle ongerechtigheid in de wereld
zoals zij was, het voor het zeggen hebben.
Tot welke ontsporing van gedachten dit reeds in de eerste eeuwen van het
christendom leidde, weten wij ook uit andere bronnen, Eusebius bijvoorbeeld. Maar
Augustinus zette wel heel precies de puntjes op de i. Daar hij persoonlijke ervaringen
met deze zogenaamde chiliasten (die hij voor het eeerst millennaristen heeft genoemd)
had gehad, kende hij hun karakter. Volgens hem waren zij in hun binnenste niets
anders dan materialisten die hun kans nog niet hadden gehad. Hun ideaal waren
‘mateloze “vleselijke” gelagen, met zulk een overvloed aan eten en drinken, dat deze
de maat van hun ongeloof nog overschrijden’ (Civitas Dei, 20, 7).
Dit kan alleen maar als een psychologische bevestiging van de these van Tuveson
e.a. worden gezien dat langs allerlei vreemde wegen een onproblematisch populair
geloof in de onuitputtelijkheid van de materiële progressie uiteindelijk op ongare
apocalyptiek van vroegere eeuwen stoelt. Daardoor staat elke gevestigde godsdienst
die eens met een punt alfa begonnen is, steeds opnieuw weer voor dezelfde keus.
Kan hij het uitgangspunt opgeven om zich naar een punt omega te begeven dat, hoe
men het ook wendt of

Streven. Jaargang 27

886
keert, een speculatie is die thans zeer nauwe familierelaties met het geloof in de
technische vooruitgang onderhoudt?
Er bestaat van de latere Heine een gedicht dat zeer goed op Teilhard de Chardin
van toepassing is, al had hij het dan meer op Saint-Simon, de sociale profeet van
toen, gemunt.
Auf diesen Felsen bauen wir
Die Kirche von dem dritten,
Dem dritten neuen Testament;
Das Leid ist ausgelitten.
Vernichtet ist das Zweierlei,
Das uns so lang' bethöret;
Die dumme Leibesquälerei
Hat endlich aufgehöret.
(Uit: Seraphine 8).

De ‘domme kwelling van het lichaam’ houdt evenwel nooit op, wat Heine op zijn
‘Matratzengruft’ beter wist dan alle revolutionaire of evolutionaire apocalyptici die
‘optimistisch’ over deze primaire hindernis willen springen en daarbij, of zij willen
of niet, de mensheid de grootste illusie over zichzelf geven en al haar religies feitelijk
facultatief stellen.
Men hoeft zich voor contra-argumenten niet eens uitsluitend op de menselijke ziel
te beroepen. De ‘menselijke conditie’ zorgt waarschijnlijk nog voor een beslissender
dementi.
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Hoe Christelijk is het conflict in Ierland? II
Blauwdruk voor een christelijker kerk
Documentatiecentrum Pro Mundi Vita
In een vorige bijdrage spraken wij de hoop uit dat er voor christenen nog een ander
soort realisme mogelijk moet zijn dan alleen maar de verwachting de vijandschap te
kunnen bevriezen. Als zo iets mogelijk is, dan moet - hoe zwaar ook dit álle
katholieken vallen kan - de haat van de Orde van Oranje nog meer au sérieux genomen
worden dan nu al het geval is, zonder voorop te stellen dat er geen ander dan dit
haatdragende Orangisme of dit gehate Rome mogelijk zijn. Om te beginnen zou men
moeten erkennen dat de Orde van Oranje in feite veeleer óók een geïnduceerd
verschijnsel is: iets wat haar verdedigers zelf én zij die het voorwerp zijn van hun
haat, nog altijd onvoldoende beseffen. De Orde put haar sterkte en haar
overlevingskans uitsluitend uit het bestaan van haar aartsvijand. In zekere zin geldt
dat zij een van de meest natuurlijke (in de gegeven omstandigheden misschien zelfs
onvermijdelijke) neven-produkten is van een bepaald type Rooms-Katholicisme,
zoals dit met meer of minder geluk, in Ierland en daarbuiten, eeuwen lang bekend
stond. Is het hele protestantisme niet eveneens zulk een protest dat achterwege had
kunnen blijven, of minder weerklank had kunnen vinden, ware het niet dat een groot
aantal mensen, met een normale redelijkheid begaafd, werkelijk meenden redenen
te hebben om te protesteren? Het Orangisme is slechts een locale versie van dit
protest, die haar uitzonderlijke kracht en hevigheid aan even zoveel bijzondere
omstandigheden ontleent die niet alle het produkt van zijn schepping of inbeelding
zijn.
Mocht nu de historische analyse aantonen dat het gewoon niet mogelijk is deze
vorm van katholicisme te behouden zonder ipso facto deze vorm van weerstand op
te roepen en te verstevigen (althans niet binnen het systeem van nauwe
oorzakelijkheid, waarvan Ierland de ongelukkige erfgenaam is), dan staat de weg
open naar meer fundamentele en meer theologische* vra-

*

Met toelating van de redactie Pro Mundi Vita overgenomen Special Note 30, augustus 1973,
The Irish conflict and the Christian conscience. Cf. het eerste deel in Streven, mei 1974, pp.
739-753
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gen. Van katholieke zijde kan men zich dan afvragen (en moet men het in geweten
doen) of deze vorm van katholicisme (d.w.z. een katholicisme dat noodzakelijk deze
vorm van reactie oproept) moet behouden blijven tot deze prijs of tot gelijk welke
prijs: zou de onloochenbare impasse niet veeleer een providentiële vingerwijzing
kunnen zijn? In dit laatste geval ware de ergste ramp dat men deze tekenen niet zou
verstaan: de prijs om op de platgetreden paden nog verder te gaan is te hoog, nu er
een reële kans voor een vernieuwde aanpak bestaat.
Ulster heeft zijn problemen. Hun oplossing hangt natuurlijk niet alleen af van de
katholieken in Ulster, en zelfs niet van alle katholieken samen. Uit al het voorafgaande
is dit duidelijk genoeg gebleken. Toch willen wij in het vervolg van dit artikel
uitsluitend appelleren aan de gedeelde verantwoordelijkheid van de katholieke partner
in dit conflict, in de hoop dat alle christenen moeite noch inspanning zullen sparen
om uit de bedroevende en frustrerende impasse te geraken.

Het sectaire karakter van de godsdienst
Het eerste wat ons van katholieke zijde lijkt te moeten overwonnen worden is het al
te makkelijke onderscheid tussen de godsdienst, die vrij uitgaat, en een paar sectaire
uitingen ervan, die nagenoeg ‘iedereen’ veroordeelt. Er zijn heel wat redenen om
nog bij een status quo te zweren: er zijn er echter nog meer om de noodzaak van een
verandering zo scherp mogelijk te analyseren. Met deze stellingname distantiëren
wij ons, op een genuanceerde wijze, van een aantal bestaande analyses van de Ierse
situatie, die alle op een of andere manier vermijden dat men van een verandering in
de kerk zelf een oplossing zou verwachten. Voor sommige analyses is deze kritiek
vrij eenvoudig, maar wij geloven dat geen enkele gespaard mag worden.
Sommigen beweren dat de godsdienst ter sprake brengen slechts een
afleidingsmaneuver in de discussie is: de Angelsaksers noemen dat ‘a red herring’
(een gerookte bokking). Terecht repliceerde Conor Cruise O'Brien daarop ‘dat deze
haring dan wel de afmetingen van een walvis heeft’1. Anderen beweren dat het meer
een kwestie van klasse- dan van godsdien-stverschillen is, maar de fundamentele
studie van Rose in 1971 wijst op de onhoudbaarheid van deze hypothese. Nog anderen2
menen dat de expliciet religieuze referenties eigenlijk slechts een ‘stam-samenvatting’
zijn van wat in één volksgroep leeft, waarbij de inhoud minder belang heeft.
Daartegenover wensen wij slechts dit ene te stellen: dat een ruimer begrip van wat
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Harold Jackson, The two Irelands / The problem of the double minority, Minority Rights
Group, London, 19722.
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een doctrine vertegenwoordigt, vooral als ze in zo geheten religieuze overtuigingen
geworteld is, heel wat bijdraagt tot de specificatie en de consolidatie van de ‘stam’
of de volksgroep. Weer anderen3 accepteren gewoon als een feit dat de religieuze
factor inderdaad de status quo in Noord-Ierland bepaalt en meespeelt in het verzet
tegen een vereniging met het Zuiden. Wij negeren niet dat de religieuze elites, die
thans aan de macht zijn, inderdaad graag de angst voor de andere gebruiken om hun
macht te bevestigen. Maar we mogen wel enig vertrouwen hebben in hun opmerkelijke
realiteitszin om hun echte objectieven en vooral hun mogelijke toekomstige rivalen
in de machtsstrijd te onderkennen. En dan zijn er tenslotte nog al diegenen die beweren
dat het geen godsdienstig probleem is4, maar een probleem van sectarisme, en dat
dit een hemelsbreed verschil uitmaakt. Hun moeten we antwoorden, dat we bereid
zijn de woorden in deze zin te gebruiken, maar dat we dan nog moeten nagaan hoe
dit sectarisme binnen de structuren van de kerken zelf zit.
Doordat op een bepaald niveau van het establishment sommige belangen
samenvielen, genoten de kerken van een soort diplomatieke onschendbaarheid, die
hen toeliet op deze laatste vraag niet in te gaan. Deze onschendbaarheid is aan het
afbrokkelen en de clerus geraakt meer en meer geïsoleerd in de verdediging ervan.
Ongetwijfeld blijven de kerkelijke overheden in Ierland en daarbuiten de stelling
verdedigen dat het Ierse conflict in de grond niet van religieuze aard is. Men kan
‘religieus’ hier verstaan in de zin van ‘theologisch’ om deze stelling verdedigbaar
te maken. Deze beperkende definitie kan bewust irenisch bedoeld zijn, maar ze kan
ook erg geinteresseerd klinken. Belangrijke politieke leiders, twee ministers van de
Ierse Republiek en de voorzitter van de New Ulster Movement in het Noorden, blijven
beweren dat het conflict fundamenteel van religieuze aard is (en voor ons part mag
men hier religieus in de zin van sectair verstaan). Misschien is het dus toch raadzaam
‘deze stier bij de horens te vatten’. Wil men ‘het christendom naar Ierland
terugbrengen en Ierland naar het christendom’5, dan moet men het feit van het
sectarisme moedig onder de ogen durven zien.

De Kerk in de strijd om de macht
Een tweede belangrijke opdracht lijkt ons de erkenning dat het ook in Ierland ‘om
een machtsstrijd’ gaat. Maurice Hayes, de eerste voorzitter van de
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Commissie voor Communautaire Betrekkingen in Noord-Ierland, heeft daar in
algemene termen nadrukkelijk op gewezen. Vooralsnog hebben slechts weinig
kerkmensen het aanvaard de religieuze implicaties van dit fundamentele feit na te
gaan: nog minder zijn ze geneigd om over te stappen van de religieus/sectaire
implicaties naar de religieus/theologische. Nochtans zijn de drie grote bewegingen
die al het langst in de machtsstrijd verwikkeld zijn - de Fianna Fail Party in het
Zuiden, de Unionistische Partij in het Noorden en de Orde van Oranje - het in de
praktijk allemaal eens over één punt: dat de katholieke hiërarchie een vierde, minstens
even belangrijke macht vertegenwoordigt. De overtuiging van het volk en het kritisch
onderzoek vallen op dit punt samen. De macht van de katholieke kerk in de Ierse
Republiek is een van de weinige dingen waarvan katholieken en protestanten in
Noord-Ierland even overtuigd zijn. Ze behoort tot een van de zeldzame
gemeeenschappelijke conclusies van de Franse onderzoeker Blanchard6 en de
Amerikaan Blanshard7. Ook Whyte van Ulster hecht er veel belang aan8.
Dit feit stelt dus de dubbele vraag naar de ‘sectaire’ en naar de theologische
implicaties van een dergelijk religieus bestel. De eerste vraag luidt: In welk stadium
van de ontwikkeling zal, naar louter politieke berekening, de kerkelijke macht over
haar eigen doel heenschieten, doordat ze een onverteerbare tegen-macht in het leven
roept? En de tweede: Staan we in Ierland niet voor een overtuigend bewijs (even
overtuigend als gelijk welk ander) dat een bepaalde monolitische opvatting van het
kerkelijk gezag onhoudbaar is geworden, méér nog, dat een bepaalde
‘substantialistische’ theologie van de kerk heeft afgedaan? Zelfs na Vaticanum II
hebben niet alle kerken in alle landen de aansluiting met de huidige tijd even gelukkig
gerealiseerd.
De Ierse bisschoppen staan dus voor een moeilijke keuze: tussen de grootst
mogelijke morele invloed en de grootst mogelijke expliciete macht. De tijd waarin
ze beide dingen tegelijk in handen konden houden, lijkt definitief voorbij. Mochten
zij zelf ooit met deze conclusie instemmen, dan zal dit pas mogelijk zijn op
voorwaarde dat ze de schijn doorbreken: meestal immers zijn zij de laatsten in het
land die vernemen wat reeds lang en onverbloemd onder het kerkvolk wordt
uitgesproken. Willen ze consequent naar dit nieuwe inzicht handelen, dan zullen ze
moeten aanvaarden dat de prijs voor een herwonnen vertrouwen de verzaking aan
de macht is. Verwonderlijk is het ondertussen niet dat vooralsnog slechts weinig
bisschoppen het aandurfden
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‘deze netels met volle handen beet te pakken’: de meesten hebben ze nog niet
aangeroerd. De uitdrukking stamt van een Eerste Minister van de Republiek, tegen
wie een deel van de katholieke hiërarchie dadelijk in het verweer kwam.

De noodzaak van politieke moed
Een derde opdracht ware: meer politieke moed om reeds bestaande inzichten in de
praktijk om te zetten. ‘Het Ierse probleem is niets anders dan de vrucht van de afkeer
die de protestanten van het noorden ervaren tegen hun integratie in wat zij beschouwen
als een katholieke autoritaire Staat in het zuiden’. Niet de Grootmeester van de Orde
van Oranje heeft dit gezegd, maar niemand minder dan Fitzgerald, Minister van
buitenlandse zaken van de Ierse Republiek, één jaar voor hij met zijn partij aan het
bewind kwam9. Indien naar zijn zeggen dit ‘de hinderpaal blijft die overwonnen moet
worden’, dan zouden mensen van zijn rang toch niet langer mogen aarzelen om er
iets aan te doen. Makkelijk zal dit alleszins niet zijn, aangezien bisschoppen en politici
in laatste instantie meer de produkten dan de producenten zijn van de katholieke
Ierse mentaliteit. Niet minder uitgesproken is de traditionele identificatie van de Orde
van Oranje met de Unionistische Partij in het Noorden, dankzij een ietwat subtielere
symbiose van het godsdienstige en seculiere, die op langere termijn eveneens heel
andere vruchten afwerpt dan die welke officieel worden beoogd. De historicus
Edwards meent zelfs dat bisschoppen en politici van het Zuiden een zeker belang
hebben bij de status quo van de grens10; en de socioloog Spencer gewaagt zelfs van
een bepaalde medeplichtigheid van de bisschoppen met het geweld tegen de
traditionele vijand, medeplichtigheid die weliswaar verdoezeld wordt door een vertoon
van veroordelingen dat de buitenwereld gerust moet stellen.
De beschuldiging van medeplichtigheid is ongetwijfeld de zwakste plek in het
betoog van deze auteur en zou de bisschoppen kunnen verleiden om ook aan de rest
van zijn studie niet de minste aandacht te besteden. Over het geheel genomen lijkt
niets ons zo oprecht, in goede of in kwade zin, dan de historische afwijzing van het
geweld van de Ierse bisschoppen: of het nu gaat om het traditioneel gebruik ervan
in het moderne Ierse nationalisme, of om gelijk welke vorm die ook maar enigszins
lijkt op de Franse Revolutie en wat daaruit voortvloeit. Het reële medeweten, en dus
ook de medeplichtigheid, werd op een veel minder betwistbare wijze geformuleerd
door
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een andere minister van de huidige republikeinse regering: ‘De rol van de kerken,
die een soort stam- en secte-farizeïsme aanmoedigen, ophemelen en versterken,
waardoor een cultuur ontstaat waarin het geweld zich zo licht uitbreidt’11.
Wat dus wel blijkt is dat de katholieke kerkelijke overheid zich tot nog toe
duidelijker heeft opgesteld tegen het geweld van het Ierse Republikeinse Leger dan
de hoogste katholieke staatsambtenaren. Maar in tegenstelling tot heel wat leken,
enkele politici niet uitgezonderd, zijn de bisschoppen minder bereid tot de erkenning
dat het IRA (en het Orangisme) eveneens een onvermijdelijk neven-produkt zijn
‘van de huidige religies, waar de protestanten van Ulster en de katholieken van Ierland
zo aan gehecht zijn’ (O'Brien). Ze zouden moeten erkennen, meent dezelfde auteur,
dat deze religies ‘ofschoon formeel dezelfde, in werkelijkheid toch verschillen van
de gelijknamige in andere landen’ en dat ‘hun dubbele onverdraagzaamheid beide
in stand houdt en hun wrede kinderen koestert: het ultranationalisme en het
sectarisme’.
Er bestaat geen hoop dat deze vicieuze cirkel ooit doorbroken zal worden tenzij
door een gedurfd leiderschap. In het midden van 1973 hebben beide Ierlanden de
gelegenheid gehad zich nieuwe leiders te kiezen. Aan beide kanten waren de resultaten
niet van alle dubbelzinnigheid gespeend, en nog het minst aan die zijde waar het
vuur het sterkst wordt aangeblazen. Er werden nochtans ook mandaten toegekend
aan mensen die een zekere morele wijsheid en politieke moed bezitten. Het enige
wat men kan voorspellen is dat men deze mensen hard nodig zal hebben. Van hen
hangt het af of men ‘de netels zal beetpakken’ die de vroegere politieke en religieuze
leiders alleen met woorden hebben aangeraakt. Alleen deze mensen zijn in staat het
initiatief te nemen om zelfs de schijn van ‘een katholieke autoritaire Staat’ op te
ruimen. Want deze Staat is niet Iers en niet katholiek genoeg.

Van symbolische naar substantieële veranderingen
De vierde opdracht zou hierin bestaan dat men overstapt van louter symbolische
daden van verzoening naar (structurele) hervormingen van substantiële aard. De
katholieke overheid heeft in het algemeen het principe van een verandering in de
kerk al aanvaard: ‘verandering in de kerk’ was de titel van de gemeenschappelijke
herderlijke brief van alle Ierse bisschoppen in 1972. In de Republiek bestaat een
groeiende consensus - van kerkelijken, politici en het volk - over het nieuwe nationale
‘image’ dat men
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zoekt: een pluralistische politieke maatschappij, gericht op de toekomst en naar
buiten. Het volk heeft zich daar duidelijk over uitgesproken: 83% stemden voor de
intrede van Ierland in de E.E.G.; 84% waren het eens met het schrappen uit de
constitutie van de verwijzing naar de ‘bijzondere positie’12 van de katholieke Kerk;
85% stemden voor de kiesleeftijd van 18 jaar; slechts 2% stemden voor de
extremistische partijen. En het was een protestant die (op een totaal van vier Ierse
presidenten) verkozen werd tot president en het won van een katholieke rivaal die
blijkbaar niet minder oecumenisch ingesteld is.
Toch mag men zich geen illusies maken en bepaald niet wat de politici betreft: er
werd nog geen enkele ‘netel’ aangeraakt die niet reeds lang verdord was. En toch
zijn zij de enigen die het kunnen doen. Wanneer het tenslotte toch om de macht gaat,
gaan ook de meest edelmoedige bisschoppen nooit zo ver dat ze werkelijk vertrouwen
schenken aan katholieken of protestanten, in het ene of het andere deel van Ierland,
opdat deze zich als volwassen christenen zouden kunnen waarmaken. Om uit deze
impasse te geraken is een nieuwe impuls, van de basis of enigszins van buiten af,
noodzakelijk.
De symbolische gebaren van het verleden hebben als gebaar beslist heel wat
waarde. Voor het huidige conflict losbrak, heeft men zelfs kunnen beweren dat de
belangrijkste bijdrage van Ierland aan het moderne katholicisme van politieke aard
was: ‘Ierland is een uniek geval als eerste moderne staat, die met een gelovige
katholieke bevolking, geregeerd door praktizerende katholieken, een democratische
republiek heeft opgericht’13. Wat het conflict bewezen heeft, is niet dat deze uitspraak
vals is, maar wel dat deze weg, die de Vrijstaat Ierland als eerste is gegaan (enig
voorbeeld van een godsdienstvrijheid in de Engelssprekende wereld, waarvoor
katholieke staatslieden verantwoordelijk zijn), klaarblijkelijk nu aan een
herinterpretatie toe is, een nieuwe inhoud moet krijgen. Indien deze nieuwe weg
eerder de zaak is van de leken dan van de clerus, dan herhaalt zich slechts wat in
Ierland reeds in 1922 is gebeurd en dan gebeurt wat men na Vaticanum II ook in de
kerk verondersteld wordt te doen.
Hoe staat het met de geïnstitutionaliseerde wrijvingspunten tussen Noord en Zuid,
die als zovele hinderpalen gelden op de weg van de verstandhouding tussen
katholieken en protestanten? Deze punten zijn - of waren -
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de de bevoorrechte positie van de katholieke kerk, de verplichte Ierse taal, de
boekencensuur, het verbod van anticonceptionele middelen, het echtscheidingsverbod,
diverse wetten van kerk en staat aangaande het huwelijk, de kerkelijke controle op
het onderwijs... In het begin van de jaren zeventig was er een algemene tendens bij
de verdedigers van de status quo om zich terug te trekken op de onwrikbare barricades
van een uiterste weerstand. Bij referendum was de ‘bijzondere positie’ van het
katholicisme in 1973 uit de constitutie verdwenen! (Reeds in 1969 had Kardinaal
Conway verklaart dat hij daarvoor geen traan zou laten). De nieuwe regering schafte
in 1973 het verplichte Iers af. De publieke censuur, reeds grondig hervormd in 1967,
is in haar huidige vorm voor beide gemeenschappen aanvaardbaar geworden, zonder
ernstige tegenstand van de kant van de kerk. Het verbod van de contraceptiva lijkt
de steun van de meerderheid te verliezen, al blijft de kerk het krachtdadig verdedigen:
na Humanae Vitae bracht een enquête bij katholieke jongeren uit Noord-Ierland aan
het licht dat 64% gewonnen waren voor de contraceptie als (persoonlijke)
gewetensbeslissing. Het echtscheidingsverbod echter lijkt nog sterk in de praktijk
verankerd te zijn en dit niet uitsluitend door een veroordeling ervan van clericale of
confesssionele zijde. Dit geldt eveneens, met nog meer zekerheid van het
abortusverbod.
Resten dus nog de katholieke huwelijkswetgeving en de controle van de Kerk op
het hele onderwijs. Hierop is ongetwijfeld het gezegde van een Engelse katholieke
socioloog toepasselijk: ‘In Ierland zijn de katholieken al even weinig in staat te
erkennen wat de protestanten razend maakt, als de protestanten het zijn om te erkennen
wat de katholieken razend maakt14. Er werden officiële interconfessionele contacten
op gang gebracht, waarin de gemengde huwelijken en de structuren van communicatie
zelf ter sprake kwamen: maar juist deze discussie openbaarde nieuwe en onvermoede
diepten van onbegrip juist daar waar men probeerde ze te overbruggen. Uit de wijze
waarop het episcopaat herhaaldelijk heeft gereageerd, in ‘oriëntaties’ en communiqués,
op de zogenaamde Ne temere-kwestie, op echtscheiding, contraceptie, oecumenische
structuren en interconfessionele scholen, blijkt dat de bisschoppen behept zijn met
een onbewuste en karakteristieke ongevoeligheid voor al wat niet rooms en niet
clericaal is. Welke ongevoeligheid dan wel leidt tot heel bewuste en onwrikbare
stellingnamen aangaande de meeste van deze problemen. De ervaring in Ulster heeft
vooralsnog nauwelijks enige twijfel kunnen wegnemen over het structureel integrisme
van het Ierse katholicisme: nog in 1973 werd de katholieke praktijk in verband met
de gemengde huwelijken ervan beticht - en niet uitsluitend
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door protestanten - reeds achterhaald te zijn door de nieuwe Romeinse regelingen
terzake uit 1970. En de schoolpolitiek moest het nog steeds hebben van het feit dat
het onderwijs niet alleen het meest katholieke pedagogische systeem ter wereld was,
maar tevens het meest clericale dat er bestaat15.
Hier zijn we dus wel op een breekpunt aangeland: waar een verandering in de kerk
meer 'n kwestie van ‘substantie’ dan van symbool wordt. Hier komt immers de macht
in het gedrang, de directe macht in de parochies en de scholen, de indirecte in de
families en de hele samenleving. Nergens ter wereld is dit soort clericale macht, ten
goede of ten kwade, zo stevig als in Ierland. Onberoerd door de rechtstreekse en
gepassioneerde aantijgingen van een Blanshard in 1954 of een Sheehy in 196816
nauwelijks aangetast door de vrij algemene kritiek op het clericalisme sinds Vaticanum
II, kon deze macht blijven steunen op een consensus die zelf meestal nooit een
mogelijk alternatief onderscheidde. De rolverdeling in de katholieke kerk van Ierland
werd daardoor zo weinig betwist, dat zelfs in het grote debat over de katholieke
scholen, voor- en tegenstanders ervan bleken uit te gaan van de idee dat een school
niet katholiek kan zijn tenzij ze door de clerus wordt gecontroleerd. Wat bijgevolg
met zulke naijver wordt geprezen en behoed als het meest katholieke schoolsysteem
ter wereld, heeft in dubbel opzicht gefaald. Er is geen enkele oecumenische dimensie
aanwezig die aan de katholieke controle ontsnapt (om die reden werd de
interconfessionele school radicaal verworpen), en er is evenmin plaats voor een
bijdrage van de leken die aan de clerico-religieuze controle ontsnapt (om die reden
werd even categorisch de gemeenschapsschool verworpen, waarin de controle ook
gedeeltelijk in de handen van leken zou zijn).
In deze lange traditie van katholieke huwelijken en scholen, in hun gevestigde
vormen, is het kaf niet licht van het koren te scheiden. Men is makkelijk geneigd
alles of niets ervan te aanvaarden, want de voordelen van de acceptatie waren tot
nog toe enorm. Op de bisschoppensynode van Rome in 1971 waarschuwde de
Kardinaal-Primaat van heel Ierland voor een ‘eerste bres’ in wat niets anders kon
zijn dan een van de zeldzame clericale burchten die nog stand hebben gehouden.
Daarmee zette hij de klok achteruit tegenover hen die reeds wijzigingen hadden
voorgesteld in het bestaande clericale systeem. Toch waren er in 1973 opnieuw
tekenen van een veranderde instelling en een nieuw realisme, niet alleen in de
oriëntatie van de politici, maar ook in de verklaringen van bisschoppen, priesters en
religieuzen.
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Toekomstperspectief: gematigden en radicalen
In het brandpunt van de discussie stonden in 1972 de politieke prognoses zoals ze,
vanuit het standpunt van Dublin, door Conor Cruise O'Brien waren geformuleerd,
die toen de woordvoerder was van de Labourpartij in het Noorden en nadien minister
van verkeer in de nieuwe regering. Deze prognoses gingen uit van een ‘goedaardig’
en een ‘kwaadaardig’ model van ontwikkeling. De analyse van de religieuze situatie
zou op een soortgelijke wijze kunnen gebeuren. In een ‘goedaardige’ ontwikkeling
zouden de stamen secte-trekken van de kerken geleidelijk wijken voor meer
oecumenische en broederlijke karakteristieken, en zouden de te clericale en autoritaire
structuren van de Ierse kerk vervangen worden door het dynamisme van de participatie
en het pluralisme. In een ‘kwaadaardige’ ontwikkeling zou als gevolg van het
immobilisme en de onverzoenlijkheid de politiek verder evolueren in de zin van
confrontatie en escalatie.
Toch bestaat er wellicht nog een derde mogelijkheid: dat een bepaalde impasse
en een bepaalde desintegratie tegelijk onvermijdelijk en providentieel zouden zijn.
Dat een zekere onverzettelijkheid in de religieuze status quo tevens een duidelijker
breuk met de ‘aliënerende mythes’ zou kunnen verhaasten. Deze loutering en de prijs
die ervoor betaald moet worden, door het leed van de bevolking en de vernedering
van de kerken, zou Ierland verder kunnen brengen dan wat zelfs de radicalen ooit
onder ogen wensten te zien. En toch zou deze ervaring een les kunnen bevatten die
voor Ierland en de buitenwereld nog de moeite waard is, indien nu eenmaal deze les
voor geen geringere prijs te krijgen is. Het zal dan in elk geval om een les gaan die
iets te maken heeft met het ‘hij heeft zichzelf vernederd’ uit de brief aan de christenen
van Filippi (II, 7), met het sterven-om-te-leven dat de kerk de kans geven moet om
ook morgen nog kerk te blijven.
Er zijn vooralsnog onvoldoende gegevens voorhanden om uit te maken of de
evolutie van het Ierse conflict, vanuit het standpunt van het christelijk bewustzijn,
in kwaadaardige of goedaardige zin zal verlopen, of wezenlijk nog iets anders zal
zijn dan deze beide uitersten. We kunnen hier slechts enkele details aan de diagnose
toevoegen, die ons inziens wel enig belang hebben voor het geheel, al hoeven ze het
oordeel van de lezer niet in een bepaalde richting te bevestigen.
Wat de positie van het Vaticaan betreft, kunnen we opmerken dat zelfs de
Osservatore Romano (al was het slechts binnen de context van de discriminatie) de
term ‘radicaal’ heeft gebruikt, waar hij het over de enig mogelijke oplossing had.
Op het niveau van de bisschoppen als individuele personen is het besef van de
noodzaak van een radicale verandering zo ver gevorderd dat een van hen, Hanson
van Clogher (van de Kerk van Ierland), bij zijn
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aftreden kon verklaren ‘dat het voor alle eerlijke mannen en vrouwen van Ierland
wel eens een dwingende plicht zou kunnen worden aan de confessionele godsdienst
te verzaken in naam van God en van Jezus Christus17. De leiders zelf van deze
(protestantse) Kerk van Ierland (de andere kerken in Noord-Ierland zijn de
Presbyterianen, de Methodisten en enkele kleinere) wisten in september 1973 een
eerste oecumenische top te beleggen, waarin de Ierse christenen vertegenwoordigd
waren, zoals dit in geen duizend jaar was gebeurd. Van katholieke zijde hebben
hooggeplaatste leiders aangedrongen bij de katholieke hiërarchie, dat ze alles in het
werk zou moeten stellen om lid te worden van de Ierse Raad der Kerken: dit
‘profetisch gebaar’ zou de religieuze vijandigheid kunnen overbruggen. Terwijl het
voorstel van de prior van Taizé18 van een dubbel lidmaatschap van de kerk in het
belang van het oecuménisme, vooral in het buitenland stof deed opwaaien, is een
Ier, Michael Hurley, voorzitter en stichter van de Irish School of Ecumenics, met een
nog veel radicaler voorstel voor de dag gekomen, dat van de ‘interkerkelijke
families’19.
Een belangrijke minderheid onder de leken en de clerus probeert in een aanzienlijk
aantal initiatieven de doorbraak van het gesloten kerkelijk systeem te bevorderen:
de reeds vermelde Irish School of Ecumenics, de Association of Irish Priests, de Irish
Theological Association, de Corrymeela Ecumenical Community, de Protestant and
Catholic Encounter (PACE). De zelfkritiek van de kerken komt op dreef in de sociale
studieweken, de liturgische conferenties, de summerschools, onder theologen van
Maynooth, van Leuven, de protestantse clerus van Ulster, de katholieke clerus in het
buitenland. De christenen in het buitenland weten nu allicht dat van hen meer verwacht
wordt dan machteloze betuigingen van sympathie en solidariteit. Ze stellen zich de
vraag hoe ze meer kunnen doen dan alleen maar het gezicht redden van de betroffen
instellingen. Ze kunnen dit doen door hun solidariteit met het volk én met wat de
instellingen zouden moeten dienen, doordat zij meehelpen aan die delicate autokritiek,
die niet alleen voor de Ieren maar voor alle christenen uiterst heilzaam is.
Buiten de eigenlijk religieuze sfeer kan men niet zo makkelijk evalueren in welke
mate de kloof van het sectarisme reeds overbrugd werd in de geprivilegieerde
domeinen van bepaalde instellingen: de Queen's University te Belfast, de
arbeidersunie, de wereld van de werkende vrouwen, de Belfast Telegraph in het
Noorden, de Irish Times in het Zuiden en wat daarbuiten. De studie van David Bleakly
bevat enkele positieve punten20. Een enquête
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Bishop Hanson of Clogher, in Irish Times, 4 maart 1973.
In Le Monde, 12 juli 1973.
Michael Hurley, in Irish Times, 8 juli 1972.
David Bleakly, Peace in Ulster, Mowbrays, London, 1972.
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in het Noorden, uitgevoerd in het begin van 1973, wees uit dat 90% van de bevolking
het geweld afkeurt en dat 38% aan de verzoening de voorrang gaven boven elke band
met Londen of Belfast21. Een belangrijke factor in de socialisatie van het conflict,
met name de confessioneel gescheiden opvoeding, werd door een besliste en ruime
meerderheid van protestanten én katholieken in de provincie (Ulster) afgekeurd en
er kwamen heel wat voorstellen uit de bus om de haast totale scheiding tussen
katholiek en protestants onderwijs geleidelijk op te ruimen22.
Tenslotte heeft de recente crisis in de tijdspanne van een paar jaar meer nieuwe
ideeën losgeweekt dan in de voorbije vijftig jaar. Steeds meer heeft men het over
een ‘nieuw Ulster’, een ‘nieuw Ierland’ en zelfs een ‘nieuwe gemeenschap van de
Britse eilanden’. Whyte in zijn commentaar op het werk van Rose23 heeft
waarschijnlijk niet helemaal ongelijk met zijn bewering dat deze uitspraken minder
wijzen op het bestaan van twee gemeenschappen in Noord-Ierland dan wel ‘op een
enkele gemeenschap die over bepaalde kwesties verdeeld is’, ook al slaan dan deze
kwesties op de fundamentele vragen waar men religieus en politiek thuishoort. En
een reactie tegen de bitterste vruchten van deze polarisaties kan nog steeds de
christenen sensibiliseren voor een nieuwe kijk op hun situatie. Voor de hele wereld
was Cry, the beloved Country van Alan Patton een verrijkende en heilzame schok
voor de bewustwording van de onmenselijkheidheid van de apartheid. Ook Ulster is
rijp voor een eigen geschiedenisboek over ‘zijn moed in de beproeving’.

Bij wijze van conclusie
Wij komen nog even terug op het standpunt van hen die beweren dat het conflict niet
op de eerste plaats van religieuze aard is. Wij durven de suggestie opperen dat zij,
in een ruimer historisch perspectief, wel eens meer gelijk konden hebben dan ze zelf
vermoeden. Het aandeel van Ierland aan dat mengsel van ‘clericalisme, legalisme
en triomfalisme’ waartegen zowel Vaticanum II als Ulster zich afzetten, wordt al zo
lang en zo overwegend bepaald door de Britse en vooral de Protestants-Britse ingreep
op de Ierse geschiedenis, dat Bernard Shaw durfde te beweren in 1906: ‘In Ierland
is Engeland niets anders dan de politie van de Paus’. Shaw wenste zich niet uit te
spreken over de vraag of een Ierland dat volledig van de protestantse
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Cfr. Belfast Telegraph Series, 19-21 februari 1973.
Richard Rose, Governing without consensus / An Irish perspective, Faber & Faber, London,
1971, pp. 336, 372; en David Bleakly, op. cit. p. 61, cfr. ook Fortnight poll, 21 mei 1973.
J.H. Whyte et al., Governing without consensus / A critique, Nothern Ireland Relations
Commission, 1972, p. 2.
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Britse overheersing bevrijd mocht zijn, ook zou ophouden een massief katholiek
land te zijn. Maar het is nog steeds niet bewezen dat hij zich vergiste in zijn
verwachting dat het katholicisme zou ophouden zo passief en negatief te zijn als het
blijkbaar veroordeeld was te worden in het laatste kwartaal van zijn lange
geschiedenis. Mocht er ooit weer een tijd aanbreken van gelukkiger betrekkingen
tussen Ieren, Engelsen en Schotten in hun voornaamste ontmoetingsruimte die Ulster
nu eenmaal is, dan kon wellicht veel van wat nu nog onlosmakelijk met het Ierse
katholicisme verbonden lijkt, ervan worden afgepeld, zoals men heel wat kostbare
natuurprodukten kan verwijderen uit schelpen of planten, waarin ze een voorlopig
onderkomen hadden gevonden.
Wat men in elk geval kan voorspellen is dat men nooit aan deze gelukkiger situatie
zal toe geraken, zolang als er niet van alle zijden veel meer toegegeven wordt dan
tot nog toe gebeurd is. Er zal met name veel meer vertrouwen nodig zijn in de Heer,
die allen beweren te dienen, dan in de onverzoenlijke opvattingen aangaande die
dienst, die iedereen er op na houdt. Reeds in 1660 vertolkte een Lord Luitenant zijn
inzicht dat ‘men een nieuw Ierland moet leren ontdekken, omdat het oude zijn beloften
niet meer kan inlossen’. Dit Ierland zal tegelijk ouder moeten zijn dan in 1660 en
jonger dan in 1972.
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De geïllumineerden van Sarsaparilla
Het oeuvre van Patrick White, Nobelprijswinnaar voor Literatuur 1973
Joris Gerits
Voor zijn eerste roman, Happey Valley, die net vóór de tweede wereldoorlog in
Londen uitgegeven werd, had Patrick White een citaat van Gandhi als motto gekozen:
‘De wet van het lijden, die de enige noodzakelijke voorwaarde van ons bestaan is,
kan onmogelijk uitgeschakeld worden. Vooruitgang moet met de maat van het
doorstane leed gemeten worden. Hoe zuiverder het lijden, hoe groter de vooruitgang’.
Op het half dozijn romans die de Nobelprijswinnaar voor Literatuur 1973 nadien
nog geschreven heeft had dit motto telkens opnieuw een passende inleiding kunnen
zijn.
Het gehele oeuvre van White tot nog toe is een vraag naar het hoe en het waarom
van het menselijk bestaan dat getekend en vertekend wordt door lijden, eenzaamheid,
langzame vernietiging en ondergang en niettegenstaande dit alles toch de verwachting
in zich draagt van een oneindige goedheid, een epifanie van vrede, een zinvol
antwoord op een chaos van vragen. In elk van zijn boeken zet White zijn romanfiguren
op een zoekende weg naar een verlossend inzicht in de samenhang van dit ene leven
dat hen toebedeeld is. Omwille van die universeel menselijke component in zijn
oeuvre, stijgt White boven het typisch Australische uit. Hij is niet de literaire
vertegenwoordiger van het stoere, mannelijke Australië met zijn keiharde en schatrijke
schapenfokkers, blozende en welvarende gezinnen van grootindustriëlen, mondaine
stranden, tennis- en golftournooien. Patrick White houdt geweldig veel van het grootse
Australische landschap, maar ergert zich dood aan de oppervlakkigheid en
zelfvoldaanheid van de grote meerderheid van zijn bewoners. ‘Zij lummelen maar
wat rond en willen alleen nog grotere wagens kopen en nog meer geld verdienen’,
verklaarde hij wrang in een interview in het Londense weekblad The Listener in
oktober 1973.
Zijn verhouding tot Australië kan daarom ook een uitgesproken
liefde-haatverhouding genoemd worden en dit verklaart meteen waarom het niet veel
gescheeld heeft of hij was een Engelse of een Amerikaanse auteur geworden. Dat
hij door die beide mogelijkheden ook aangetrokken geweest is, zal blijken uit volgende
beknopte biografie.
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Een eenzame kunstenaar en verwoed verzamelaar
Geboren in Londen op 28 mei 1912 werd Patrick Victor Martindale White nog in
hetzelfde jaar meegenomen naar Australië waar zijn vader een schapenfokkerij bezat.
Op zijn dertiende jaar keerde hij naar Engeland terug om er middelbare studies te
doen in Cheltenham College, Gloucestershire. Nadien studeerde hij talen in King's
College, Cambridge, waar hij in 1935 het B.A. behaalde. Vast besloten schrijver te
worden ging hij zich te Londen vestigen, waar zijn debuutroman in 1939 gepubliceerd
werd. Aan de oorlog nam hij deel als verbindingsofficier bij de R.A.F. in het
Midden-Oosten. Toen de oorlog voorbij was week hij uit naar Amerika. Pas in 1948
keerde hij definitief naar Australië terug. Hij woont er thans in een villawijk van
Sydney bij het Centennial Park, tezamen met een vriend en vier honden. In de
Scandinavische pers, waar nogal veel aandacht aan de auteur besteed werd n.a.v. de
toekenning van de Nobelprijs in de herfst van vorig jaar, wordt hij afgeschilderd als
een schuw man, die waakt over zijn onafhankelijkheid als kunstenaar en die de met
zijn artistieke status verbonden eenzaamheid en het isolement bewust cultiveert. Dit
neemt niet weg dat hij actief deelneemt aan het culturele leven in Sydney. Hij is
aanwezig op concerten, tentoonstellingen en toneelvoorstellingen en in zijn villa
bevindt zich een van de grootste privé-collecties van hedendaagse Australische kunst.
Hij weigert echter geregeld voor de T.V.-camera te komen of publiciteit te laten
voeren rond zijn persoon of zijn werk.

De Australische achtergrond
Om Patrick White en de onderwerpen van zijn romans enigszins te situeren in de
Australische context is het noodzakelijk vooraf een paar feiten uit de nog jonge
geschiedenis van dat continent te vermelden.
Nadat Australië in 1788 gesticht was als een Engelse strafkolonie, bestond de
bevolking er weldra, behalve de inboorlingen, uit Engelse avonturiers, gedeporteerde
dwangarbeiders (de zgn. ‘convicts’) en hun militaire bewakers. Voor de ‘convicts’
was de deportatie naar Australië het genadige alternatief voor de executie. Vrij vlug
is er in de nieuwe kolonie een superioriteitsgevoel gegroeid t.o.v. het moederland en
Europa. In een reisverslag dat in 1803 te Londen uitgegeven werd onder de titel:
Account of a Voyage to Establish a Colony at Port Phillip noemde luitenant James
H. Tuckey de nieuwe stichting een tweede Rome, dat, hoewel gesticht door een
coalitie van bandieten, zijn wet oplegt aan de gehele wereld, superieur is met de
wapens en in de kunsten, en met trots neerkijkt op de barbaarse naties van het
noordelijk halfrond! Niet alleen met Rome, zelfs met het nieuwe Jeru-
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zalem werd de strafkolonie vergeleken. Dat superioriteitsgevoel, die
zelfgenoegzaamheid en hoogmoed zal White vaak aan de kaak stellen.
Uit de gemeenschappen van ‘convicts’ is de eerste generatie Australische dichters
en schrijvers gegroeid. Tegen de slavenketens en zweepslagen bezat de menselijke
geest vaak alleen het sarcasme als wapen en verweer. Vandaar dat de Australische
literatuur altijd op een of andere wijze een grimmig, bitsig karakter en een sardonische
toon zal blijven bewaren.
Nadat er een einde gekomen is aan het systeem van deportatie en dwangarbeid
kent Australië in het midden van de negentiende eeuw een ware goud-rush. Dan
worden de goedbedoelde wetten voor de verdeling van de gronden ontkracht door
de hebzucht van de goudzoekende avonturiers. Australië blijft een hard land dat vaak
door natuurrampen getroffen wordt: overstromingen, cyclonen, langdurige droogte,
bosbranden. In hun nederzettingen moeten de geïsoleerde ontginners bovendien
vechten tegen eenzaamheid en depressie. In onze eeuw doet het fenomeen van de
verstedelijking ook in Australië zijn intrede en duikt vaak op in de literatuur. Het
kader waarin White zijn personages laat leven is dat van de ghetto-achtige, groezelige
voorstad Sarsaparilla, waar hij de destructieve krachten observeert die optreden in
een op middelmatigheid en zelfgenoegzaamheid steunende maatschappij.
Voortdurend, hoewel impliciet, klinkt de ontgoocheling door omwille van de
degradatie van de geestelijke waarden en de schrijnende vervreemding van de mens.
Sarsaparilla wordt bevolkt door marginale mensen, die - zonder er zelf schuld aan
te hebben - volledig buiten de norm vallen, maar daarom precies open staan voor
een revelatie, al worden ze er dikwijls ook nog het slachtoffer van.

Het oeuvre van Patrick White
De critici zijn nogal verdeeld in hun opvatting over het oeuvre van White. Door
sommigen wordt hij opgehemeld, door anderen verguisd. Een Australisch auteur,
Hal Porter, heeft White heel voorzichtig gekarakteriseerd als een Goliath van een
schrijver ‘te opvallend zowel om onderschat als overroepen te worden’1. De
gereserveerdheid van sommigen en het enthousiasme van anderen kan én door de
persoon van de schrijver én door de inhoud en stijl van zijn werk verklaard worden.
Whites visie op de Australische mens en cultuur is somber en pessimistisch. Koppig
en elk compromis afwijzend beukt hij tegen zware menselijke problemen aan:
communicatiestoornissen tussen mensen, het isolement, het latente geweld, de
xenophobie en het racisme, geestdodende middelmatigheid, het onbevredigende van
de

1

Hal Porter, Patrick White, in: Contemporary Novelists (ed. James Vinson) London, 1972,
pp. 1345-1348.
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liefde als eros en de onmogelijke beleving van de liefde als agape, de (onmogelijkheid
van de vraag naar het transcendente in een horizontaal, vaak banaal, oppervlakkig
bestaan. Het is duidelijk dat deze elementen niet tezamen en van het begin af in zijn
boeken aanwezig zijn. Wij zullen zijn romans kort bespreken in chronologische
volgorde en zo een voorlopige synthese van zijn literair oeuvre voorbereiden. Het
gaat ons hierbij om het releveren van constanten en het schetsen van een evolutie.

De eerste romans
Zijn debuutroman, Happey Valley (1939) en de erna volgende The Living and the
Dead (1941) zijn vingeroefeningen van een auteur die zich bewust op zijn métier
toelegt en aan de problematiek waarmee hij worstelt, door de schrijfdaad gestalte
geeft. In The Living and the Dead wordt het dilemma beschreven van Elyot Standish
die twijfelt tussen leven en dood. Uiteindelijk kiest hij voor de dood omdat de angst
voor het leven nog groter is dan die voor de dood. Wie immers ten volle ingaat op
de uitdaging van het leven, ervaart noodzakelijk ook de pijn, de ontreddering en de
aftakeling ervan. Echt leven is maar mogelijk voor wie zich niet in de schelp van
zijn eigen ego inkapselt, ver weg van de anderen en onwetend van wat er in de
maatschappij gebeurt. Telkens weer echter constateert de auteur via zijn personages
dat wie het leven totaal wil beleven toch geïsoleerd geraakt, niemand vindt met wie
hij over zijn inzichten kan communiceren, door de gemeenschap tot de uiterste
eenzaamheid veroordeeld wordt. Die eenzaamheid zal een component blijven van
de bestaanswijze van de hoofdpersonages in al zijn volgende boeken: Theodora
Goodman, de tante in The Aunt's Story, Stan en Amy Parker, het pionierspaar uit The
Tree of Man, Voss, de Duitse ontdekkingsreiziger in het gelijknamige boek, de
tweelingbroers Waldo en Arthur in The Solid Mandala, de grote kunstenaar Hurtle
Duffield uit The Vivisector tot en met Elizabeth Hunter, het centrale personage uit
zijn laatste roman The Eye of the Storm.
The Aunt's Story (1948) is niet alleen de tragedie van een eenzame, ongehuwde
vrouw, die tot haar veertig jaar door een despotische moeder gedomineerd wordt en
pas dan uit haar kooi kan losbreken om als een excentrieke dame door Europa en
Amerika te reizen op zoek naar een houvast en een inhoud voor haar leven, wat haar
evenwel nergens en door niemand gegeven wordt. In dit boek wijst White ook
duidelijk op de Australische vrees voor het mysterie van de ziel, de daaruit
voortvloeiende afkeer, zelfs haat, voor al wat niet onmiddellijk begrepen kan worden
en de bereidheid om het bovenzinnelijke en wie ernaar verwijzen te elimineren. Ook
in volgende romans zal White sterk reageren tegen het Australisch materialisme,
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gevolg van zelfoverschatting en overmoed en oorzaak van gebrek aan inzicht in de
complexiteit van het leven, van een ontstellende afwezigheid van gevoel in de
menselijke relaties, van diepte in het individuele bestaan.

Een episch hoogtepunt
The Tree of Man (1955) is een kroniek van het ontstaan en de ontwikkeling van de
Australische maatschappij en mentaliteit. In het onmetelijke landschap proberen Stan
en Amy Parker, prototype van het pionierspaar, stilaan vastheid aan hun leven te
geven. Zij leven dicht bij de aarde, krijgen twee kinderen, beleven overstromingen
en grote branden en komen maar zelden in contact met andere families die zich in
hun buurt vestigen. Oud geworden, maken zij de emancipatie mee van hun dochter
Thelma tot een bloed- en kinderloze directeursvrouw en de degradatie van hun zoon
Ray, die een oplichter geworden is, en door een jaloerse medeminnaar neergeschoten
wordt. Al is er een sterk saamhorigheidsgevoel gegroeid, toch zijn Stan en Amy
vreemden voor elkaar gebleken: ‘ieder was een wereldje op zichzelf, ieder had zijn
privé gedachtenwereld’ (p. 246)2.
Ook in een korte maar hevige seksuele verhouding met een zelfzekere
handelsreiziger ondervindt Amy vlug dezelfde afstandelijkheid als in de relatie met
haar man. Nuchter aanvaardt zij tenslotte haar isolement. Hetzelfde doet Stan, die
evenwel vlak voor zijn dood een moment van inzicht krijgt, waarin hij beseft dat al
de daden uit het verleden, afzonderlijk genomen, niets te betekenen hebben, maar
tezamen en in hun geheel beschouwd moeten worden. En wat hijzelf niet heeft kunnen
doen, zal zijn kleinzoon presteren: het gedicht van het leven uitschrijven en de boom
des levens tot bloei brengen.
White heeft zijn bedoeling met het schrijven van deze lange, epische roman als
volgt omschreven: ‘Omdat de leegte die ik moet opvullen zo onmetelijk was, heb ik
gepoogd in dit boek elk aspect van het leven te suggereren doorheen de
levensgeschiedenis van een doodgewone man en vrouw. Maar terzelfdertijd wou ik
het buitengewone ontdekken achter het gewone, het mysterie en de poëzie die alleen
in staat zijn het leven van dergelijke mensen draaglijk te maken, zoals het - terloops
gezegd - ook voor mij het geval is sedert mijn terugkeer naar Australië’3.
Voss (1957) is een complexe, vrij romantische roman. De Duitse
ontdekkingsreiziger Voss, een nietzscheaanse wilsmens, trots en arrogant, wordt in
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Citaten, ook verderop, zijn eigen vertalingen, de paginering is die van de Penguineditie.
Geciteerd in: Nancy A.J. Potter, Patrick White's Minor Saints, in: A Review of English
Literature, V, Oct. 1964, p. 11.
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de lange inleiding in scherp contrast getekend met de Australische society van het
midden van de vorige eeuw. De protserige sfeer van de nieuwe rijken - vaak gewezen
‘convicts’ die door het uitstallen van hun weelde zo vlug mogelijk het oneervol
verleden willen uitwissen - wordt geëvoceerd op bals, pick-nicks, plechtige recepties
door de geldschieters van de ontdekkingsreiziger en zijn gezellen. Dit alles laat Voss
onberoerd, wel groeit er een spirituele relatie tussen hem en Laura Trevelyan, de
nicht van zijn voornaamste opdrachtgever, Mr. Bonner. Wat haar in hem aantrekt is
precies zijn gewilde afzijdigheid. ‘Omdat je zo geïsoleerd leeft, ben je ook zo
gefascineerd door de exploratie van verlaten gebieden, waarin je je eigen situatie als
vanzelfsprekend, meer nog, als verheven zult ervaren’ ((pp. 87-88), zegt Laura hem
voor zijn afreis. De ontdekkingstocht naar het onmetelijke Australische binnenland
is terzelfdertijd een metafoor voor de tocht van Voss naar de binnenkant van zijn
psyche. Voss wil niet louter het centrum van Australië ontdekken, ook de kern van
zichzelf en van 't bestaan. Het motief van het lijden, reeds aanwezig in het motto van
Happey Valley, krijgt in deze roman nog een dimensie bij: die van het offer. Voss
wordt door inboorlingen op haast rituele wijze vermoord om het onheil af te wenden
dat door een verschijnende komeet gebracht zal worden. Vlak voor zijn ‘marteldood’
krijgt Voss een revelatie, zoals er ook Stan Parker op het einde van zijn leven een
ten deel viel, en hij beseft de kloof tussen zijn nietzscheaanse aspiraties en de
beperktheid van zijn menselijke natuur. Parallel daarmee klinken Laura's woorden
in een koortsdroom die zij heeft, ver van Voss in de geografische ruimte, maar heel
dichtbij in dezelfde geestelijke ruimte: ‘Als een mens werkelijk vernederd is, als hij
geleerd heeft dat hij niet God is, dan is hij er het meest nabij om het te worden’ (p.
387).

Archetypen
Riders in the Chariot (1961) is een breed uitgewerkte allegorie waarin White de sterk
uiteenlopende levensdraden van vier mensen laat samenkomen in Sarsaparilla, de
reeds vernoemde gefingeerde voorstad van Sydney. De titel is een allusie op het
apocalyptische visioen van de profeet Ezekiël, die op symbolische wijze een
verschijning van God met al zijn eigenschappen beschrijft in vier gevleugelde wezens,
gezeten op een troonwagen waarvan de velgen van de schitterende wielen met ogen
bezet zijn. De vier hoofdpersonen in het boek hebben een visioen gemeen van totale
vervulling en oneindige zaligheid na een leven van diepste vernedering en ellende.
Deze roman kan geanalyseerd worden aan de hand van de vier ontwikkelingsstadia
die men bij C.G. Jung aantreft in zijn leer van de archetypen: onschuld, ervaring,
dood, verzoening. Mary Hare, erfgename van het luxu-
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euze maar vervallen landgoed ‘Xanadu’, wordt uit het stadium van de kinderlijke
onschuld gerukt bij de waterput waarin ze haar stomdronken vader ziet verdrinken.
Mordecaï Himmelfarb, een Joods professor, is zo begaan met zijn wetenschap en
zijn boeken dat hij te laat opmerkt wat er in Nazi-Duitsland eigenlijk aan de hand is.
Na een razzia vindt hij zijn vrouw niet meer thuis. Alf Dubbo, een kleurling met
schildertalent, wordt als knaap misbruikt door dominee Calderon in wiens huis hij
opgevoed wordt. Ruth Godbold, naar Australië gekomen om er gelukkig te worden,
trouwt er een man die haar wel een resem kinderen bezorgt maar geen greintje
menselijke warmte.
Door die negatieve ervaringen getekend zoeken zij allen ergens troost: Miss Hare
in de natuur, Himmelfarb in de religie, Dubbo in de kunst. Alleen Ruth Godbold
vlucht niet weg van de mensen, maar zorgt met een groot hart voor haar kroost en
haar medemensen.
Het kwaad wordt belichaamd in Mrs Hack en Mrs Jolley, twee weduwen die
treiterend, roddelend en insinuerend de atmosfeer in Sarsaparilla vergiftigen. De
zoon van Mrs Flack zal met zijn kameraden op Goede Vrijdag een schijn-kruisiging
van Himmelfarb op touw zetten, die onrechtstreeks de dood van de oude zieke Jood
veroorzaakt. Zijn armoedig huisje wordt platgebrand. Alf Dubbo, die het brutale spel
met Himmelfarb van op een afstand gevolgd heeft en niet is durven tussenbeide
komen - hij is een inboorling! - schildert het in hem opgekropte leed en de vernedering
uit in twee doeken: een Kruisafneming met Himmelfarb als Christus en Miss Hare
als Maria en een apocalyptisch schilderij van de ‘Riders in the Chariot’. Uitgeput
sterft Dubbo aan een tuberculeuze bloeding.
Na de dood van Himmelfarb verdwijnt Mary Hare, die bij de zachtaardige oude
Jood eindelijk wat vriendschap en begrip gevonden had, in de nacht, ze lost a.h.w.
op in de natuur.
De enige die het stadium van de verzoening nog in dit leven bereikt en die het
apocalyptisch visioen overleeft is Ruth Godbold. Deze simpele, goedhartige,
liefhebbende vrouw kan haar inzicht, haar visioen vertalen in daden van eenvoudige
caritas en liefde. In de optiek van White kan alleen de mens verlost worden die over
voldoende ootmoed beschikt om zijn (meestal tragisch) lot te aanvaarden en die
bereid is te lijden, eventueel vernietigd te worden. Slechts weinigen zijn daartoe in
staat, het blijven outsiders en marginalen.
M.b.t. Riders in the Chariot kan White verweten worden dat hij teveel verhaal in
één boek heeft willen stoppen. De allegorie is zo uitgesponnen dat het evenwicht
tussen de beschrijving van de realiteit en de uitwerking van de symboliek soms
verloren dreigt te gaan. Bovendien eist de auteur niet alleen van zichzelf, maar ook
van de lezer dat hij over een epische adem
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beschikt. Men moet zich aan het boek overgeven, zich door White laten hypnotiseren,
of hem verwerpen. Een tussenweg is er niet.

Mandala-symboliek
Zoals in Voss gaat het ook in The Solid Mandala (1966) over een queeste, ditmaal
naar een Ultima Thule, zo veraf, dat het alleen maar door symbolen en metaforen
bereikt kan worden. Er werd al op gewezen dat de leer van de archetypen met nut
gebruikt kan worden bij de analyse van Whites romans. Hier moet evenwel expliciet
naar Jung verwezen worden m.b.t. het symbool van de mandala, het sanskrietwoord
voor cirkel of kring. De mandala is een cultische tekening in de geometrische vorm
van een cirkel, die dienst doet als hulpmiddel bij de concentratie, de meditatie en de
veruitwendiging van de innerlijke ervaring. De mandala's worden ook therapeutisch
gebruikt om de innerlijke orde te herstellen na chaotische, verwarrende, conflictvolle
en met angst gepaard gaande psychische toestanden. Zij drukken dan veilige toevlucht,
innerlijke verzoening, totaliteit uit4.
In hetzelfde Sarsaparilla van de vier visionairen uit Riders in the Chariot maken
wij thans kennis met de intelligente Waldo Brown en zijn half-idiote tweelingbroer
Arthur. In tegenstelling echter tot Riders in the Chariot, waar vier verhalen verteld
worden die telkens een van de hoofdfiguren introduceren, door een kunstgreep van
de auteur in eenzelfde kader tezamen gebracht, wordt in The Solid Mandala één
verhaal vanuit vier gezichtspunten verteld in een chiastische structuur: 1. De
buitenwereld over Waldo en Arthur. 2. Het gezichtspunt van de introverte Waldo.
3. Het gezichtspunt van Arthur, het warhoofd. 4. De buitenwereld in de persoon van
Mrs Poulter, de behulpzame buurvrouw.
In het derde deel, waarin Arthur aan het woord is, vernemen we hoe hij als
schooljongen in het bezit gekomen is van vier knikkers. Voor Arthur, de minus habens
die geen volledige controle over zijn woorden heeft, zijn ze een bron van troost die
hij geregeld bekijkt en streelt. Bladerend in een encyclopedie treft hij op een dag het
woord ‘mandala’ aan en leest dat het een symbool is van totaliteit, dat men gelooft
dat de godheid erin verblijft. Onmiddellijk legt hij een verband tussen zijn vier
knikkers en de mandala's. Aangezien het nutteloos blijkt vragen te stellen aan zijn
vader over de betekenis van zo'n moeilijk woord als ‘totaliteit’, beseft Arthur dat
hijzelf als bezitter van de mandala-knikkers, hun diepste geheim moet trachten te
ontraadselen. Hij zal het doen door zijn knikkers weg te schenken aan de mensen
voor wie hij genegenheid voelt en met wie hij zich verbonden voelt.

4

Cf. C.G. Jung, Gestaltungen des Unbewussten, Zürich, 1950. Vnl. pp. 189-235: ‘Ueber
Mandalasymbolik’.
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Zo danst hij o.m. de mandala voor de lieve kinderloze buurvrouw Mrs Poulter. Het
is de dans van de vier zijden (zoals de 4 windstreken op een kompas) waardoor hij
de totaliteit van zijn genegenheid uitdrukt. Nadien geeft hij haar de knikker met de
gouden glans. Bij de dood van hun moeder wil Arthur zijn broer troosten door hem
de knikker met de mooi gekleurde kern te geven. Waldo weigert hem echter omdat
hij de band (gesymboliseerd door de mandala-knikker) met zijn halfidiote broer
weigert.
Later, bij de dood van Waldo, loopt Arthur in paniek het lege huis uit en verliest
in de stad de knikker die hij voor zijn broer bestemd had. De relatie die door de dood
fysisch verbroken werd, wordt door het verlies van de knikker ook symbolisch
vernietigd. Het boek eindigt in mineur, maar toch - zoals altijd bij White - met een
sprankel hoop. In de straat met de betekenisvolle naam ‘Terminus Road’ treft Mrs
Poulter in het lege huis van de broers het lijk van Waldo aan, waar de honden reeds
aan knabbelen. Terwijl ze zit te wachten op de politie komt Arthur thuis van zijn
dooltocht in de stad. Zij troost hem en nadat de politie Arthur meegenomen heeft,
gaat zij gewoon terug naar huis om het avondeten klaar te maken voor haar man.
Zoals Ruth Godbold in Riders in the Chariot gaat Mrs Poulter onverstoorbaar verder
met het vervullen van haar kleine plicht ongeacht wat er om haar heen gebeurt. Het
heeft geen belang dat haar leven verschraald en verschrompeld is en dat het leven
van Arthur in een gekkenhuis zal eindigen, want zij gelooft dat er ergens een totaliteit
is, waarvan heel het leven en al het lijden een zinvol deel uitmaakt. De liefde die het
eigen ik overstijgt is de voorwaarde om in die totaliteit in te gaan.

Roman van een kunstenaar
In het reeds geciteerde interview met Patrick White in The Listener antwoordde de
Nobelprijswinnaar op de vraag van Patricia Brent naar de invloeden in zijn werk van
andere kunsten, dat hij meer invloed ondergaan had van de muziek en de schilderkunst
dan van de literatuur en dat hij ook veel liever een componist of een schilder dan een
schrijver had willen zijn. Vroeger al, n.a.v. zijn roman Voss, had hij zijn boeken een
poging genoemd om de zintuigen met woorden te treffen, zoals een schilder dat met
verf doet en een componist met klanken. White wil schrijven met het oog van een
Delacroix en een Blake, en met het gehoor van een Mahler en een Liszt. Dit heeft
hij dan ook gedaan in de lange Bildungsroman The Vivisector (1970), die wat de
thematiek betreft spontaan doet denken aan Joyce Cary's The Horse's Mouth. Het
hoofdpersonage, Hurtle Duffield, is een groot schilder die voortdurend de keuze
moet maken tussen een bestaan als kunstenaar aan de top en een leven op menselijke
maat. Heel zijn leven streeft
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de kunstenaar naar een artistieke expressie die hem deelachtig moet maken aan het
van het leven steeds meer wijkend mysterie. God beschouwt hij als een onbarmhartige
vivisector. Als kunstenaar is hij de imitator en rivaal van God in absolute
eenzaamheid. Hem blijft niets anders over dan God zelf te schilderen en ten onder
te gaan in die poging. Hij sterft aan een beroerte vóór het doek waarop hij God
probeert af te beelden.

De cirkel is rond
Het is opvallend hoe White in zijn boeken altijd eenzelfde basisgezin beschrijft dat
uit vier leden bestaat: een zwakke, diffuse vaderfiguur, wiens rol vaak beperkt blijft
tot spermagever, een krachtige moeder, die veelal zo sterk domineert dat de kinderen
er een sterk negatieve en remmende invloed door ondervinden, en twee kinderen
(meestal een jongen en een meisje) die elkaars tegengestelde zijn. Dat vierledig gezin
(de voorliefde van White voor het getal vier is eveneens opvallend) treffen we aan
in The Living and the Dead, The Tree of Man, The Solid Mandala en ook in zijn
laatste boek van 1973 The Eye of the Storm. De tyrannieke moeder, Elizabeth Hunter,
doet sterk terugdenken aan de vrouw die Theodora in The Aunt's Story veertig jaar
lang belet heeft te leven, terwijl haar Joods-Duitse huishoudster, die vertelt hoe ze
aan de gaskamers ontsnapt is, een vrouwelijke pendant van professor Himmelfarb
is uit Riders in the Chariot. De xenophobie en het wantrouwen van de gewone
Australiër tegenover iedereen die van het gangbare levenspatroon afwijkt, is een
motief dat in heel het oeuvre van White opduikt, evenals zijn sarcastische hekeling
van de banaliteit van de Australische gegoede klasse.
De beschrijving van grote diners waarop de society van Sydney haar ijdelheid,
onbenulligheid en oppervlakkigheid tentoonspreidt zijn daarvoor een ideale
gelegenheid. Zij roepen de romantische pick-nicks uit Voss in de herinnering, de
banketten in het huis van Mrs Chalmers-Robinson waar Ruth Godbold meid was tot
aan haar huwelijk (Riders in the Chariot), en het grootse feest voor de kunstenaar in
The Vivisector.
Het symbool van de mandala duikt in de titel zelf opnieuw op: The Eye of the
Storm - Het oog van de cycloon. Het betrekkelijk rustige centrum van een tropische
cycloon, waar de windkracht gering is en er bijna geen neerslag valt, wordt het oog
van de cycloon genoemd. Deze meteorologische term kan symbolisch toegepast
worden op de oude, half-blinde Elizabeth Hunter, die op haar ziekbed in haar luxueuze
huis in Centennial Park (waar White zelf woont), verzorgd door vier(!) vrouwen, het
resultaat van haar stormachtig leven dat nu voorbij is overschouwt. In de kalmte die
nu plots ontstaan is beseft ze dat zij alle menselijke relaties tot steriliteit gedoemd
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heeft en dat zij heel haar omgeving, in het bijzonder haar beide kinderen, geestelijk
emotioneel doodgeknepen heeft. Zij is niet de sterke vrouw die zij dacht te zijn, maar
een mislukkelinge. Ook in de liefde, waarin de horizontale dimensie overheerste, is
zij niet in staat gebleken een diepe, menselijke zinvolheid te stichten. In de figuur
van de oud geworden Elizabeth toont White nog maar eens de noodzakelijkheid van
het lijden aan om te komen tot een dieper inzicht in het leven en een oprechte
verzoening met zichzelf, de anderen en het leven zelf. Voorlopig schijnt de cirkel
rond te zijn: van het motto over het lijden als noodzakelijke voorwaarde voor het
leven aan het begin van Happey Valley tot de katharsis via het lijden van Elizabeth
Hunter in The Eye of the Storm.

Besluit
Sommige critici hebben White verweten dat hij in herhaling valt, dat hij steeds
dezelfde obsederende kringloop van eenzaamheid, angst, vernedering en vernietiging
onder woorden brengt, dat hij in de grond een pessimist en zelfs een misantroop is
die geen steen van het menselijk karakter onomgedraaid laat, maar onder elke steen
iets boosaardigs of een walgelijke worm aanwijst’5. Hoewel dit vaak zo is, kan een
dergelijk oordeel de artistieke grootheid van Patrick White, de constructieve elementen
in zijn oeuvre en zijn enorm symbolisch vermogen niet teniet doen. Patrick White
stelt zich immers niet tevreden met het constateren van zijn pessimisme, hij worstelt
ermee en trekt zijn sombere levensvisie voortdurend zelf in twijfel. Wie vertrouwd
is met geschriften over spiritualiteit kan allicht een parallellisme ontdekken tussen
de stadia in de evolutie van de hoofdpersonages bij White en b.v. de verschillende
etappes van het geestelijk leven. Maar er dient onmiddellijk op gewezen te worden
dat in het centrum van White's mandala geen transcendente godheid woont, maar
een immanente: de mens zelf in zoverre hij deelachtig kan worden aan het goddelijke
in hemzelf. De mens zoekt in zijn leven naar voltooiing en kan die slechts bereiken
door een geschonken inzicht dat uit lijden gepuurd wordt. Ook al put één mensenleven
het mysterie van het bestaan niet uit en al is er in Whites visie plaats voor het
boven-natuurlijke en buiten-werkelijke, dan impliceert dit nog niet een geloof in b.v.
een leven na de dood. In het oeuvre van White is de transcendente, de geïllumineerde
mens degene die de middelmatigheid van de massa ontstijgt omdat hij bereid is
eenzaam te zijn, de woestijn (letterlijk of figuurlijk) in te trekken, vragen te stellen
over de zin van alles. Die levensvisie en problematiek vormt de kern van Whites
schrijverschap.

5

Times Literary Supplement, 21 september 1973, p. 1072.
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Politiek overzicht de maand april
● Internationale samenwerking
Verenigde Naties
Op initiatief van de Algerijnse President Boumedienne kwamen de Verenigde Naties
begin april in een speciale zitting bijeen om het probleem van de grondstoffen en de
welvaart te bespreken.
Op de openingszitting vatte Secretaris Generaal Waldheim het probleem in zes
punten samen:
1. Er is geen scherper aanklacht tegen de hedendaagse beschaving mogelijk dan
de constatering van het feit, dat twee derde van de wereld nauwelijks anders kent
dan de meest totale armoede.
2. Gedurende de drie weken, dat deze zitting zal duren, groeit de wereldbevolking
met vier miljoen mensen.
3. De wereld-voedselvoorraden zijn nog nooit zo laag geweest als thans.
4. De wereld is zich in de laatste maanden eensklaps bewust geworden van de
precaire toestand op het gebied van de energievoorziening en het is van het grootste
belang tesamen uit te zien naar middelen om de energiebronnen zo goed mogelijk
te conserveren en te benutten.
5. Gedurende de drie weken, die deze bezinning gaat duren, zullen 14 miljard
dollar worden uitgegeven aan bewapening.
6. Het wordt steeds duidelijker, dat het monetaire systeem van de wereld niet naar
behoren functioneert en dat er in onderlinge samenwerking iets moet worden gedaan
aan het probleem van de inflatie.
President Boumedienne belichtte deze hele problematiek nog eens vanuit het
gezichtspunt der ontwikkelingslanden. Kennelijk geïnspireerd door het optreden van
de olieproducerende andere Arabische landen, stelde hij, dat de ontwikkelingslanden
de exploitatie van hun grondstofvoorraden niet langer meer in handen moeten laten
van de industrielanden doch deze zelf in de hand moeten gaan nemen. Zij zullen de
produktie van grondstoffen moeten gaan nationaliseren. Niet uit een soort
socialistische ideologie doch puur uit pragmatische overwegingen. Op die manier
kunnen de onderontwikkelde landen de prijzen van de grondstoffen, die zij aan de
wereld leveren, zelf in de hand houden. De oliegebruikende landen klagen nu wel
over de verhoging van de olieprijzen, maar zij kijken gevoeglijk een andere kant op
wanneer de ontwikkelingslanden klagen over de verhoging van hún prijzen voor
industrieprodukten. Op deze manier kunnen de ontwikkelingslanden ook tot een
geleidelijke en harmonische ontwikkeling van hun eigen industrie geraken. Daarbij
zullen de industrielanden gezamelijk hulp moeten verlenen. Daartoe zal een speciale
strategie moeten worden ontwikkeld.
De Westduitse minister Scheel beantwoordde deze uitdaging met een voorstel om
een soort raad van wijze mannen in het leven te roepen, die een nieuwe strategie van
economische samenwerking zou moeten ontwerpen.
Ook minister Van der Stoel sprak op deze zitting doch bleek zich nog maar
nauwelijks vertrouwd te hebben gemaakt met het idee van Boumedienne en nog
altijd min of meer vast te zitten aan het oude idee van een soort arbeidsverdeling
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tussen grondstofproducerende en grondstofverwerkende landen. Zijn rede ademde
meer de sfeer van Den Haag dan die van deze internationale ontmoeting. Boumedienne
noemde het probleem, waar deze zitting aan was gewijd, de prioriteit der prioriteiten.
En waarschijnlijk heeft hij gelijk.

De Europese Gemeenschap
Op de laatste dag van de maand heeft de Europese Gemeenschap weer een
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nieuwe klap gekregen. Gedwongen door de nood heeft Italië zijn grenzen gesloten
voor de invoer van alle produkten uit Europa, zulks met dien verstande, dat invoer
nog wel mogelijk blijft doch dat er in feite een heffing van 50% op komt te liggen.
Daarmee heeft Italië zich in feite uit het Europese samenwerkingsverband
teruggetrokken. Men erkent in Europa wel, dat Italië met uitzonderlijk grote
economische moeilijkheden te kampen heeft, moeilijkheden, die tot deze
wanhoopsdaad konden leiden, maar hoe men nu nog de Europese douane-unie kan
redden is een zaak, die in de loop van mei ernstig onder ogen moet worden gezien.

● Internationale conflicten
Het Midden Oosten
Gedurende de hele maand april is de strijd aan het Golan-front tussen Syrië en Israël
voortgezet. Kolonel Khaddafi wil van geen ophouden en van geen troepenscheiding
weten.
Het werd in de loop van de maand april steeds duidelijker, dat hij bij het aannemen
van deze starre houding steun in de rug krijgt van de Sovjet-Unie, die, enigszins
verbitterd over het tanen van haar vriendschap met Egypte, en jaloers op de successen
van de Amerikaanse minister Kissinger, Syrië van wapens blijft voorzien en stijft in
zijn afwijzing van iedere poging om tot troepenscheiding te geraken.
Kissinger echter schijnt de moed niet op te geven. Hij heeft het voornemen te
kennen gegeven om zich begin mei opnieuw naar het Midden-Oosten te begeven en
na enig voorafgaand overleg met zijn Russische ambtgenoot wederom te proberen
ook aan het Golanfront tenminste een wapenstilstand te bewerkstelligen. Daarbij is
het natuurlijk de vraag wat voor concessies hij aan de Russen zal moeten doen om
hun gezicht te redden. Het kan die Russen wat schelen of er mensenlevens vallen in
het Midden-Oosten als hun eer maar wordt gered!

● Nationale politiek
Nederland
- De politieke partijen. Het gerommel binnen de verschillende partijen is in de loop
van de maand april een beetje bedaard. Even de adem inhouden voor de
gemeenteraadsverkiezingen, die tegen eind mei op de agenda staan.
Alleen in de kring van D.66 bleek de klap van de Provinciale Staten verkiezingen
te hard te zijn aangekomen om de onrust te snel te doen verstommen. In sommige
gemeenten voelde de partij er helemaal niet meer voor om nog aan de
raadsverkiezingen deel te nemen; in andere zette men zich schrap om er toch iets
beters van te gaan maken. Maar in de hogere regionen gaven toch ettelijke leiders
er blijk van het niet meer te zien zitten. De partij kon zich beter maar opheffen,
vonden zij. Daar wilde echter de top zo maar ineens niet van weten. Men zou er wel

Streven. Jaargang 27

een congres voor bijeenroepen maar om dat nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen
klaar te krijgen, dat
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was te veel gevraagd. Dat zal dus wel juni worden.
Men was bovendien enigszins bevreesd voor de consequenties van een opheffing
der partij. Welke status hadden dan de éne minister en de drie staatssecretarissen van
D.66 nog in het kabinet? Bewindslieden zonder partij? Of moesten zij maar met pak
en zak overlopen naar de Partij van de Arbeid? Maar hoe kwam het dan met de
verhoudingen tussen de partijen onderling in het kabinet te liggen? Moest dan niet
een totale herstructurering volgen? Ze zijn er nog niet uit.
- De buitenlandse politiek. Minister Van der Stoel is weer actief bezig geweest met vingertje en al. Hij heeft Rusland de eer van een bezoek aangedaan. Tjonge,
jonge, wat waren ze blij in Moskou! Vooral met het vingertje, dat natuurlijk weer
even omhoog moest voor de Russische dissidenten. Héél lofwaardig, maar volkomen
een slag in de lucht. Dat weet minister Van der Stoel even gode als iedere burger,
doch dat verhindert hem niet zijn hele diplomatieke beleid steeds maar weer te richten
op het najagen van luchtspiegelingen.
Ook tegen Engeland heeft hij het vingertje opgeheven over de verzwakking van
de EEG. En niet te vergeten in de Verenigde Naties, waar hij over ontwikkelingshulp
sprak.
Intussen is hij druk bezig zijn aanvankelijke blunders tegenover de olielanden te
herstellen o.a. door steeds dichter naar het Franse standpunt over te hellen en
bereidwilligheid aan de dag te leggen financieel mee te gaan helpen aan de industriële
ontwikkeling van deze landen. Hij verzekert nu aan iedereen die horen wil, dat de
lucht tussen Nederland en de Arabieren begint op te klaren.
- De Middenstand. De zelfstandige middenstand wordt een levensgroot probleem
in de Nederlandse economische politiek. De organisaties van de middenstand hebben
hun Economisch Instituut laten uitrekenen, dat de middenstand met het jaar verder
achteruit holt. Het inkomen van de kleine en middelgrote zelfstandigen daalt langzaam
maar zeker. Met een of een paar procent ieder jaar, maar dat betekent, dat de sterke
stijging van de levenskosten daar nog eens bovenop komen. Terwijl het kabinet alles
doet om de arbeiders toch vooral niet in reëel inkomen achteruit te doen gaan, tuimelt
de middenstand in reëel inkomen met tien procent en meer achteruit. Dat kán zo niet
langer. Dat moet tot opstand leiden, zeggen de bonden. De Regering verwijt hen wel,
dat zij de middenstand tot opstand aanspoort, maar dit verwijt wijzen zij rustig van
de hand. Wij constateren slechts het feit, dat er opstand broeit, zeggen zij en wij
begrijpen dat, gezien de cijfers, maar al te goed. Als de bom tot barsten komt is de
Regering, die geen hand uitsteekt naar de middenstand, de grote schuldige. En gelijk
hebben zij.
- De vakbonden. De federatie van het NVV en het NKV, die in de loop van de
maand juni haar beslag zou moeten krijgen, komt steeds meer op de tocht te staan.
Niet alleen dreigen de bonden van overheidspersoneel uit het NKV te stappen, maar
ook de Industriebonden voelen zich niet gelukkig met het bereikte ‘akkoord’.
Voorzitter Spit van het NKV bleef zich tot het eind van de maand nog wel stevig
vastklemmen aan zijn vriendjes van het NVV, maar hij deed er toch al heel wat
minder triomfantelijk over. In mei zal wel blijken wat er uiteindelijk van terecht
komt.
- Het Koninkrijk. Premier Den Uyl houdt koppig vol aan zijn domme idee van een
‘topconferentie’ en uiteindelijk is de Antilliaanse premier Evertsz er ook maar mee
akkoord gegaan. In Suriname zelf begint de oppositie zich te weren tegen het idee
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van een geforceerde onafhankelijkheid en in de Antillen stelt men zich onverschillig
op. Als die Surinamers dan zo graag willen mogen zij ophoepelen maar wij blijven!
Maar hoe? De beweging Aruba los van Curaçao heeft nu een tegenhanger gekregen
in de vroegere Democratische partij met aan het hoofd de oud-premier Isa, die nu de
leus verkondigt: Curaçao los van Aruba! De ‘toppen’ voor de topconferentie komen
steeds lager te liggen!

Verenigde Staten van Amerika
President Nixon doet nog steeds wanhopige pogingen om aan de omarming van de
Watergate-octopus te ontkomen.
Zijn eerste daad aan het begin van de maand was een toezegging, dat hij het hele
bedrag zou betalen, dat hem door de financiële commissie uit het Congres was
voorgerekend aan achterstallige belastingschuld. Hij had zo ver niet hoeven te gaan
en zich van een deel van deze schuld kunnen afmaken op grond van verjaring; maar
dat durfde hij niet meer. Hij moest vóór alles zijn figuur redden;

Streven. Jaargang 27

914
dat was hem meer waard dan zijn geld. Een tweede poging om zijn figuur te redden
deed hij in de loop van de maand april door ostentatief te gaan deelnemen aan de
verkiezingscampagne van een republikeins congreslid in Michigan. Hij ging voor
deze politieke vriend de boer op om den volke te tonen, dat hij nog altijd in staat was
om een verkiezingscampagne met succes te voeren en dat de Republikeinse partij
niet bang hoefde te zijn voor een nederlaag wanneer hij hoogstpersoonlijk kwam
opdraven. Hij ging letterlijk de boer op. De steden vermeed hij zorgvuldig; hij sprak
alleen dáár waar hij er zeker van was, dat men hem tenminste zonder protest zou
aanhoren. Maar zelfs dat lukte niet. Hij kon de demonstraties en spandoeken tegen
hem ook op het platteland niet ontlopen. Zijn politieke vriend leed een nederlaag.
Voor de vierde maal in enkele maanden tijds ging een volkomen veilig geachte zetel
voor de Republikeinen in het Congres verloren.
Intussen liepen twee gerechtelijke procedures, een van het Congres en een van de
speciale aanklager Jaworski, die beiden een aantal bandjes en documenten opvroegen.
De rechter had de uiterste datum vastgesteld waarop aan deze eisen moest zijn
voldaan, maar Nixon liet txogenblik verstek gaan en niet merken wat hij van plan
was te doen. Enkele uren voordat de gestelde termijn verstreek echter verscheen hij
eensklaps voor de televisie om een uur lang nog eens zijn onschuld te betogen en
mee te delen, dat hij de inhoud van een aantal der opgevraagde bandjes had laten
vastleggen op papier en dat deze teksten aan het Congres en aan de speciale aanklager
zouden worden overhandigd niet alleen, maar ook vrij zouden worden gegeven voor
publikatie. Op hetzelfde moment verscheen bij de landsdrukkerij een boekdeel van
meer dan duizend bladzijden, waarin een groot aantal gesprekken van Nixon met
zijn naaste medewerkers was afgedrukt. De Chicago Tribune, die zich altijd
vriendelijk tegenover Nixon was blijven opstellen, had blijkbaar een vriendelijkheidje
van de President gekregen en drukte reeds de volgende ochtend, enkele uren dus na
het verschijnen van dit boekdeel, de héle tekst in een speciaal nummer af. Veertig
volle krantenbladzijden! Voor 15 cents! De andere kranten deden het kalmer aan
maar drukten toch ook de hele tekst af, zij het niet helemaal in één enkel nummer.
Dit was niet minder dan een grootse stunt. Een poging om het Congres te
overdonderen met een beroep op het volk. Het volk moest nu maar oordelen!
Aanvankelijk scheen Nixon met deze stunt wel enig succes te oogsten. Zijn aanhangers
verkondigden luid, dat hij nu toch wel voldoende blijk van goede wil had gegeven.
De eerste reacties in Republikeinse kring klonken enigszins opgewekt.
Die opflikkering van hoop duurde echter maar héél kort.
Toen men zich eenmaal aan het lezen zette, bleek al gauw, dat de President zich
met deze publikatie lelijk in de vingers had gesneden.
In de eerste plaats omdat de gepubliceerde woordelijke verslagen van zijn
gesprekken, hoezeer ook door zijn hele staf en door hemzelf gekuist, een niet minder
ontstellend beeld gaven van het niveau, waarop zich de gesprekken in de ovale
werkkamer van de President bewogen. De hele gepubliceerde tekst bleek letterlijk
doorspekt met weglatingen van vloeken, schelwoorden en andere vormen van smerige
taal. Overal waar dit soort woorden werden gebruikt staat er in de gedrukte tekst
tussen haakjes ‘expletive deleted’ hetgeen niet meer betekent dan dat er een ‘sterke
uitdrukking’ is weggelaten, maar uit de context valt niet moeilijk af te leiden wat
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voor ‘sterke uitdrukkingen’ met name de President gebruikte, bijwijze van spreken
om de andere zin.
Ook in ander opzicht bleek het niveau van deze gesprekken bedroevend. Nixon
bleek over de uiterst belangrijke zaken, die hij erin behandelde in en uit te kletsen,
af en toe volkomen stuurloos, niet wetend welke lijn hij moest volgen en zich vast
te klampen aan allerlei juridische onzin om toch maar vooral de deksel op het
Watergate-schandaal te houden. Van de krachtige beleidsfiguur, die hij pretendeert
te zijn, bleef niets meer over.
In de tweede plaats bleek al heel gauw, dat hij bij vorige gelegenheden vierkant had
gelogen. In het openbaar verklaarde hij, dat zijn adviseur Dean hem pas vrij laat op
de hoogte had gesteld van wat er gaande was rondom het Watergateschandaal en dat
hij toen meteen een halt had toegeroepen aan iedere poging om het te verdoezelen.
Thans blijkt, dat hij wel degelijk eerder op de hoogte was gebracht en ronduit met
zijn medewer-
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kers erover sprak lang vóór het moment, waarop hijzelf zei op de hoogte te zijn
gebracht. Weliswaar probeerde zijn advocaat, St. Clair, in een uitvoerig memorandum
aan de Congresleden een uitleg aan de gepubliceerde gesprekken te geven die voor
de President gunstig uitviel, maar zijn weergave van wat er in feite werd gezegd,
was dermate gekunsteld, dat niemand daar ook maar enige waarde aan hechtte.
In de derde plaats bleek Nixon niet alleen een man zonder enige innerlijke
beschaving te zijn maar ook een man zonder trouw. Telkens opnieuw peilde hij in
de gepubliceerde gesprekken de mogelijkheid om een van zijn ‘vrienden’ voor het
Watergate-schandaal te laten opdraaien.
In de vierde plaats brachten de leden van het onderzoekteam dat de
onderzoekscommissie in het Congres bijstaat, aan het licht, dat de gepubliceerde
teksten voor zover zij betrekking hadden op gesprekken, waarvan de bandopnamen
wél ter beschikking van het Congres en van Jaworski waren gesteld, niet overal
klopten met wat er werkelijk op de bandjes stond. In de gepubliceerde tekst stond
herhaaldelijk op punten waar het nou net op aan kwam ‘tekst onduidelijk’, terwijl
degenen, die de bandjes hadden beluisterd daar helemaal geen onduidelijkheid in
hadden gevonden. Van drieën één dus: ófwel de afluisterapparatuur van het Witte
Huis deugt niet, ófwel er is met de bandjes geknoeid ófwel de gepubliceerde tekst
is doelbewust onjuist weergegeven. Hetgeen de Congrescommissie tot het besluit
bracht ondanks alles tóch de bandjes te blijven opvragen zodat zij door technische
experts kunnen worden bekeken.
Naarmate dit alles duidelijker werd keerde publieke opinie weer in het nadeel van
Nixon om. Kranten, die het tot dusverre nog met hem hadden gehouden, gingen nu
mede zijn aftreden of zijn impeachment eisen. Het begint er steeds lelijker voor hem
uit te zien.

Frankrijk
- Exit Pompidou. Het vermoeden, dat de geruststellende berichten uit het Elysee over
de gezondheidstoestand van de Franse President, Georges Pompidou, niet
overeenstemden met de werkelijkheid, werd op 2 april bevestigd. Volkomen
onverwachts werden 't Franse volk en de wereld overvallen met het bericht. dat
Pompidou was overleden. Hij was reeds in alle stilte begraven toen op zaterdag 6
mei staatslieden uit de hele wereld - de Russische en de Amerikaanse presidenten
inbegrepen - een plechtige en zeer indrukwekkende rouwdienst in de Parijse Notre
Dame bijwoonden.
Georges Pompidou was een man, die met vasthoudendheid en voorzichtigheid - de
eigenschappen bij uitstek van de Franse boerengeslachten - de top bereikte. Toen
generaal de Gaulle in 1944 zijn triomfale intocht hield in Parijs stond hij als een
onbekende leraar in de klassieke talen en in het Frans midden tussen de menigte, die
de generaal op de Champs Elysées toejuichte. Kort nadien verliet hij het onderwijs
en kwam hij in het administratieve apparaat terecht, aanvankelijk op kleine posten,
doch wél dicht bij de Gaulle, die hem spoedig leerde kennen als een man, die
praktische problemen vooral van materiële aard wist op te lossen. Een partijman was
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hij niet maar wel een loyaal dienaar. De Gaulle honoreerde dit opvallend toen hij in
1959 opnieuw Parijs binnentrok, ditmaal als de stichter van de Vijfde Republiek. Hij
zag de oude, eerbiedwaardige René Coty, die hem als President van de Vierde
Republiek voorafging, nauwelijks staan doch liet op een wenk die onbekende leraar
naast zich plaatsnemen in de statieauto. Pompidou werd zijn rechterhand. Pompidou
kreeg een werkkamer in het Elysee en was de enige, die onaangekondigd de kamer
van de President mocht binnengaan. Hij groeide al werkend met en voor de President
uit tot een staatsman en verkreeg dienovereenkomstig ook aanzien in Frankrijk. Te
veel aanzien tenslotte voor de Gaulle, die hem als rechtgeaard dictator liet vallen
toen hij in 1967 de moeilijkheden, die onder de studenten en arbeiders waren gerezen,
niet meer aan kon en zijn referendum mislukte. Pompidou kreeg de schuld en
verdween uit de omgeving van de President. Tijdelijk trad hij op in de directie van
een bank van de Rothschilds maar hij liet aanstonds weten, dat dit voor hem geen
afscheid betekende van de politiek en dat hij, indien de Gaulle om een of andere
reden het presidentschap zou neerleggen, zichzelf als kandidaat voor de opvolging
beschouwde. De Gaulle beschouwde dit als verraad en heeft hem nadien nooit meer
willen zien. Toen Pompidou na de Gaulle's aftreden inderdaad tot President van de
Franse Republiek werd gekozen,
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kreeg hij zelfs de kans niet meer hem na zijn dood nog te aanschouwen. Toen Madame
de Gaulle bericht kreeg, dat de President van de Republiek naar het sterfhuis van
haar man zou komen om een laatste groet aan de overledene te brengen, liet zij
ogenblikkelijk de kist sluiten! Niettemin aanvaardde Pompidou de erfenis van de
Gaulle, zij het dat hij vooral in zijn buitenlands beleid een zeer persoonlijk beleid
voerde. Een persoonlijk beleid, dat vooral zijn weerklank vond in de Europese
Gemeenschap, die hij weliswaar - anders dan de Gaulle - openstelde voor Engeland,
maar waar hij toch evenmin als de Gaulle een werkelijk staatkundige eenheid van
wilde maken. De zelfstandigheid van zijn beleid kwam ook sterk tot uiting in zijn
optreden jegens Amerika en jegens de landen van het Oostblok. Zijn heengaan riep
tal van vraagtekens op over de toekomst van Europa en van de wereld in haar geheel.
- En wie nu? Een week na het overlijden van Pompidou barstte de strijd om de
opvolging los. De voorlopige President, de voorzitter van de Senaat, Alain Poher,
bepaalde de verkiezing van een nieuwe President in eerste termijn op 5 mei. Zou dan
geen kandidaat met een absolute meerderheid uit de bus komen dan zouden veertien
dagen later opnieuw verkiezingen plaats vinden tussen de twee kandidaten die met
de meeste stemmen uit de strijd tevoorschijn waren gekomen.
Van den beginne af aan was het duidelijk, dat de gaullisten de meeste moeite zouden
hebben een kandidaat naar voren te brengen. Klaarblijkelijk zelf niet voldoende
voorbereid op zijn snel naderend einde, had Pompidou eigenlijk geen voorkeur voor
zijn opvolging te kennen gegeven. Een ‘kroonprins’ wás er niet. Premier Messmer,
die in de loop van de laatste maanden nog een onverwacht teken van vertrouwen van
Pompidou had gekregen door zijn herbenoeming tot premier, probeerde zich
aanvankelijk wel als kroonprins op te werpen en de eis te stellen, dat hij als de
gaullistische kandidaat zou worden erkend, maar werd weggehoond. Hij verknoeide
er zijn politieke carrière in feite mee. Er was echter geen sprake van, dat een ander
als de kandidaat bij uitstek van de gaullisten kon optreden. Het was echter wel
duidelijk, dat er twee favorieten in het veld zouden komen: Chaban Delmas, de
ras-gaullist en Giscard d'Estaing, de leider van de onafhankelijke republikeinen.
Beiden ervaren politici en beiden beschikkend over een bekwame aanhang. De
linkergroeperingen hadden minder moeite met het vinden van een kandidaat. Zij
hadden hun krachten gebundeld in een coalitie van socialisten en communisten, die
tesamen Mitterand als enige kandidaat stelden.
Daarnaast meldden zich nog een paar kleintjes, die geen schijn van kans hadden,
maar toch graag wilden meedoen. Tegen het einde van de maand, een kleine week
voor de eerste verkiezing, wezen de opiniepeilingen uit, dat Mitterand waarschijnlijk
wel met het grootste aantal stemmen uit de bus zou komen maar dat hij de absolute
meerderheid niet zou halen. Op 5 mei zou dus moeten worden uitgemaakt wie veertien
dagen later als énige kandidaat van de rechterzijde tegen Mitterand moest uitkomen.
Naar alle waarschijnlijkheid zou dat Giscard d'Estaing worden; Chaban Delmas bleek
tijdens de campagne zienderogen terrein te verliezen.

Portugal
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Generaal de Spínola, die reeds in de loop van de maand maart van zich deed spreken
doordat hij in een door hem geschreven boek scherpe kritiek had geleverd op de
koloniale politiek van de regering Caetano, heeft het niet bij zijn boek gelaten. Hij
werd door Caetano ontslagen, maar op 25 april keerde hij terug aan het hoofd van
een rebellerend leger, dat Caetano en de leden van zijn regering arresteerde, afzette
en - overigens zonder gebruik van geweld - verbande naar een Portugees eiland in
de Atlantische Oceaan. De Spinola trad op als hoofd van 'n militaire junta, die
voorlopig de regering van Portugal vormt. Aanvankelijk bleek nog niet duidelijk in
hoeverre deze nieuwe regering een ander beleid zou gaan voeren dan de oude. De
junta liet daar echter maar heel kort twijfel over bestaan. Zij begon vrijwel aanstonds
met een aantal maatregelen, die er duidelijk op waren gericht de dictatuur te
beëindigen. Voor een groot aantal politieke gevangenen gingen de gevangenisdeuren
meteen open. Het verbod van politieke partijen werd opgeheven. De leiders met
name van de linkse partijen, die naar het buitenland waren gevlucht, konden vrij
terugkeren. De censuur op de pers werd afgeschaft. De junta bleek toegankelijk voor
journalis-
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ten van allerlei slag. De grote leiders van de socialisten werden minzaam ontvangen.
Kortom het leek haast te mooi om waar te zijn. Portugal stortte zich in een lange roes
van feestvreugde.
Tegen het eind van de maand was het nog steeds aan die roes bezig. Het was echter
nog niet helemaal duidelijk hoe het land als democratische staat zou worden
opgebouwd zonder enige ervaring met de democratie. Zestig jaar dictatuur waren
het volk niet in de koude kleren gaan zitten. Ook was het nog niet helemaal duidelijk
welke gevolgen de staatsgreep zou hebben voor de koloniale oorlog, die nog steeds
in de Portugese gebieden woedde. Het moet allemaal nog helder worden.

West-Duitsland
Tegen het einde van de maand werd bekend, dat een der naaste medewerkers van
Willy Brandt, een zekere Gunter Guilleaume, een spion was voor Oost-Duitsland en
vrijwel zeker belangrijke geheime documenten door het ijzeren gordijn heeft
gesmokkeld. De man werd gearresteerd. Brandt zelf probeerde de moeilijkheid wel
ietwat luchtig af te doen, maar of hem dat lukken zou was aan het eind van de maand
nog een open vraag.

Israël
Terwijl aan het Golan-front nog steeds de kanonnen spreken, ziet Israël zich gestort
in een kabinetscrisis. Mevrouw Golda Meïr heeft het niet langer kunnen houden en
het bijltje erbij neergelegd. Zij is demissionair nog aangebleven maar vastbesloten
niet meer terug te keren wanneer eenmaal een nieuwe premier is gevonden. Zelfs
met een oorlog onder handen hebben de Israëlische ideologen hun verzet tegen haar
socialistische partij niet willen opgeven. De socialistische partij heeft generaal Rabin
wel kandidaat gesteld voor de opvolging, maar of deze erin zal salgen een nieuw
kabinet te vormen is een open vraag. Het ziet ernaar uit, dat alleen nieuwe
verkiezingen een oplossing kunnen brengen.

Ethiopië
De situatie in Addis Abeba is nog steeds onduidelijk.
Vast staat wel, dat het leger een belangrijke rol speelt in de onlusten, die er heersen.
Maar welke rol? Het schijnt wel achter de Keizer te staan, maar van hem te eisen,
dat hij zich ontdoet van een aantal militaire en politieke vertrouwelingen. Een aantal
daarvan is in de laatste dagen van de maand april door het leger in hechtenis genomen,
van anderen, die in het keizerlijk paleis hun toevlucht hadden genomen, eist het leger
uitlevering en afzetting uit hun functies. Alles draait eigenlijk om de opvolging van
Haille Selassie, die nu langzamerhand een leeftijd heeft bereikt, waarop wel vaststaat,
dat hij binnen korte tijd zal moeten worden opgevolgd.
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België
De minderheidsregering
Na haar verkiezingen op 10 maart was het duidelijk dat de CVP alleen nog Tindemans
als formateur naar voren kon schuiven. De slogan: ‘met deze man wordt het anders’
was meer dan een belofte, het werd er op of er onder. In Wallonië haalden de Waalse
socialisten zege met hun harde koers, die na de breuk met de vorige regering,
logischerwijs moest uitmonden in een oppositiekuur.
De posities lagen moeilijk. De partijen waren haast alle innerlijk verdeeld en
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onduidelijk naar buiten. De tegenstellingen en de verbale distantiëringen bevuilden
het klimaat.
Na een korte informatieopdracht aan Minister Van Elslande - kwestie van te voelen
hoe heet de brij wel was - werd op 21 maart Leo Tindemans aangeduid als formateur.
Tindemans vatte dit karwei aan met een poging, pro forma, om de verongelukte
tripartite terug op de been te helpen. Zoals verwacht mislukte deze poging gezien
op dat ogenblik het BSP-congres in geen geval een nieuwe driepartijenregering kon
goedkeuren. Op 29 maart werden de gesprekken heropend tussen de
christen-democraten en de socialisten. Zij duurden tot na Pasen. Terwijl de
geïnteresseerden de kansen berekenden voor een meer linkse Tindemans-Glinne
ploeg aan de ene kant of een meer rechtse Claes-Vanden Boeynants-regering,
geraakten de onderhandelingen maar moeilijk op dreef. Er werd over vele punten
getwist, zowel naar inhoud als naar methode. Elk enthousiasme ontbrak en vooral
de Waalse P.S.B., mede onder inspiratie van Debunne van het socialistisch
vakverbond, remde elke toenadering tijdens de discussie.
Tindemans legde vooral de nadruk op de vier traditionele knelpunten: de
gewestvorming, het vrij onderwijs, de abortus en het industrieel overheidsinitiatief.
Debunne schoof de inflatiebestrijding naar voren en de nood aan hervormingen in
de banksector. Daarmee ondersteunde hij de linkse Waalse vleugel van de BSP, die
het tenslotte haalde op de grotere regeringsbereidheid van de Brusselse en Vlaamse
socialisten. Op 11 april kwam het tot een open breuk. Zij bleek definitief.
Tindemans keerde terug naar de wachtende liberalen, die hem eerst door verwezen
naar de communautaire partijen in de hoop dat er alsnog een meerderheidsregering
te vinden was. Deze zegden niet nee. Zo werden voor het eerst in de Belgische
geschiedenis regeringsonderhandelingen gevoerd met als eerste programmapunt: de
omvorming van België tot een federalistische staat. Getrouw aan onze bekende
voorliefde voor verzoeningsconclaven in gerestaureerde kastelen met een klinkende
naam, trokken CVP - PSC en PVV - PLP zich terug te Steenokkerzeel in het kasteel
van Ham op 19 april, om met het Rassemblement Wallon en het Front des
Francophones en met de Volksunie te zoeken naar een gemeenschappelijk platform.
Zij vonden dit ruimschoots op veel punten, behalve wanneer het punt van de
begrenzing van Brussel ter sprake kwam. Dit met buskruit geladen struikelblok
verbrak het overleg nog dezelfde avond.
Op maandag 22 april sloten de christen-democraten met de liberalen het akkoord
voor een minderheidsregering. Het was de laatst overgebleven mogelijkheid voor
Leo Tindemans.
Een minderheidskabinet is uitzonderlijk in België. (In 1958 was er een kortstondige
minderheidsregering Eyskens die later werd uitgebreid tot een CVP-liberale
meerderheid).
Met de oogluikende toestemming van de federalistische partijen schonken Kamer
en Senaat achtereenvolgens het vertrouwen aan de nieuwe ploeg. De ver-
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worvenheden van Steenokkerzeel staan in het programma. Zo vlug mogelijk zal het
gesprek hernomen worden met de ‘communautairen’ die dan wellicht om en rond
het zomerreces de regering zullen verruimen. Lukt dit niet, dan blijft nog de
mogelijkheid dat de regeringsgezinde socialisten op hun stappen terugkeren in de
herfst. Maar wát, als de harde vleugel in samenwerking met de socialistische vakbond
het been stijfhoudt en een jarenlange oppositie plant, die het aangezicht van België
moet wijzigen om een vernieuwde politiek mogelijk te maken? Met Tindemans wordt
het anders...

Bah, die socialisten!
1. Tijdens de ganse onderhandelingsperiode heeft de katholieke pers haar beste
beentje voorgezet om alle min of meer christene zielen op te hitsen tegen de
socialistische vakbond. De incarnatie van het kwaad werd Georges Debunne, algemeen
secretaris van het ABVV. Als we voor waar aannemen wat er in de katholieke bladen
werd gedrukt, dan moet hij zowat de opperbevelhebber zijn geworden van de
gezamenlijke legerscharen van BSP en ABVV. In ieder geval werd het als volkomen
ongepast voorgesteld dat de socialistische vakbondsleider een reële invloed zou
hebben in de socialistische partij.
De voorbeeldige Jef Houthuys daarentegen, voorzitter van de christelijke vakbond,
heeft volgaarne voldaan aan de in hem gestelde verwachtingen door bij herhaling te
verklaren dat de vakbond zich aan geen enkele politieke partij mag binden.
De lezers moeten zich wellicht herinneren dat er een formeel onderscheid kan
gemaakt worden tussen de band ABVV - BSP van de ene kant en ACV - CVP van
de andere kant. De secretaris generaal van het ABVV zit met raadgevende stem in
het BSP-bureau. Langs christelijke zijde is er een naam meer tussen: de christelijke
vakbond behoort tot het christelijk werkersverbond (ACW) en dit behoort politiek
gezien tot de CVP. Alhoewel er talloze syndicale leiders en vrijgestelden van het
ACV in alle mogelijke besturen van de CVP zetelen, is het wel zo dat in het bureau
van de CVP er enkel vertegenwoordigers van het ACW hun macht uitoefenen en
niet van het ACV (wel ex-ACV). Evenzeer dient toegegeven te worden dat in het
weekblad van de christelijke arbeidersbeweging de rechtstreekse propaganda voor
de CVP en de ACV-berichten wel in dezelfde nummers staan, maar zelden op dezelfde
bladzijde.
Wanneer men ziet hoeveel moeite er in de christelijke zuil gedaan wordt om deze
dubbelzinnigheid in stand te houden en de mensen in het ongewisse te laten over de
relatie christelijke vakbond - christelijke partij, dan moet men wel concluderen dat
dit toch wel erg belangrijk moet zijn. Waarom houdt zelfs de meest burgerlijke
katholieke krant die leugen in stand? Omdat enerzijds de dominante aanwezigheid
van het ACW in de CVP niet kan toegegeven worden, en omdat ze anderzijds weten
dat de CVP zonder het ACW geen dominante partij kan zijn. Waarom speelt de
christelijke arbeidersbeweging de komedie? Omdat voor haar het katholieke belang
zwaarder doorweegt dan de arbeiders-
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solidariteit, wat ze evenmin openlijk kan toegeven. We stoten hier op een fenomeen
dat tot nu toe zeker onvoldoende werd geanalyseerd: in de christelijke zuil wordt het
onderscheid tussen schijn en werkelijkheid bewust gehanteerd. Ze willen anders
lijken dan ze zijn. Het moet anders overkomen dan het is.
Waarom? Omdat er tegenstrijdigheden zitten in de verwachtingen en belangen.
Niemand kan tegelijkertijd volledig tot het katholieke blok behoren en volledig tot
de arbeidersgroep. Als je toch tot beide wilt behoren wordt het onvermijdelijk
schipperen. En dat geldt zeker niet alleen voor de arbeidersgroep, noch voor het
politieke terrein alleen.
2. De BSP heeft regeringsdeelname afgewezen. Welke zijn de motieven? Grosso
modo kan gezegd worden dat de BSP in Vlaanderen eerder pro regeringsdeelname
is en in Wallonië contra.
In Wallonië leeft nog de droom van Renard: in de Waalse regio het socialistisch
model realiseren. Cools sluit hier dicht bij aan. Daarom was voor hem en zijn
geestesgenoten regeringsdeelname slechts mogelijk mits de staatshervorming tot
volkomen autonome gewesten zou leiden: aparte verkiezingen voor de gewesten met
eigen vertegenwoordigers die niet zetelen in het nationale parlement, en een autonome
uitvoerende macht. Tindemans wil echter dezelfde mensen belasten én met nationale
én met regionale bevoegdheid, zodat de regio's kunnen behouden blijven in één
staatsverband. De Vlaamse BSP van haar kant denkt nog sterk unitaristisch, tenminste
toch officieel. Bovendien zijn partij en vakbond er veel pragmatischer, en gewoon
van te werken vanuit een minderheidspositie. Het linkse radicalisme neemt er zo
geen vaart. De fundamentele hervormingen zijn er het terrein van de oppositie in de
partij.
De Vlaamse BSP had echter een ander motief: de eenheid van de partij. Hoezeer
Claes en Geldolf ook naar de ministerportefeuilles hunkeren, een uiteendrijven van
de Vlaamse en Waalse vleugels van de partij is voor de BSP zeker niet interessant.
Vermoedelijk liggen de verwachtingen nochtans ver uit elkaar. De Vlamingen
hopen in de herfst toch nog in de regering te geraken, terwijl de Walen een revanche
voorbereiden op de grote (mislukte) staking van 1960.
3. Wat staat er ons te wachten?
Het zal er natuurlijk van af hangen of de socialisten in de herfst een deel krijgen
van de ministerportefeuilles of niet. Wij achten dit niet zo waarschijnlijk. Waarom
zouden Cools en Co. hun strategie wijzigen?
De strategie van Cools en Co. heeft tot doel door middel van een revolte der
arbeiders een socialistische structuur-hervorming af te dwingen, minstens in Wallonië.
We mogen ons dus na de vakantie verwachten aan een escalatie van sociale
moeilijkheden.
Het ACW weet dit ook, en kan niet anders dan te trachten met de regeringskar
zodanig voor de socialisten uit te rijden, dat allerlei sociale verbeteringen een stootblok
vormen voor de ABVV-troepen. De vraag is dan in welke mate dit kan. De liberalen
zijn gekend om hun enorme toeschietelijkheid als het er op aankomt
ministerportefeuilles te bekomen of te behouden. Maar ze kunnen
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moeilijk laten raken aan het privékarakter van de economie, en voor wie denken aan
nieuwe sociale voordelen dient gezegd te worden dat de schatkist leeg is. We mogen
ons dus verwachten aan de economische hervormingen die de overheid verder in
dienst stellen van de ‘vrije’ economie (vrij omdat de producent vrij is), en aan nieuwe
sociale voordelen waarbij de groep die de voordelen ontvangt ze ook zelf betaalt.
De liberalen en de christen-democraten kunnen elkaar vinden in een nieuwe
gezamenlijke filosofie; de bewust gewilde centrumpolitiek: de produktiekracht van
het kapitalisme behouden en een stukje van de opbrengst ervan gebruiken voor het
zgn. ‘welzijn’. Of m.a.w.: economie en sociale politiek scheiden. Wie daarvoor is
noemt dit: het kapitalisme een ander gezicht geven. Wij zouden eerder zeggen: het
kapitalisme een sociaal masker opzetten.
Wij hebben er geen goed oog in. Debunne heeft o.i. gelijk. Een fundamentele
hervorming van (o.a.) de economie is nodig, en dit kan slechts door een syndicaal
front. Het ACW zal zich steeds dieper nestelen in de regering en de CVP, en zal dus
verplicht worden de socialisten te trachten de pas af te snijden. Onvermijdelijk gaat
dit opnieuw de richting uit van 1960: de beide vakbonden zullen tegen elkaar worden
opgezet, en het gevaar is groot dat de christelijke vakbond eens te meer zal gebruikt
worden om de actie der socialistische arbeiders te blokkeren.
11-5-1974
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Leef duizend levens via de boeken die je leest1
Eind 1973 verscheen de vijfde druk van het Handboek tot de geschiedenis der
Nederlandse letterkunde, deel III2. In zijn bespreking van de vijfde druk van deel I
en II3 heeft K. Fens reeds even aangestipt dat de literatuurwetenschap zich de laatste
jaren enorm ontwikkeld heeft. Dat niet iedereen, vooral met de laatste ontwikkelingen,
gelukkig is, blijkt uit een aantal actuele publikaties van o.a. dr. Knuvelder4 en R.
Kraayeveld5. Dr. Knuvelder zegt over dit onderwerp: ‘De literatuurwetenschap staat
er bar slecht voor. De literatuur-geschiedschrijving is van haar hoge troon gestoten
en is nu nog maar een assepoester’.
Hoe deed zich deze ontwikkeling voor?6 In de eerste helft van de 19e eeuw volgde
men de historische benaderingswijze. Deze kwam er in het kort op neer dat men het
letterkundig werk niet beschouwde allereerst op en om zichzelf, maar dat men het
dienst liet doen als hulp om met andere zaken dan het werk kennis te maken, zoals
bijvoorbeeld met de persoonlijkheid van de auteur, met een generatie, een sociale
groepering, een stroming enz.. Kort gezegd: de tekst was middel om auteur en
samenleving te leren kennen. Uit deze tijd stamt ook het onderscheid tussen
letterkundige geschiedenis (de historische feiten) en letterkundige kritiek (het
waarde-oordeel). In de tweede helft van de 19e eeuw komt hier nog de eis bij dat de
uitspraken van de literatuur-beschouwer controleerbaar moeten zijn. In ons land
kunnen we Te Winkel tot deze historische richting rekenen, terwijl Kalff hier nog
een esthetisch oordeel betreffende de besproken werken aan toevoegde.
In de 20e eeuw heeft er een verandering in benaderingswijze plaats, vooral onder
invloed van de Russische formalisten (Jakobson). Het letterkundig werk als zodanig
komt centraal te staan. Men gaat het werk bekijken naar aard en structuur, zonder
nu meteen de historische methode uit te sluiten.
Gezaghebbend zijn in deze periode Warren en Wellek, die zich bezig houden met
de bestudering van het werk als fenomeen. Ze analyseren de structuur om zodoende
uiteindelijk een waarde-oordeel te vergemakkelijken en te funderen. Het is Kayser
die in deze tijd de term literatuurwetenschap lanceert. Ingarden voegt er de vraag:
‘Hoe occupeert zich de lezer met het werk’, aan toe.
Het accent ligt op de inhoud, de tekst

1
2
3
4
5
6

Dr. Knuvelder in zijn gesprek met prof. Florquin, tijdens het programma van de B.R.T. ‘Ten
huize van..’, 11 februari 1974.
Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, dl. III, vijfde druk, Malmberg,
Den Bosch, 1973, 636 pp., f 72, 50.
Streven, oktober 1971.
Liber Amicorum Dr. G. Knuvelder Aetate Sua LXX (Raam, oktober 1972): Dr. G. Knuvelder:
‘In de vuurlinie’.
R. Kraayeveld, De literatuurwetenschap in een impasse?, in Raam, december 1973.
Dr. G. Knuvelder, Problemen der literatuurgeschiedschrijving, Malmberg, Den Bosch, 1963.
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dient echter nog steeds als vertrekpunt en niet als eindpunt.
Doorbordurend hierop bereikt deze stroming bij ons een hoogtepunt bij de groep
‘Merlyn’, als de tekst als begin- middelen eindpunt gaat fungeren.
Dan zijn we aangeland bij de nieuwste stromingen. Voormannen hiervan zijn
Maatje en Van Dijk. Maatje met zijn Literatuurwetenschap gaat uit van het generatief
uitgangspunt, hij wil niet alleen beschrijven wat er is aan materiaal, maar ook wat
er mogelijk is en dan wil hij verklaren waarom dit mogelijk is. Een kunstwerk is bij
hem een fictieve werkelijkheid.
Van Dijk's theorie is gebaseerd op de transformationeel-generatieve grammatica.
Literatuur is voor hem taal. (Voor een bespreking van de Moderne Literatuurtheorie
van Van Dijk, zie P. Claes, in Streven, maart 1972).
Wat is nu dr. Knuvelder's opvatting? Ook bij hem staat het werk centraal. De
wereld van het werk is een eigen wereld. Vaak is het echter onmogelijk om een werk
los te zien van een groter geheel en te doorgronden zonder hulp van historie, biografie,
psychologie, etc. De literatuur-historicus zal dan ook van deze hulpwetenschappen
gebruik mogen maken, als hij er maar voor zorgt dat het accent op het kunstwerk
blijft liggen. Het duidelijkst kunnen we wellicht zijn
opvatting weergeven aan de hand van de volgende illustratie.

I.
II.
III.
IV.

De kern: het werk zelf.
Intrinsic approach: de literatuurwetenschap in gebruikelijke zin.
Extrinsic approach: historiografie, biografie, psychologie etc.
Bijdragen van de filologie.

(Opmerking: de volgorde van de circels geeft geen volgorde van de aanpak van een
werk aan).
Dr. Knuvelder hecht daarbij grote waarde aan het uitspreken van een waardeoordeel
door de literatuur-geschiedschrijver, zoals hij ook duidelijk stelt in zijn artikel ‘In
de vuurlinie’4. ‘Ik dacht zelfs, dat de geschiedschrijver voor wie de literatuur een
levende waarde bezit, in zijn taak tekort zou schieten als hij géén waarde-oordeel
zou geven, maar alleen een historisch explicerend relaas. De geschiedschrijver mag
niet alleen, maar moet ook waardering en bewondering opwekken juist voor die
waarden uit het verleden die hij de moeite waard vindt. Wie als geschiedschrijver
alléén maar gehoorzaamheid aan de canon van het object betrachten wil - dus: verstaan
van de tekst - en niet méér, doet het werk, de lezers, en zichzelf tekort’.
Tot zover dit summier overzicht.
Nu nog even terug naar zijn Handboek. In zijn reeds eerder aangehaald
vraaggesprek met prof. Florquin1 antwoordde hij op de vraag of één man dit aan kan,
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dat het een kwestie van tijd en moed is. Het eerste heeft hij sinds zijn pensionering
gelukkig en met het tweede kunnen we volledig instemmen als we de vijfde druk
bekijken, in vergelijking met de vierde druk maar liefst 124 pagina's dikker.
Vooral verantwoordelijk hiervoor is de inleiding, waarin de romantiek uitvoerig
en overzichtelijk behandeld wordt. Alle informatie is dusdanig gerangschikt dat men
de essentiële categorieën van de romantiek gemakkelijk kan overzien. Ook de
Zuidnederlandse letterkunde wordt uitvoeriger behandeld en is praktisch geheel
herschreven.
Zo komen o.a. figuren als J. Pauwels, J. de Wolf en C. Spanoghe, die in de vorige
druk niet vernoemd werden, ter sprake, terwijl figuren als Broeckaert, Hofman en
Robijn veel uitvoeriger be-

Streven. Jaargang 27

924
handeld worden. Als je al lezend ook nog ziet dat dr. Knuvelder heel wat van de
verschenen secundaire literatuur (t/m 30 oktober 1972 zoals hij in zijn voorwoord
zegt) verwerkt heeft, stijgt je bewondering voor dit gigantische werk.
Natuurlijk zal er wel kritiek op zijn werk te vinden zijn, zo zal prof. dr. W.A.P.
Smit wel teleurgesteld zijn dat ook in deze druk het epos ‘De Germanicus’ van Van
Merken niet vernoemd wordt, alhoewel dr. Knuvelder iets goed maakt door op pagina
540 bij de bespreking van A. Stichelbaut te vermelden: ‘Duidelijk werken hierin de
bijbelse heldendichten van Vondel, Hoogvliet en Van Merken na’.
Dr. Knuvelder zal de eerste zijn om te erkennen dat zijn werk niet volmaakt is,
zoals hij zelf tegen prof. Florquin opmerkte: ‘Als ik tijd heb, zal ik zelf kritiek op
mijn boek leveren, en reken er op dat er dan een lawine van kritiek komt’.
Voor ons, gewone lezers, kan echter als motto dienen bij het lezen van dit
monumentale werk: ‘Leef duizend levens via dit boek dat je leest’.
C. Free

Sovjetpsychologen aan het woord
Sovjet psychologen aan het woord1, is de titel van een boek waarin twee medewerkers
van het Psychologisch Laboratorium te Utrecht informatie verschaffen over de leeren onderwijspsychologie zoals die door Pjotr Jakovlevitsch Ga'perin en zijn
medewerkers wordt beoefend aan de Faculteit psychologie van de Moskouse
Staatsuniversiteit en het Psychologisch Instituut van de Akademie van Pedagogische
Wetenschappen eveneens te Moskou.
Het boek richt zich tot degenen die de onderwijs-leerpsychologie tot hun
specialisme hebben gekozen en tot hen die betrokken zijn bij de constructie van
leergangen ten behoeve van het onderwijs. Het valt uiteen in twee delen. In het eerste
deel wordt de theorie van Gal'perin behandeld en tevens wordt uiteengezet hoe die
theorie door middel van systematisch empirisch onderzoek wordt getoetst.
Het tweede deel bevat acht vertalingen uit het Russisch van artikelen en gedeelten
uit boeken waarin de theorie van Gal'perin toegelicht en verder uitgewerkt wordt.
De vertalingen hebben betrekking op leerexperimenten in klasseverband en
systematische schoolexperimenten op het terrein van o.a. het elementaire rekenen
(V. Davydov), het schrijven (N. Pantina) en het grammatica-onderwijs (L. Ajdarova).
De theorie van Gal'perin bouwt voort op een grondgedachte van de leer van L.S.
Vijgotsky (1896-1934), nl. het principe van de interiorisatie. Vijgotsky bedoelt
hiermee het ontstaan van de ‘hogere psychische funkties’ (het denken) uit uitwendige
vormen van gedrag. In de theorie van Gal'perin keert deze gedachte terug als het
ontstaan van mentale handelingen uit materiële handelingen. Een voorbeeld is het
mentale optellen van getallen, dat ontstaat uit een bij elkaar voegen van materiële
objecten (bv. blokjes).
Bij Gal'perin dient evenals bij Vijgotsky het principe van de interiorisatie als
concretisering van het dialectisch materialisme. Dit stelt dat het materiële de
fundamentele realiteit is waaruit het psychische zich ontwikkelt. Gal'perin ziet dus
1

Dr. C.F. van Parreren en drs. J.A.M. Carpay, Sovjetpsychologen aan het woord,
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972, 400 pp., f 35,-.
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in het principe van de interiorisatie een verklaringsmogelijkheid voor het ontstaan
van het psychische uit het nietpsychische.
Gal'perins theorie is in de eerste plaats een onderwijs-leertheorie. Deze bevat
onderwijsprocedures die de mogelijkheid bieden kinderen te leren denken op
abstract-symbolisch niveau. Dit wordt duidelijk in een experimenteel onderzoek van
V. Davydov m.b.t. de introductie van het begrip grootheid in de eerste klas van het
basisonderwijs en in het onderzoek van L. Ajdarova over het le-
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ren van een linguïstische benadering van het woord bij kinderen van zeven en acht
jaar. Onderzoekers willen bereiken dat kinderen in school leren structureren volgens
de wetenschappelijke werkwijzen die in de wiskunde en de linguïstiek zijn ontwikkeld.
De nieuw te leren mentale handelingen ontstaan in een trapsgewijze procedure
volgens de interiorisatie-hypothese. Gal'perin onderscheidt de niveaus: (1) handelen
op basis van aanschouwelijke gegevens (objecten of afbeeldingen / schema's), (2)
handelen op basis van taal en (3) handelen op basis van cognitieve schema's. Op dit
laatste niveau is een kind in staat bv. getallen mentaal op tetellen omdat het via de
trapsgewijze procedure de relaties heeft geleerd tussen de getallen en de hoeveelheden
die door deze worden gerepresenteerd.
Kenmerkend voor de mentale handeling is dat deze automatisch voltrokken kan
worden. Dit betekent dat kinderen alle deelhandelingen van het bij elkaar voegen
van getallen niet successief en uitvoerig behoeven te voltrekken wanneer zij handelen
op het derde niveau, maar dat deze verkort zijn. Dit manifesteert zich in het zeer snel
kunnen geven van de oplossing van de opgave.
De onderwijskracht speelt een belangrijke rol bij het verwerven van deze mentale
handelingen door het kind. Aan de handeling op het eerste niveau gaat een
oriënteringsfase vooraf waarin de leerling zich voorbereidt (oriënteert) op de
uitvoering van de materiële handeling. Teneinde dit mogelijk te maken wordt een
oriënteringsbasis aangeboden. Deze omvat een aantal demonstraties en verbale
aanwijzingen om de handeling op het eerste niveau direct vanaf het begin zonder
fouten te kunnen uitvoeren. De leerling krijgt dus informatie over het doel van de te
leren handeling, over het materiaal en over de wijze waarop hij ermee moet handelen.
Gal'perin hecht ook veel belang aan het adekwaat verbaliseren bij het leren van
de handeling op het tweede niveau. Hij brengt het ‘hardop denken’ dan ook
systematisch in het onderwijs-leerproces. De telhandeling bv. moet dus in deze fase
hardop in alle stappen worden voltrokken. Dit biedt de onderwijskracht tevens de
gelegenheid de verbale handeling van het kind te controleren en in te grijpen indien
dit noodzakelijk is.
Optimalisering van het onderwijs in de theorie van Gal'perin betekent dan ook (p.
93): optimale, zo volledig mogelijke sturing, d.w.z. beheersing van het leergedrag
van het kind door de onderwijskracht. Deze wordt bereikt door aanbieding van een
zo volledig mogelijke oriënteringsbasis aan de leerling en de invoering van de
‘trapsgewijze’ interiorisatieprocedure.
In het boek vinden we deze visie op het onderwijs-leerproces uitgewerkt in de
leergangen voor het aanvankelijk lezen (D. El'konin), het aanvangsreken- en
wiskunde-onderwijs (S. Karpova, V. Davydov) en het moedertaalonderwijs (L.
Ajdarova). Wat betreft de optimalisering waarvan we via de in het boek opgenomen
experimenten een goed beeld krijgen, blijft één belangrijke vraag onbeantwoord, nl.
die naar de individuele verschillen bij de leerlingen aan het begin van het leerproces.
De variaties bij de leerlingen kunnen betrekking hebben op de mate van intellectuele
bekwaamheid, de mate van gemotiveerdheid en de wijze van aanpak van de leertaken.
Over de variaties die in deze persoonlijkheidskenmerken voorkomen, wordt bij de
opzet van de oriënteringsbasis niet gesproken. Het lijkt dat dit niet noodzakelijk
wordt geacht. Binnen de theorie van Gal'perin worden immers alle voorwaarden die
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nodig zijn om de handeling door alle leerlingen correct te laten uitvoeren, gegeven.
Het is dan ook goed zich te realiseren dat dit onderwijs-leermodel past binnen het
schoolsysteem in de Sovjet-Unie, waar officieel, door de ideologie van gelijkheid
van kansen, eenheidsonderwijs wordt nagestreefd (G. Linker, Het Sowjetonderwijs:
eenheidsworst? in Intermediair, 1973, 9e jrg., 46).
Voor het onderwijs betekent dit dat psychologische verschillen in
persoonlijkheidskenmerken bij de leerlingen worden ontkend en dat getracht moet
worden via gestuurde onderwijsprocedures
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de leerlingen de gestelde doelen te laten bereiken. In het onderwijs in ons land
daarentegen heerst de mening dat met de individuele verschillen bij de leerlingen
meer rekening gehouden dient te worden dan tot nu toe het geval is geweest.
Het moet verheugend genoemd worden dat nu ook in het Nederlands taalgebied
een boek verschenen is waarin een onderwijs-leertheorie van een belangrijke
Russische onderzoeksgroep uiteengezet wordt. Tot voor kort waren we voornamelijk
aangewezen op het werk van de Amerikaan M. Cole, die redacteur is van zowel het
Engelstalige tijdschrift Soviet Psychology (International Arts and Sciences Press,
Inc.,) als het Handbook of contemporary Soviet Psychology (New York/London:
Basic Books, 1969).
A. Pennings

China 1973
Voor de binnenlandse politieke ontwikkelingen in de volksrepubliek China moet het
tijdvak van medio 1972 tot het tiende congres van de Chinese Communistische Partij
van augustus 1973 als een belangwekkende periode worden beschouwd, omdat hierin
een aantal indicaties waren te onderkennen die in de toekomst aanleiding kunnen
geven tot interne partijconflicten1.
Hoewel de in 1969 begonnen reconstructie van de CCP in 1973 ook tot de top was
doorgevoerd, hadden de door de val van maarschalk Lin Piao plaatsgevonden
zuiveringsacties de rehabilitatie bewerkstelligd van verschillende, zowel civiele als
militaire kaderfiguren, die door de Culturele Revolutie aan de kant waren gezet. Zo
werd onder andere Tenh Hsiao-ping op 12 april herbenoemd in zijn functie van
vice-premier en werden bij de strijdkrachten verscheidene in ongenade gevallen hoge
officieren in ere hersteld.
Ofschoon deze rehabilitatie op een hoogst willekeurige basis geschiedde, moest
de reden hiervan worden gezocht in de doelstelling het Chinese politieke systeem
verder te consolideren. Een dergelijke consolidatie werd sterk gestimuleerd door de
in 1972 ingezette acties om op provinciaal niveau wederom tot officieel erkende
massa-organisaties te komen, welke acties succes hadden wat betreft
arbeidersorganisaties en de Communistische Jeugdliga, maar niet ten aanzien van
de Vrouwenfederaties.
Ook bleek dat de in de periode 1969-1973 geïntroduceerde politiek van de Nieuwe
Koers ten aanzien van een aantal belangrijke binnenlandse aangelegenheden niet
overal gunstig was ontvangen. Het minste effect sorteerde deze politiek in de sectoren
van cultuur en onderwijs, waarover mevrouw Mao Tse-Toeng nog steeds de scepter
zwaait.
Betere resultaten werden er geboekt op het gebied van economische planning,
terwijl het meeste effect werd bereikt in de sociale sfeer van het platteland. Hier wist
de Nieuwe Koers de competenties van de commune, de produktiebrigade en het
1

Opmerkingen naar aanleiding van de publikatie van het boek van J.P. Harrison, The Long
March to Power. A History of the Chinese Communist Party, 1921-'72, Praeger Publishers,
New York - Washington, 1972, 647 pp., en de artikelen van Jürgen Domes, ‘A rift in the
New Course’ en Ian Adie, ‘If we survive, we win...’, in The Far Eastern Economic Review
van 1 oktober 1973, pp. 1-14.
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produktieteam zodanig af te bakenen, dat niet alleen kon worden gesproken van een
herleving van de politiek van Lioe-Sjao-tsji, maar dat deze zelfs in verschillende
opzichten werd overtroffen.
Het was (en is) dan ook niet zo verwonderlijk dat van cultureel revolutionaire zijde
de Nieuwe Koers werd bekritiseerd en het moest als een teken aan de wand worden
beschouwd dat Tsjoe En-lai en Wang Hoeng-wen blijkens hun redevoeringen voor
het tiende congres van de CCP geen eensgezind standpunt inzake het te voeren beleid
konden laten zien. Dit congres wist dan ook naar buiten toe de schijn van eenheid te
bewaren, maar in feite kon men slechts wankele compromissen bereiken, welke een
bron
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voor toekomstige confrontaties vormen. Evenzeer blijkt dit het geval te zijn met de
huidige compositie van het centraal comité; de 195 leden zijn gerecruteerd uit een
verscheidenheid van groeperingen. Opmerkelijk was echter de voortdurende teruggang
in vertegenwoordigers van de centrale regeringsinstanties; bedroeg het aandeel van
deze groep in het door het achtste congres van de CCP gekozen centraal comité nog
77%, in het door het negende partijcongres gekozen centraal comité was dit geslonken
tot 41% en momenteel is het aandeel op 37% komen te staan.
Ongetwijfeld zullen in de toekomst de regionale leiders een steeds belangrijker
rol in de Chinese binnenlandse politiek vervullen en hoewel de vertegenwoordigers
van cultureel-revolutionaire kant hun positie tijdens het tiende congres van de CCP
wisten te handhaven, vormde de herverschijning van gedurende de Culturele Revolutie
in ongenade gevallen kaderfiguren, als onder andere Tan Tsjen-lin, een niet
gemakkelijk te verteren brok.
Met betrekking tot het buitenlands-politiek beleid benadrukte premier Tsjoe En-lai
op het tiende congres van de CCP dat de door het negende partijcongres van april
1969 uitgestippelde lijn momenteel ook wordt doorgevoerd. Gegrondvest op
antagonisme tegenover de positie van de supermogendheden boekte (en boekt) de
politiek gestadig vooruitgang om een zone te vormen met de kleine en middelgrote
naties van Europa, Japan en de Derde Wereld. Omdat volgens de Chinese zienswijze
de strijd tussen de supermogendheden zich op Europa toespitste, ontvangt dit
werelddeel van Peking de meeste aandacht. Maar niet alleen de landen van de
Europese Gemeenschap worden in hun verweer tegen de Sovjet-Unie en de Verenigde
Staten gesterkt, ook een land als Iran werd door de Chinese minister van buitenlandse
zaken, Tsji Peng-fej, aangemoedigd om een sterk defensiepotentieel op te bouwen.
Geconstateerd moet worden dat Mao-Tse-Toeng's strategisch plan en revolutionaire
diplomatieke lijn om een nieuwe wereldorde te vormen, volkomen overeenkomen
met de huidige Chinese manipulaties ten aanzien van de supermogendheden. Het
verslag van Tsjoe En-lai aan het tiende congres van de CCP was in dezelfde geest
opgesteld en kwam erop neer dat de wereld momenteel een periode van onrust en
revoluties doormaakt. Na deze periode zou er echter een nieuwe wereldorde
aanbreken.
China blijkt zich overigens eerder tot een Meji- dan tot een Ming-periode te hebben
bekeerd, hetgeen kan worden geconcludeerd uit de inspanning om zo snel mogelijk
een ultramoderne technologie op te bouwen, teneinde de achterstand te overbruggen
en tegenover de supermogendheden een geloofwaardig defensiesysteem te stellen.
De financieringsproblemen voor een dergelijke ontwikkeling droegen ertoe bij dat
de Chinese buitenlandse activiteiten in de afgelopen jaren meer betrekking hadden
op de handel dan op het diplomatieke front.
Als tegenwicht tegenover de expansiedrang van de Sovjet-Unie in Europa en het
Middellandse Zee gebied werden in het bijzonder de banden met Iran, Koeweit,
Turkije, de landen van de Balkan, West-Europa en Scandinavië versterkt, terwijl de
relaties met landen in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en het Caraïbische gebied
niet werden vergeten.
Hoewel ten aanzien van de problematiek van de binnenlandse ontwikkeling van
de Volksrepubliek China geen nieuwe algemene richtlijnen werden aanvaard, vonden
er toch enige accentverschuivingen plaats. Het streven naar een snelle industrialisatie
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liep uit de hand en ging ten koste van de agrarische ontwikkeling, hetgeen noopte
tot het treffen van stringente maatregelen om enerzijds de laatstgenoemde sector
krachtiger te steunen en anderzijds de industrialisatie binnen de perken te houden.
Het kan als een veeg teken gelden dat het tiende congres van de CCP voor dit
probleem geen effectieve oplossing heeft kunnen vinden en dat de positie van de
economische kaders in de lucht is blijven hangen.
L.L.S. Bartalits
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Campbell, Alastaire V. - Morele dilemma's bij de geneeskunde. - De Toorts,
Haarlem, 1974, 159 pp., f 19,-.

Georges Torris
Essai sur l'Hominisation
Editions Universitaires, Paris, 1973, 144 pp., FF. 12,-.
Steven De Batselier
Impasse
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Utrecht, 1973, 160 pp..
Eigenlijk zouden deze beide boekjes (die voor het overige niets met elkaar gemeen
hebben) beter ontleed worden door de kritische taalfilosoof, dan door de gewone
recensent. Hij zou er zonder veel moeite, maar op een meer efficiënte manier
veronderstel ik dan de recensent dat kan, de ‘perverse’ gedachtengangen kunnen van
blootleggen. M.a.w. de latente moraliserende pogingen zouden opengelegd worden
en het denksysteem ervan zou zichtbaar gemaakt kunnen worden. Torris schrijft een
essaytje over de evolutie. Men weet echter onderhand sedert Darwin dat deze
wetenschap nog vele andere bijbetekenissen kan hebben dan de
louter-wetenschappelijke bekommernissen. Het zijn de goocheltrucjes die zo irriterend
- en was het maar enkel dat! - werken. Wetenschap bedrijven is zo al moeilijk genoeg
dacht ik! Ook moraliseren is niet gemakkelijk. S. De Batselier geeft daar andermaal
een bewijs van in zijn boekje. Eigenlijk doet men de auteur te veel eer aan hem in
de ethische sector te betrekken: preken is nog iets heel anders dan zich bezig houden
met de moraal! En dat doet de S. pagina's lang: zeuren en leuteren, met o zo humane
bedoelingen: maar tussen het strenge en ongenuanceerde ethisch verbod van gisteren
en de modieuze aansporingen tot medemenselijkheid is er uiteindelijk geen verschil:
in beide gevallen is de vinger van de Autoriteit erg duidelijk zichtbaar. Is het toeval
dat De Batseliers (op de koop toe slecht geschreven) boekje begint met ‘wanneer de
therapeut zijn therapiekamer verlaat...’. Buiten de kritische taalfilosoof raad ik de
lectuur van deze twee zedepreken niemand aan!
Eric De Kuyper

Peter Lomas
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De therapeutische ontmoeting. Over echtheid en onechtheid in ons
werkelijkheidsbeleven
Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1973, 159 pp., BF. 230.
Reeds vaak is de vraag gesteld wat nu wel de genezende factor is in de therapie.
In de laatste jaren wint de thesis veld dat de factor vriendschap doorslaggevend is.
Lomas zegt hiervan overtuigd te zijn na 25 jaar analytische ervaring. Onvervalst
zichzelf zijn tegenover de cliënt en hem een warm hart toedragen, blijkt de basis van
bevrijdende hulpverlening.
Lomas argumenteert tegen de mechanistische opvatting die hij in zowat alle
richtingen van de psychologie terugvindt, zelfs in de anti-psychiatrie. Hij wendt zich
af van kwantificerende en classificerende psychologische theorieën, legt de filosofie
bloot die er achter steekt en wijst erop hoe weinig steun ze de therapeut bieden.
In een aantal bemoedigende, mooie bladzijden schetst hij zijn eigen ontwikkeling:
hoe hij ertoe kwam de nadruk te leggen op de uniciteit en creativiteit van iedere
mens. Van observerend Freudiaans analyticus is Lomas een meevoelend zoeker
geworden, die met de cliënt samenwerkt om uit de verwarring te komen.
Zijn boek brengt een stuk gezonde verruiming in de therapie.
G. Boeve
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Sociale wetenschappen
Bosman, Prof. Dr. H.W.J. - Het Nederlandse bankwezen. - (Serie bank- en
effectenbedrijf) Kluwer, Deventer, 1973, 58 pp..
Groot Wassink, Prof. Ir. Drs. J. - Wetenschappelijke en filosofische analyse van
het wereldmodel 2 van de Club van Rome. - Kluwer, Deventer, 1974, 80 pp., f
12,50.
Kreijkamp, Toine e.a. - Waar blijf je met Ivan Illich? - (Anatomie van de
toekomst) Wereldvenster, Baarn, 1974, 97 pp., f 9,50.
Lanfant, Marie-Françoise - Sociologie van de vrije tijd. - Aula, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1974, 229 pp., f 8,50, BF. 143.
Schuhmacher, E.F. - Hou het klein. - Amboboeken, Ambo, Bilthoven, 1974,
287 pp., f 17,50.
Smalen, B. de - Effektenbeurs in nieuwe stijl. - (Serie bank- en effectenbedrijf),
Kluwer, Deventer, 1974, 63 pp..

Veranderend Gezinsrecht
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de Algemene
Inleiding tot de Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 9
november 1973 door mr. J.A. Nota.
Kluwer, Deventer, z.j..
Achter de keuze van dit onderwerp voor de intreerede als lector te Leiden staan
blijkens de inleiding twee drijfveren: het verlangen kritische kanttekeningen te
plaatsen bij het rapport ‘Jeugdbescherming’ van de Commissie-Wiarda en daarnaast
de wens ons familie- en jeugdrecht te vergelijken met het overeenkomstige recht van
de ons omringende landen juist met het oog op de mogelijkheden van unificatie.
Deze beide drijfveren zijn de gehele rede door te onderkennen.
De spreker begint, onder doorlopende verwijzing naar het recht buiten onze
grenzen, het bestaande familie- en jeugdrecht te bespreken onder twee aspecten: dat
van de beginselen en het aspect van de vorming van nieuw recht door de rechter.
Uiteraard betekent dit een beperking, doch een zinnige beperking. Een inaugurele
rede is geen handboek en de beide genoemde facetten zijn de aandacht waard ook
voor toehoorders en latere lezers, die niet dagelijks met echtscheidingen, alimentaties
of adopties plegen te worden geconfronteerd.
Als beginselen van het bestaande familieen jeugdrecht noemt de spreker er vier:
protectie van het huwelijk als sociale institutie; erkenning van verwantschap tussen
mensen; de volledige gelijkheid van de ouders en het belang van het kind. Dit zijn
inderdaad vier beginselen van ons familieen jeugdrecht.
De bespreking van de vorming van nieuw recht door de rechter is vooral
belangwekkend door de tendensen die naar voren komen: de rechter staat niet
afwijzend tegenover echtscheiding, hij is een voorstander van adoptie, hij is er op
uit het aantal onwettige kinderen te beperken en toont duidelijk zorg voor het belang
van het kind. Voor de insiders niets nieuws, maar het is goed, dat deze tendensen -
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en er zijn er meer onder anderen op het stuk van de alimentatie - eens op een rij gezet
zijn.
Daarna komt het toekomstige recht aan de orde vooral in de vorm van
kanttekeningen bij het rapport van de Commissie-Wiarda. Dit onderdeel van de hier
besproken rede begint heel hoopvol met de woorden: ‘Het toenemen van
voorechtelijke samenlevingen doet de vraag rijzen of er aan dergelijke mariages de
fait meer rechtsgevolgen moeten worden verbonden’. Er wordt dan op gewezen, dat
vrouw en kind in een onbeschermde situatie verkeren en dat enige handreiking zeker
niet onrechtvaardig zou zijn. Waarom moet, om het voorbeeld van Nota over te
nemen, het kind, wiens vader door een evident-schuldige chauffeur wordt
doodgereden, een verschillende positie innemen zo zijn vader zijn wettige vader was,
dan wel zijn ouders in een duurzaam en stabiel niet-huwelijks-verband leefden?
Deze hoopvolle aanzet wordt echter niet doorgetrokken. De volgende alinea begint
de spreker met de stelling, ‘dat het recht geen concubinaten in de hand moet werken
zal weinig bestrijding ontmoeten’. Het toekomstige recht wordt dan verder besproken
binnen het kader van de vier beginselen ontleend aan de bestaande wetgeving. Maar
dit is geen toekomstig recht, dit is geëxtrapoleerd recht. Er is inderdaad een toenemen
van voorechtelijke, meer algemeen gezegd buitenechtelijke samenlevingen. Niet
alleen concubinaten, maar ook communes in velerlei schakering. Ook daar is juist
als bij huwelijk en gezin sprake van duurzame existentiële relaties tussen partners
van verschillend geslacht. Ook daar zijn kinderen. Nu mag men hier ethisch tegenover
staan gelijk men wil, doch de wetgever, wil hij rechtvaardig zijn, zal niet de ogen
mogen sluiten voor dit soort duurzame samenlevingsvormen. Met name mag hij dit
niet omdat hier economisch zwakkere partners in het geding zijn. Juist de wetgever
zal respect moeten hebben voor de omstandigheid, dat alle bij deze buitenechtelijke
sa-
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menlevingsvormen betrokken partijen voor zichzelf van oordeel zijn, dat hun
samenlevingsvorm een eerlijke is, die voor hen een stuk vrijheid betekent.
Het is jammer, dat de spreker zich op dit punt van zijn rede door zijn motivatie
heeft laten meeslepen en zich heeft beperkt tot het maken van kritische kanttekeningen
bij het rapport van de Commissie-Wiarda in plaats van te denken over de beginselen
waarlangs mensen, die eerlijk en doordacht menen en bovendien nog laten zien, dat
zij in huwelijk en gezin niet passen, geholpen kunnen worden. Eerst dan zou met
meer recht van veanderend gezinsrecht gesproken kunnen worden.
G.A. Jansen op de Haar

W.F. Wertheim
Evolutie en Revolutie De golfslag der emancipatie
(Kritiese biblioteek), Van Gennep, Amsterdam, 1971, 547 pp., f 22,50.
Veel sociologisch onderzoek en daarop gebaseerde theorievorming ontstond binnen
de min of meer stabiele Westeuropese en Anglo-Amerikaanse samenlevingen.
Daardoor werd maatschappelijke verandering veelal beschouwd als verplaatsing of
verschuiving binnen het bestaande.
Uitzondering vormde Karl Marx, die echter bij zijn sociologische analyse van het
veranderingsproces bleef steken in het conflict tussen sociaal-economisch bepaalde
klassen. Wertheim accepteert de Marxistische analyse van het veranderingsproces
onder voorbehoud: wel strijd binnen het economische systeem om
levensmogelijkheden, twijfel echter over de juistheid van het economisch
determinisme. Het dialectisch materialisme interpreteert naar de mening van Wertheim
al te snel evolutie als technische vooruitgang, verbindt daaraan bovendien een positief
waardeoordeel. De factor emancipatie acht Wertheim een belangrijke kracht in het
evolutieproces. Het zijn dus de krachten van de ‘bovenbouw’, die de materiële
verandering in gang zetten. Dit betekent overigens niet dat Wertheim de invloed van
de technologische ontwikkeling onderschat: zijn analyse van het evolutieproces is
complexer en bovenal minder ‘mechanistisch’. Wertheim heeft als niet-westers
socioloog bijzondere belangstelling voor de invloed die de Westerse culturen
uitoefenen op de niet-Westerse samenlevingen. Deze invloed typeert hij als
acculturatieproces gekenmerkt door tempoverschillen bij overname van technische
en sociale patronen. Maar het acculturatieproces werkt naar beide richtingen; ook
binnen de Westerse samenlevingen ontstaan hierdoor veranderingen. De genoemde
veranderingen binnen de Westerse, vooral Europese, samenlevingen worden
gekenmerkt door verschuiving van het aanvankelijke superioriteitsgevoel aan het
einde van de 19e eeuw naar pessimistische interpretaties over mogelijkheden tot
permanente expansie en groei zoals die ondermeer te vinden zijn in Oswald Spengler's
Untergang des Abendlandes. Ook Jan Romein's dialectiek van de vooruitgang als
verklaring van evolutie wordt door Wertheim als onvoldoende van de hand gewezen:
het blijkt niet mogelijk aan te geven onder welke voorwaarden de ontwikkelde cultuur
met groei en ontwikkeling stopt en de achtergebleven cultuur een plotselinge sterke
groei doormaakt. Ook levert Wertheim kritiek op de marxistische interpretatie van
revolutie. De wetmatigheid van het historisch en economisch determinisme ontkent
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de menselijke vrije wil. Door de ontkenning van de vrije wil ontstaat een
finalistisch-idealistische visie op het eindresultaat van de maatschappelijke
ontwikkeling. Zowel evolutie als revolutie leiden niet per se tot een betere wereld.
F. Nieuwenhof

I. op de Beeck (Red.)
Mens en gemeenschap in het jaar 2000
Europese Faculteit voor Mens en Gemeenschap, Turnhout, 1972, 147 pp., BF. 100.
In een eerste eigen uitgave geeft de EFMG van Turnhout hier een bundeling van
enkele referaten. Bedoeling is dat de ontmoetingen tussen belangstellenden en
deskundigen, zoals die door de Faculteit werden georganiseerd, beklijven, en dat zij
ook iets uitstralen voor hen, die van het rechtstreekse contact verstoken bleven.
Inhoudelijk is deze brochure met 13 referaten volledig op de toekomst afgestemd.
Allerlei facetten van het beeld dat het jaar ‘2000’ voor ons oproept, komen aan bod.
De verschillende docenten willen ons vooral scherper bewust maken van de talrijke
veranderingen die bezig zijn, en van de nog veel ingrijpender revoluties op velerlei
vlak die voor de deur staan, opdat wij, in volle bewustzijn van wat wenselijk is, opties
bepalen en de evolutie leiden volgens de lijnen die de mensheid voor haar zelf wil
trekken. Zo komen zij tot een gezamenlijk actieprogramma voor een streven naar de
welzijnsmaatschappij van morgen.
R.D.G.
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Politiek
Burton, John W. - Internationale politiek. - Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1974, 237 pp., f 9,50, BF. 160.
Graubard, Stephen - Kissinger, Zwischenbilanz einer Karriere. - Hoffmann
und Campe, Hamburg, 1974, 404 pp., DM. 28,-.

Maurice Duverger
Demokratie im technischen Zeitalter Das Janusgesicht des Westens
(Texte und Studien zur Politicologie), Piper & Co., Verlag, München, 1973, 274 pp..
Duvergers analyse van het politieke systeem van de Westelijke samenlevingen
vooronderstelt in eerste instantie dat er van één systeem gesproken kan worden.
Hoewel deze opmerking als het opentrappen van een open deur kan worden opgevat,
ligt hier misschien wel de meest fundamentele kritiek op zijn publikatie besloten:
het voorbijgaan aan de historisch-culturele verschillen tussen de Westelijke staten
impliceert keuze vóór systeem-analyse, waarbij ontwikkelingsprocessen
vereenvoudigd worden onder terminologische noemers. De termen moeten echter
steeds naar de concrete maatschappelijke werkelijkheid vertaald worden, waarbij het
de vraag blijft of dergelijke termen dezelfde politieke of sociale waarde in
verschillende culturen vertegenwoordigen.
Duverger noemt als gemeenschappelijke kenmerken: het bestaan van vrije
verkiezingen, waarbij meerdere kandidaten dingen om de gunst van de kiezer die in
relatieve vrijheid zijn stem kan uitbrengen. Dit systeem wordt voorts bepaald door
concurrentie tussen de kandidaten en politieke partijen die zij vertegenwoordigen.
Als tweede bepalende factor van het Westelijke politieke systeem noemt Duverger
de liberale produktiewijze, die gekenmerkt wordt door privé bezit van de
kapitaalgoederen aan de ene kant en het aanbod van ‘bezitloze’ arbeidskracht aan
de andere kant. Het derde aspect wordt gevormd door de tegenstelling tussen het
rationalistische politieke systeem aan de ene kant en de irrationalistische voeding
van dat systeem aan de andere kant. Duverger doelt hierbij op de pragmatische
aspecten van het democratische systeem die strijdig genoemd kunnen worden met
de religieuze basis van de Westelijke culturen waarbinnen dat systeem functioneert.
Deze religieuze traditie, bepaald voor de christelijke kerken, wordt aangevuld met
de humanistische culturele traditie die teruggaat op de Hellenistische beschaving.
Dit Westelijk politieke systeem heeft twee karakteristieken: de ene kan omschreven
worden als de tegenstelling tussen politieke verworvenheden (zoals burgerlijke
vrijheden, gelijke toepassing van wetten, pluralisme e.d.) en de ongelijkheden tussen
de burgers van de samenleving die voortkomt uit het kapitalistische economische
systeem. De tweede karakteristiek volgt uit de eerste: het kapitalistische winstprincipe
leidt tot een streven naar de welvaartsstaat. Deze welvaartsstaat heeft echter een tol
uitgedrukt in afname van de leefbaarheid, die de welvaartsstaat als het ware opheft.
Dit noemt Duverger de ‘techno-democratie’. Het is van essentieel belang te weten
of deze techno-democratie zich in de richting van het socialisme ontwikkelt, want
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het verdwijnen van het kapitalisme zal naar de mening van Duverger het Janusgezicht
van het Westelijk politieke systeem kunnen vernietigen, zal kunnen leiden tot de
opheffing van de ingebouwde tegenstelling tussen democratie (in de vorm van
zelfbeschikkingsmogelijkheid) en economische oligarchie.
F. Nieuwenhof

Hugo De Ridder
Zes maanden met dossier Demaegt
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Utrecht, 1974, geïll., 135 pp., BF. 175.
Deze brochure bevat de bedenkingen van Hugo De Ridder, medewerker van de
gezaghebbende krant De Standaard, omtrent het beruchte RTT-schandaal.
Hoofdingenieur Demaegt van de Regie van Telefoon en Telegraaf in België, klaagt
vergeefs reusachtige verspillingen aan in zijn departement en wordt geschorst. De
geschorste ambtenaar probeert niettemin gehoor te vinden. Haast overal stuit hij op
achterdocht tot de medewerker van genaamde krant zich voor de zaak gaat
interesseren. Deze publikaties vinden hun weerslag in het parlement en de regering
beveelt een scherp onderzoek. Het hoog komitee voor toezicht, het parket komen in
actie. Hoge hoofden vallen, de geschorste ambtenaar is nu in eer hersteld, al zijn
daarmee wel niet alle mistoestanden geklaard. Dit is grote journalistiek maar ook
een brok actuele Belgische geschiedenis. Alle bewondering voor de schrijver van
dit boek, voor de moed en wat meer is voor de sereniteit en de eerbied waarmee
Hugo De Ridder, mensen van systemen zorgvuldig zocht te onderscheiden. Een
uitstekend document humain dat geen uitstaans heeft met zichzelf overschreeuwende
maatschappijkritiek.
S. De Smet
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Biografie
Green, Peter - Alexander der Grosse (Mensch oder Mythos?). - Ploetz Verlag,
Würzburg, 1974, 272 pp., ill..
Groothuis O. Carm., Dr. L.H.A. - De Brabantse bisschoppen Bekkers en De
Vet. - Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg, 1973, 312 pp., f 38,-.
Warner, Marina - Die Kaiserin auf dem Drachenthron (Chinas letzte Regentin).
- Ploetz Verlag, Würzburg, 1974, 269 pp., ill..
Tijn, Maartje van - Ik leef nog. - Nelissen, Bloemendaal, 1974, 158 pp., f 12,90.

Pierre Bockel
L'enfant du rire
Préface d'André Malraux.
Grasset, Paris, 1973, 204 pp., f 15,60.
Dit boek opent met een briljante tekst van Malraux, die profeet der twintigste
eeuw, een uitvoerige bespiegeling, die in haar geheel werd opgenomen op de eerste
bladzijden van de Figaro littéraire om het kapitale belang ervan voor de
ontwikkelingsgang van Malraux' denken. Wij weten eigenlijk niets van het ontstaan
van een priesterroeping, zegt hij, noch van wat priesterlijke ervaring is. Renan zou
zeggen: laten wij beginnen met het ‘bovennatuurlijke’ op zij te schuiven en menig
modern psycholoog beaamt dat. Malraux betoogt dat het in deze biografie gaat over
een leven bezield door de Geest, zoals het leven van een kunstenaar omhooggetild
wordt door zijn kunst. Het gaat hier om een man die geroepen werd om aller
dienstknecht en broeder te worden, zonder te weten waar zijn dienstbereidheid hem
zou voeren, gedreven door een allenomvattende liefde (... ‘Wij houden nu eenmaal
van de mensen in de parochie, zei me een werker op het grondvlak, en dat weten
zij’...), een man die sterk is, omdat hij zich zwak weet, doordrongen van de gedachte
van de ‘kwetsbaarheid van God’ (‘Is dat Nestoriaans?’ vraagt Malraux), een die zijn
kinderjaren heeft teruggevonden: enfant du rire, raadselachtige titel ontleend aan
Genesis 18 en 21, waar Sara staat te lachen, omdat God haar, oude vrouw, liefdesgenot
en vruchtbaarheid toezegt. Zo belooft de schrijver een boek over de humor van God.
Pierre Bockel, Elzasser, priester, verzetsstrijder, soldaat, studentenaalmoezenier,
deken van de kathedraal te Straatsburg sinds 1967, dat zijn de etappes van zijn leven.
Malraux vraagt zich af: kan er een gemeenschap bestaan zonder transcendentie en,
zo niet, waarop kan de mens dan zijn hoogste waarden grondvesten? De vraag die
hem kwelt sinds La condition humaine, waar een van de figuren verzucht: ‘Que faire
de l'âme, s'il n'ya ni Dieu, ni Christ?’. ‘J'ai pleuré, j'ai cru’. Dat is het antwoord
geweest van Pierre Bockel op de innerlijke Stem die hem onverwacht riep tot het
priesterschap. ‘J'ai pleuré, j'ai cru’, antwoord in 1940, toen heel zijn familie verdreven
werd uit de Elzas en hij zeker bleef van de uiteindelijke overwinning. Tijdens zijn
bittere opleidingsjaren in de oorlog maakte hij het ontstaan mee van de ondergrondse
bladen, die later Combat en Témoignage chrétien zullen heten. Na zijn priesterwijding
- hij was toen al een gerijpt man - dient hij onder kolonel Berger, alias André Malraux,
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in de befaamde Brigade Alsace-Lorraine. Hij helpt mee Straatsburg te veroveren en
staat aan de wieg van het Mouvement Républicain Populaire.
Een naar geest en lichaam kerngezond man. Hij beeldt hier een galerij van priesters
uit in wie Gods humor zich openbaart, een galerij ook van, meest jonge, leken die
God op de wonderlijkste manieren tot zich trekt. En dan die drie kleine zusters van
Charles de Foucauld. Malraux ontmoet ze in de woestijn, biedt haar een lift aan,
maar zij willen te voet verder in het Saharazand op weg naar de kluis van haar
stichter...
Taktvol ontleedt de schrijver het innerlijk van Malraux, met wie hij zeer persoonlijk
verbonden is. ‘Ni croyant ni athée’, maar geheel openstaand voor alles wat er eeuwig
is in de mens, een man die gevoelig is voor de waarden die hij samen met de
christenen het hoogst acht, een die de vruchten van het christendom bewondert in
het domein van kunst en heiligheid en gehoor wil geven aan de mateloze eisen van
het Evangelie, zélf evoluerend van universele broederschap naar naastenliefde en
goedheid, gelouterd in de rouw waarin hij zo vaak gedompeld werd.
‘God heeft mij reden tot lachen gegeven en ook iedereen die het hoort zal lachen’
(Gen. 21, 6). Voor wie schreit om de Kerk, is dit boek een klop op de schouder.
Jos Daniëls
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Geschiedenis
Ambrosini, Maria Luisa - Die geheimen Archive des Vatikans. - Kösel Verlag,
München, 1974, 300 pp., DM. 29,50.
Fest, Joachim - Hitler. Een biografie. - (Torenboeken) In den Toren, Baarn, z.j.
(1974), 527 pp., f 24,50.
Kottje, R. und B. Moller - Ökumenische Kirchengeschichte. 2. Mittelalter und
Reformation. - Matthias Grünewald Verlag, Mainz / Chr. Kaiser Verlag,
München, 1973, 472 pp., DM. 39,-.
Kuhn, Annette - Einführung in die Didaktik der Geschichte. - Kösel Verlag,
München, 1974, 77 pp., DM. 12,-.
Pendle, George - A History of Latin America. - Penguin Books, Harmondsworth,
1973, 258 pp., /45.
Perrin, Jean - L'inconnu Japonais. - Casterman, Tournai, 1974, 228 pp., BF.
280.
Roon, Ger van - Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941. - (Aula)
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973, 414 pp., f 24,50.
Safrai, S., and M. Stern, Ed. - The Jewish People in the First Century. - Van
Gorcum & Co., Assen, 1974, XXII, 560 pp., f 70,-.
Universele wereldgeschiedenis. Deel 9. De twintigste eeuw. - Heideland, Hasselt,
1974, BF. 1.445.

Oswald Hauser
England und das Dritte Reich Eine dokumentierte Geschichte der
englisch-deutschen Beziehungen. Erster Band 1933 bis 1936
Seewald Verlag, Stuttgart, 1972, 317 pp., DM. 38,-.
De Engels-Duitse betrekkingen stonden van 1933-1939 in het teken van een
voortdurende bereidheid van Engelse zijde tot ‘appeasement’ van de Nazi-staat onder
Adolf Hitler. Deze gangbare opvatting werd door de Engelse historici Taylor en
Gilbert aan een nader kritisch onderzoek onderworpen en leidde tot een nuancering
in beoordeling van de appeasementpolitiek. Oswald Hauser onderzoekt op basis van
nieuw bronnenmateriaal deze periode in de diplomatieke geschiedenis van Europa;
hij maakte gebruik van de protocollen van de kabinetszittingen uit deze periode.
Bovendien kreeg hij toegang tot de interne correspondentie van het Britse Foreign
Office. Gilbert verklaart de appeasement-policy in zijn boek The roots of appeasement
uit de invloed van de publieke opinie, waarin pacifisme en oorlogsmoeheid belangrijke
factoren waren, die bovendien op de Volkenbond vertrouwde voor de oplossingen
van internationale conflicten. Ook de rol van Frankrijk speelde volgens Gilbert een
belangrijke rol: vanaf de Ruhrbezetting door Poincaré nam de twijfel aan de ‘alleinige
deutsche Kriegsschuld’ in Engeland toe en werden de tendensen tot toenadering tot
Duitsland sterker. Ook de invloed van de Dominions werd sterker, die sinds het
statuut van Westminster in 1931 aandrongen op een ‘No commitment’ politiek van
Engeland in Europese kwesties. Ook de angst voor het communisme speelde een rol
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bij de wil tot appeasement speciaal in de kringen van de conservatieven. Hauser kan
zich in grote trekken met deze analyse verenigen, maar voegt hier aan toe dat deze
appeasement-politiek niet in de laatste plaats binnen de Engelse regeringskringen
bepaald werd door realisme ten aanzien van de Engelse militaire kracht en de
consequente poging om het regime van Hitler moreel te discrediteren.
F. Nieuwenhof

Dr. H. Berkhof & Dr. Otto J. de Jong
Geschiedenis der Kerk
Callenbach, Nijkerk, 1973, 346 pp., f 39,50. Dit uit 1941 stammende en in 1967
ingrijpend herziene werk heeft voor zijn achtste druk opnieuw enige wijzigingen
ondergaan. Als beknopt handboek van de algemene kerkgeschiedenis voorziet het
nog steeds in een behoefte, met name waar het ingaat op theologische kwesties. Ook
voor de geschiedenis van de Kerk in Nederland is ruime plaats ingeruimd. De
weergave van specifiek Rooms-Katholieke opvattingen (incl. die over de ontwikkeling
van de kerkgeschiedenis zelf) Iaat evenwel nog steeds te wensen over; zo benadert
de beschrijving van de jezuietenorde en -vroomheid het karikaturale. Het boek besluit
met een uitvoerig naam- en zaakregister. Wellicht kan bij een volgende editie een
beknopte literatuurlijst toegevoegd worden.
P. Begheyn
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Wijsbegeerte
Broekman, J.M. e.a. - Structuralisme. Voor en tegen. - Ambo, Bilthoven, 1974,
149 pp., f 12,50.
Bülow, Edeltraud - Kommunikative Ethik. - Schwann, Düsseldorf, 1974, 304
pp., DM. 24,-.
Burnier, Michel-Antoine - Morgen is het misschien zo ver. - Het Wereldvenster,
Baarn, 1974, 153 pp., f 17,50.
Kaiser, Gerhard - Antithesen. - Athenäum, Frankfurt, 1974, 367 pp., DM. 58,-.
Krings, Herman u. A., Hrsg. - Handbuch philosophischer Grundbegriffe. - Kösel
Verlag, München, Studienausgabe, 1973, IV delen, 1231 pp., per deel DM. 12,-.
Ladrière, Jean - Vie sociale et destinée. - Duculot, Gembloux, 1973, 225 pp.,
BF. 295.
Lichtheim, George - Das Konzept der Ideologie. - Suhrkamp, Frankfurt, 1973,
144 pp., DM. 5,-.
Verhoeven, Corn. - Parafilosofen. - Ambo, Bilthoven, 1973, 94 pp., f 8,90.

Raoul M. De Puydt
Een menselijke revolutie
De Postiljon, Dilbeek, 1973, 102 pp..
De auteur is een dertigjarige jurist die zich bezint over dood en leven in onze
huidige maatschappij. Vanuit de bevinding dat de kwaliteit van het sterven zo slecht
is dat de kwaliteit van het leven er ook aanzienlijk door aangetast en verminderd
wordt, filosofeert S. over de ware betekenis van de dood. Pas door een vermenselijking
van ons sterven (eerste deel) kunnen we komen tot een vermenselijking van ons leven
(tweede deel) dat zich afspeelt in de stad der mensen (derde deel). In het eerste deel
wordt de existentialistische opvatting aangehangen dat het menselijk bestaan als
‘Sein-zum-Tode’ tegelijkertijd de mogelijkheid openbaart van een werkelijk mens-zijn
in een vrij en authentiek bestaan. S. heeft evenwel uit het oog verloren dat in die
opvatting geen ander bestaan geviseerd kan worden dan een totaal binnen-wereldlijk
bestaan dat door de dood absoluut en definitief afgesloten wordt. (Cf. de heldere
uiteenzetting hierover door A. Poncelet in Streven, nov. 1972, pp. 140-149). Het is
dus contradictorisch terzelfdertijd de existentialistische opvatting aan te hangen en
te beweren dat de ‘dood’ de stervende mens met het eeuwige verbindt (p. 41).
In het tweede deel worden een aantal domeinen aangegeven waarin de
vermenselijking van ons leven gerealiseerd moet worden. Het klinkt mij allemaal
nogal erg gezwollen, van enige samenhang in het betoog is nauwelijks sprake en wat
er beweerd wordt over seksualiteit, techniek, taal e.a. zijn zonder meer dooddoeners.
In het derde deel schildert S. de stad der mensen, zoals hij ze ziet als jurist. Daarin
wordt een ideale wereldgemeenschap vooropgesteld, evenwel niet als utopie maar
met de zekerheid van iemand die de oplossing voor alle problemen uit zijn zak kan
halen zoals een goochelaar het konijn uit zijn hoed. ‘Een menselijke revolutie’ is bij
mij meer overgekomen als een kreet dan als een boodschap om over na te denken.
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J. Gerits

Dr. R. Bakker
Het anonieme denken. Michel Foucault en het structuralisme
Wereldvenster, Baarn, 1973, 173 pp., f 15,90. De Groningse hoogleraar professor
Bakker, o.a. bekend door zijn publikaties over fenomenologie, introduceert in dit
werk een tegenpool van fenomenologie en existentialisme: het anonieme denken van
Michel Foucault en diens persoonlijke (!) versie van het structuralisme. Op heldere
wijze wordt de ingewikkelde benadering door Foucault van de hedendaagse
werkelijkheid (en de drie eeuwen ervóór) uiteengezet: zijn afkeer van ‘de mens’, het
dogmatisch poneren van zijn zgn. ‘archéologie’, de discontinuïteit in de geschiedenis,
het einde van filosofie, menswetenschappen, de mens zelf. Bakker probeert dit positief
te benaderen en geeft aan het einde van het boek nog een confrontatie met Chosky,
Dufrenne, Sartre, Ricoeur, en enige kritische bemerkingen zijnerzijds.
De openhouding van de auteur helpt de lezer om Foucault beter te verstaan. Diens
benadering geeft te denken en dat is uitermate belangrijk. Zijn oplossing echter is
m.i. meer bedenkelijk dan de auteur van dit werk laat blijken in zijn kritiek. Er is
teveel constructie in dit structuralisme, te weinig respect voor de fenomenen. Maar
de architect is zeer begaafd en daarom is het alleszins de moeite waard het huis met
dr. Bakker te bekijken en van Foucault te leren om beter in te dringen in het zoeken
naar waarheid. Enkele slordigheden in de tekst zijn bij de correctie over het hoofd
gezien en kunnen bij een volgende editie zeker worden verbeterd. Het boek verdient
deze extra moeite.
J.H. Nota
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W.C. Fiege
Doen of laten?
Moussault, Amsterdam/Baarn, Standaard Uitgeverij Antwerpen, 1974, 97 pp., f 9,50.
Volgens de auteur van dit boek, directeur van het Humanistisch Verbond, stelt een
bewust levend mens zich regelmatig de volgende vragen: doen of laten?
Kan ik dat doen? Moet ik dat doen? Mag ik dat laten?
Naar zijn mening hebben veel waarden en normen die eeuwenlang als richtsnoer
golden, hun karakter verloren. Voorzover andere daarvoor in de plaats traden, is er
van een ethisch-wijsgerige fundering vaak geen sprake. Aan de oude waarden en
normen is, althans volgens W.G. Fiege, de christelijke fundering ontvallen. Velen
zijn het spoor bijster, de roep om hervormingen is groot. Ook de problemen die de
grenzen van de economische groei aan ons stellen, maken bezinning ten aanzien van
ons handelen eens te meer tot een noodzaak.
De auteur tracht in dit boek een inzicht te geven in het ontstaan van de crisis. Hij
behandelt een aantal levensovertuigingen, zoals vitalisme, christendom, idealisme
en marxisme, die trachten een antwoord te formuleren en geeft aan waarom zij naar
zijn mening falen. Hiertegenover stelt de auteur zijn humanistische visie en belicht
hij de consequenties en perspectieven voor ons zedelijk handelen, die zij ziet in een
zich vernieuwend humanisme.
L.L.S. Bartalits

Michael Bakunin
Frühschriften
Verlag Jakob Hegner, Köln, 1973, 221 pp., DM. 17,80.
De Frühschriften hebben betrekking op Bakunins voorwoord op de Russische
uitgave van de Gymnasialreden van Hegel (1838) en twee artikelen over de filosofie.
Rainer Beer heeft de vertaling en uitgave verzorgd. De bestudering van het voorwoord
op de Gymnasialreden kan inzicht verschaffen in de wijze waarop Hegel werd ingepast
in de Russische filosofische traditie. Dit inzicht is belangrijk, omdat aspecten van
de Hegeliaanse filosofie later binnen het Marxisme-Leninisme een belangrijke rol
spelen in de Sovjet-Unie. Bovendien vormen Bakunins geschriften een bijdrage in
het proces van radicale afwijzing van metafysica binnen het Links-Hegelianisme.
Bakunin behandelt in zijn voorwoord de problematiek van de gespletenheid van het
Ik en de werkelijkheid. In zijn eerste verhandeling over filosofie komt het rationalisme
van Descartes via Kant en Fichte aan de orde. Het Cogito ergo Sum beschouwt
Bakunin als het startpunt van de tegenstelling Ik - werkelijkheid, die leidt tot het
bewustzijn van de absolute zinloosheid van de individuele existentie. In zijn tweede
verhandeling probeert Bakunin een fundament voor de mogelijkheid van het
filosofische kennen te vinden en formuleert dit als de behoeften van de geest. Bakunin
wijst het pure speculatieve denken af want ‘het deduceert uit zichzelf niet de feiten
uit de werkelijke wereld van natuur en geest, maar krijgt deze feiten vanuit het
empirisme’. Vanuit het empirisme ontstaat de zekerheid dat in de rationele bewerking
van de objectieve werkelijke wereld de band met de objectieve werkelijkheid blijft
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bestaan en dat uiteindelijk in de objectieve werkelijke wereld een ratio aanwijsbaar
is. Op grond daarvan meent Bakunin dat deze wereld voor het filosofische denken
toegankelijk is. De Ik-werkelijkheidsrelatie wordt een dialectische relatie die
immanent is aan het kennen dat niet gepreconditioneerd wordt door het rationalisme.
F. Nieuwenhof

Kernvraag
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Burgerlijke ongehoorzaamheid
Vakbeweging en democratie
Invloed en verantwoordelijkheid van de massa-media
Macht en invloed van ambtenaren en militairen
Medezeggenschap in de krijgsmacht
Conflict en Polarisatie

Uitgave Hoofden van Dienst van de Protestantse en Rooms-Katholieke Geestelijke
Verzorging bij de Krijgsmacht, Den Haag. Uit de stroom van voortreffelijke
publikaties blijkt hoe snel en effectief de zielzorg in de krijgsmacht zich heeft weten
te ontworstelen aan de ‘God, Koning en vaderland-ideologie’ die de kerken zolang
kluisterden aan de willekeur van machthebbers. Juist door de band tussen staat en
kerk werd de kerk in haar morele opgave belemmerd. Door de onafhankelijke
opstelling van de zielzorg binnen de krijgsmacht wordt de individualiteit van de
soldaat veilig gesteld. Kernvraag voor Kernvraag is echter hoe deze positie te
handhaven en te vestevigen binnen de militaire gemeenschap.
F. Nieuwenhof
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Theologie
Schoors, A. - Jesaja II. - Romen & Zn., Roermond, 1973, pp. 225-392.
Sudbrack, Josef - Die Glaubwürdigkeit des Glaubens. - Matthias - Grünewald
Verlag, Mainz, 1969, 119 pp..

Dr. H. Berkhof
Christelijk geloof. Een inleiding tot de geloofsleer
Callenbach, Nijkerk, 1973, XXIII en 586 pp., f 67,50, paperback f 29,50.
Weinigen zullen het wagen op het moment een soort handboek voor het christelijk
geloof te schrijven, een dogmatiek, een ontwerp van de geloofsleer dat naar
volledigheid streeft en binnen dat geheel de samenhang vooral wil verduidelijken.
Prof. Berkhof heeft dat echter aangedurfd in dit boek dat een dubbele bedoeling
heeft: ‘om naar buiten het Evangelie zo verstaanbaar mogelijk te vertolken, ontdaan
van vastgeroeste misverstanden die het zicht erop nog steeds bij tallozen verduisteren.
En tegelijk... om naar de kerk toe het Evangelie zo te vertolken, dat het duidelijk
wordt hoe het zijn eigen weg gaat tussen ons star en stoer traditionalisme en ons
stuurloos modernisme door’ (XV). Het is een magistraal werk geworden, helder en
strak van opbouw, maar tevens getuigend van een levend geloof. Alle belangrijke
vragen uit de fundamentaaltheologie en de dogmatiek komen ter sprake, geordend
in een overtuigend geheel, kort en goed behandeld, gemakkelijk ook terug te vinden
dankzij een uitgebreide inhoudsopgave, wat het boek ook geschikt maakt als
naslagwerk.
Het uitgangspunt van de auteur bepaalt de opbouw en de wijze van benaderen.
‘Geloof is een relatie tussen God en mens. Wie een relatie beschrijft, beschrijft niet
iets subjectiefs, evenmin iets objectiefs, maar een samenkomen van twee subjecten
in een ontmoeting die voor hen beiden een transsubjectieve, dus objectieve realiteit
bezit’ (33). Door heel de geloofsleer te benaderen vanuit het grondgegeven dat het
om een relatie gaat, door zich te bepalen tot een systematische doordenking van de
inhoud der relatie die God in Christus met ons heeft gelegd (35), kon Berkhof komen
tot een ‘dogmatiek’ die het zuivere midden houdt tussen geobjectiveerde leer en
verkondigend getuigenis van levend geloof.
De opbouw van dit boek wordt door hetzelfde gegeven bepaald. Na een inleiding
waarin de verhouding tussen religie, geloof en christelijk geloof aan de orde komt,
worden allereerst het begrip en het gebeuren van de openbaring behandeld. Dan zou
men verwachten dat gekozen zou worden voor heilshistorische of christocentrische
benadering en opbouw, daar immers de relatie tussen God en mens het uitgangspunt
is. Berkhof verkiest echter allereerst de vooronderstelling van die heilsgeschiedenis,
de ontmoeting of relatie op zichzelf te beschouwen: wat er vanuit de relatie over God
en wat er vanuit diezelfde relatie over de mens te zeggen is; een godsleer en een
theologische antropologie. De titels der verschillende delen suggereren zo dat bij
God begonnen wordt, dan de schepping en vervolgens pas de heilsgeschiedenis, maar
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uit alles blijkt dat de heilsgeschiedenis en de daarin ervaren relatie allesbepalend zijn
ook voor de godsleer en de antropologie.
Is de vooronderstelling helder uiteengezet, dan wordt ook de heilsgeschiedenis
doorzichtiger, eerst de geschiedenis van Israël. dan die van Jezus de Zoon, uitlopend
en voortgezet in de nieuwe gemeenschap die de kerk is. Vermeldenswaard zijn de
paragrafen over de Geest en de Drieëenheid, als typische voorbeelden van het
theologiseren van Berkhof: kritisch t.o.v. de traditie waar dat gerechtvaardigd is en
tegelijk nieuw leven gevend aan vergeten of verwaarloosde elementen.
Wat zich feitelijk in de heilsgeschiedenis voltrekt, de vernieuwing van de mens en
de vernieuwing van de wereld, is het onderwerp van de twee volgende delen. Met
name in het deel over de vernieuwing van de mens, dat de theologische antropologie
voortzet en aanvult, wordt de dogmatiek van Berkhof soms tot een spirituele theologie,
een spiritualiteit of theologische fundering van een levenswijze, en blijkt nogmaals
de doelstelling van de auteur: geen wetenschap om de wetenschap, maar uiteenzetting
van de leer die ‘aanspreekt’ en opwekt zelfs, zonder overigens de theologie tot
prediking te maken. Tenslotte wordt in het laatste deel, Alles nieuw, een eschatologie
gegeven, een christelijke toekomstleer, zoals schr. dat al eerder deed, bijv. in
Gegronde verwachting.
Op een aantal punten is het duidelijk dat een protestants theoloog aan het woord
is, maar juist op die punten blijkt tegelijk dat schr. de katholieke leer uitstekend kent.
Hij geeft ze niet alleen goed weer, maar zalook waar mogelijk proberen de beide
benaderingen naar elkaar toe te denken. Daarmee is deze inleiding tot de geloofsleer
ook een sterk oecumenisch boek geworden.
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Is het schrijven van zo'n systematiek een waagstuk? Ja, dat is het. Maar ik geloof dat
men mag zeggen dat het Berkhof gelukt is een boek te schrijven dat volledig aan de
eisen van een ‘dogmatiek’ voldoet en merkwaardig genoeg toch aansprekelijk is voor
vakmensen én een veel groter publiek. Het is te wensen dat velen in dit boek zullen
ervaren dat theologie het geloof kan verhelderen en voeden tevens. Een aanwinst
voor de Nederlandse theologie.
Hans van Leeuwen

De Eerste Brief van Petrus
(Het Nieuwe Testament), Romen, Roermond, 1973, 107 pp., f 19,50.
Onder vakgeleerden heerst geen overeenstemming aangaande de eerste brief van
Petrus, met name waar het literair karakter in het geding is. Vanaf 1950 heeft men
geprobeerd te bewijzen dat deze brief een weerslag of een soort draaiboek is voor
een plechtige doopliturgie. De auteur van dit commentaar vindt de aangevoerde
argumenten niet overtuigend, hoewel hij toegeeft dat er in 1 Petrus talrijke stukken
zijn die iets met de doopliturgie te maken hebben (p. 13). Wanneer hij voor de keuze
staat of de brief één geheel is of een samenvoegen van 4 doophymnen. kiest Thevissen
voor het eerste: de eenheid van de brief.
De vertaling van de brief doet nogal ouderwets aan. De uitleg daarentegen is helder
en verrijkend; de 3 excursen zijn de moeite waard.
Panc Beentjes

Isidor Frank
Der Sinn der Kanonbildung. Eine historisch-theologische Untersuchung
der Zeit vom 1. Clemensbrief bis Irenäus von Lyon
Herder, Freiburg, 1971, 224 pp., DM. 30,-. De theologische bezinning op het ontstaan
van de canon van de Heilige Schriften is bijzonder actueel en zou een van de
hoofdthemata moeten zijn in de oecumenische dialoog. Problemen als het gezag van
de Schrift, de verhouding van Schrift, kerk en traditie, en het mysterie van de Schrift
als Woord Gods kunnen onmogelijk in diepte behandeld worden wanneer men de
vorming van de canon buiten beschouwing laat.
Zoals de ondertitel aangeeft, is het boek van Isidor Frank een historische studie.
Het werd in september 1969 aan de theologische faculteit van de Universiteit van
Freiburg im Breisgau als dissertatie aangeboden. Het historisch onderzoek beslaat
ruim 180 bladzijden en is verdeeld over twee hoofdstukken: de na-apostolische
periode tot en met Justinus, en de periode na Justinus tot en met Irenaeus.
In een zeer korte inleiding wil de schrijver zijn historisch onderzoek plaatsen in
de huidige theologische reflectie op de canon. Heel summier worden 'n vijftal
opvattingen over de ‘criteria van canoniciteit’ vermeld: de autopistie van de Schrift,
het apostolisch auteurschap, de traditie, de beslissing van de Kerk, en de evangelische
inhoud.
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In een slotbeschouwing worden de voor een theologie van de canonvorming
belangrijke historische gegevens verbonden tot een hypothese die kritiek wil
uitoefenen op de in de inleiding genoemde auteurs.
Het is ons niet mogelijk hier in te gaan op de vele vragen die worden opgeroepen.
Frank legt grote nadruk op twee conclusies die hij uit zijn historische studie meent
te mogen trekken. Het evangelie van Johannes zou niet alleen het ontstaan van de
canon versneld hebben, het zou tevens de beslissende ‘canon in de canon’ zijn voor
de uitleg van de andere canonieke geschriften. de brieven van Paulus inbegrepen.
De canonvorming - en dit is Franks tweede conclusie - zou niet alleen belangrijk
geweest zijn voor het zelfbewustzijn van de Kerk tegenover jodendom, gnosis en
hellenisme, maar vooral en uiteindelijk voor de verkondiging van de ware en enige
God.
Ongetwijfeld betekent Franks studie een waardevolle bijdrage tot het historisch
onderzoek over de canonvorming. Talrijke goede samenvattingen zijn de lezer
behulpzaam op vaak bijna onbegaanbare wegen. Toch zal het geen verwondering
wekken, tenminste als men enigszins op de hoogte is van de problematiek rond de
canon, dat Franks boek ook vragen oproept. In de inleiding en in het slothoofdstuk
komen vele belangrijke lijnen van de theologische reflectie rond de canon niet tot
hun recht of worden al te gemakkelijk opzij geschoven. De datering van de Didache
verloopt iets te onbezorgd, en met betrekking tot de Canon Muratorii blijven de
studies van Sundberg onvermeld. Worden de kracht en het gewicht van historische
argumenten een enkele keer niet wat overtrokken? Het feit dat de Pastorale brieven
en de tweede Petrusbrief tot de traditionele ecumenische canon horen, roept problemen
op waaraan Frank o.i. te weinig aandacht schenkt.
De enkele kritische opmerkingen die wij meenden te mogen maken, verminderden
geenszins de waarde van deze canonstudie. Het blijft een positieve bijdrage tot een
van de belangrijkste theologische reflecties.
N. Appel S.J.
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Dorothee Sölle
Lijden
(Oekumene), Bosch & Keuning, Baarn, 1973, 144 pp., f 8,90.
In dit jongste boek van de Duitse theologe, het negende dat in het Nederlands
vertaald werd, citeert zij uit de Russische liturgie: ‘Ieder die een ander helpt is
Getsemane, ieder die een ander troost is de mond van Christus’ (p. 135).
Het lijden van de mens - in een ongelukkig huwelijk, Vietnam, het leven van een
Westduitse arbeider, de nacht van het geloof, een hedendaagse Antigone (Simone
Weil) - en oprijzend temidden daarvan: het kruis van Christus. De schrijfster laat
zien hoe deze twee onmiddellijk op elkaar betrokken zijn. Niet in de zin dat het kruis
de uitdrukking zou zijn van al wat er door mensen wordt geleden. Zeker niet in de
zin dat, vergeleken bij het lijden van Christus, al het menselijk lijden in het niet zou
verzinken. Op p. 67 schrijft S.: ‘Het is onmogelijk, het lijden van Jezus van dat van
andere mensen te onderscheiden, alsof alleen Jezus op Gods hulp heeft gewacht. De
schreeuw van het lijden bergt heel de vertwijfeling in zich, die een mens kan
opbrengen en in deze zin wordt iedere schreeuw God toegeschreeuwd’. Maar de
ervaring die Jezus in Getsemane heeft opgedaan, zijn gebedservaring, gaat boven
die vertwijfeling uit. En zo is het met elk gebed, op verschillend diepteniveau, omdat
‘elk gebed hem die bidt, verandert, bemoedigt, doordat het hem integreert, en tot
uiterste opmerkzaamheid brengt, die ons in het lijden wordt afgedwongen en die wij
in het liefhebben uit onszelf geven’ (p. 68). In dit boek wordt het kruis een signaal
dat aan het lijden zin geeft, nl.: dat het veranderd kan worden. Daarmee is het lijden
van Christus getekend als een lijden dat keuze betekent en daarmee de strijd aanbindt
tegen het zinloze lijden.
S. voert een polemiek met een aantal gangbare voorstellingen met betrekking tot
het lijden: onvoorwaardelijke onderwerping tot en met volstrekte apathie; jezelf
onkwetsbaar maken (stoïcijnse opvatting) en de christelijk-mystieke overwinning
van het lijden door de liefde. Het gaat erom lijden te veranderen in sterkte; maar ook:
het lijden uit te bannen door de oorzaken ervan op te sporen, door de maatschappij
te analyseren
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en het lijden die deze met zich meebrengt. Fundamenteel is steeds de vraag naar het
zinloze en het zinvolle lijden. Zinvol is voor Dorothee Sölle de keuze om met de
mensen in het lijden te gaan staan, daarin solidair te worden. Lijden wordt zo tot
keuze. Lijden wordt zinvol in het gemeenschappelijk aanvaarden van een situatie
die veranderd moet worden. Niettemin: niet alle lijden is zinvol te maken. Er zijn
grenzen. ‘Niet alleen de dood is een dergelijke grens, ook is er het versuffen en het
verminderen van sensibiliteit, verminking en verwondering, die niet ongedaan gemaakt
kunnen worden. De enige manier om deze grenzen te overschrijden bestaat daarin,
dat men de pijn van hen, die lijden, met hen deelt, hen niet alleen laat en hun schreeuw
versterkt’ (p. 136). Daar is - volgens Sölle - de plaats van de christengemeenschap.
Dit goed leesbare en goed vertaalde boek heeft een aantal duidelijke gebreken:
waarom bijvoorbeeld geen woord over de door de kerk wél erkende mystiek (op p.
73 keert S. zich tegen de ‘paapse theologie’, voor wie de mystieke kern, dat de liefde
toch sterker kan zijn dan iedere vorm van ongeluk, wel verdacht moest zijn. De
opmerking begrijp ik niet)? Een ander gebrek is de tweeslachtige wijze waarop Sölle
‘bidden’ omschrijft als een puur intra-psychisch gebeuren enerzijds ‘met zichzelf in
dialoog treden’ - p. 60; ‘het gesprek tussen het ik en het ik-ideaal’ - p. 61) en als een
dialoog met God (Christus in Getsemane - p. 62) anderzijds.
Het boek is in staat ogen te openen, zelfs - hopelijk - van hen die zelf blind zijn
gemaakt door een zwaar lijden. Mag het hun vergaan zoals de blinde Jacques
Lusseyran, die in zijn autobiografie schrijft: ‘Ik had in mij een zodanige overvloed
van licht en vreugde, dat daarvan op anderen uitstraalde’ (p. 71).
F. Wobbe

Ter Herkenning
Tijdschrift voor christenen en joden 2e jaargang (1974), nr. 1, februari
Het eerste nummer van de tweede jaargang - nu met een geel omslag - valt duidelijk
in twee delen uiteen. De eerste 15 pagina's zijn gevuld met korte bijdragen, reacties
op, weerleggingen van beschuldigingen aan het adres van joden, jodendom, de Staat
Israël en de Jom Kippoeroorlog van oktober 1973. Kortom, wat droevige en
mismoedige lectuur.
Het tweede deel met het opstel over Walther Rathenau, de tijdschriftenkroniek en
de boekbesprekingen zijn m.i. van een beter gehalte.
Panc Beentjes

Cecil Northcott
Biblisches Lexikon für Jung und Alt
Friedrich Bahn Verlag, Konstanz - Verlag Kath. Bibelwerk, Stuttgart, 1973, 173 pp.,
DM. 15,80.
Wanneer men de Engelse en de Duitse titel van het werk vergelijkt, valt op dat
‘Bible Encyclopedia for children’ is uitgebreid tot een ‘Lexikon für Jung und Alt’
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en terecht. Ook ouderen kunnen van deze uitgave het nodige opsteken. Elk trefwoord
is kort en bondig beschreven, met aan het einde ervan de meest markante bijbeltekst
die er mee te maken heeft. Niet alleen namen en plaatsen worden besproken, maar
ook begrippen als jaar, handschriftvondsten, stammen van Israël, dag des Heren,
etc.. Elk lemma dat verbindingen heeft met andere trefwoorden heeft deze trefwoorden
tussen haakjes achter zich staan; bijv. Boas (siehe auch Ruth). Het is een sprekend
boek, niet alleen omdat het met Aäron, de spreekbuis van Mozes, begint, en eindigt
met het spreken in tongen (Zungenreden).
Panc Beentjes

Elie Wiesel
Vuur in de duisternis
Ambo, Bilthoven, z.j. (= 1973), 231 pp., f 16,50.
Tot nu toe was Elie Wiesel alleen bekend door zijn tientallen boeken, die alle het
tragische lot van de joden in de Tweede Wereldoorlog tot onderwerp hadden. Dit
boek, met als ondertitel: chassidische portretten en legenden, is totaal anders. Het
beschrijft het chassidisme, het vuur dat omstreeks 1800 in Oost-Europa ontstond
temidden van de duisternis van vervolging, vernedering en onzeker leven.
Het chassidisme legt nadruk op de ontmoeting. Elke ontmoeting bespoedigt de
komst van de Verlosser. Laat twee mensen zich verenigen, en de wereld is niet meer
hetzelfde; laat twee menselijke schepselen elkaar aanvaarden, en de schepping krijgt
een zin. Dat is het grote nieuws dat het chassidisme in het joodse leven heeft gebracht
(p. 39). De chassied tracht niet te onthullen, niet uit te leggen wat was, en zelfs niet
wat is, maar hij tracht een paar gebeden, een paar gezichten aan de dood te ontrukken,
door een beroep te doen op de verbeelding en op het heimwee, die er voor zorgen
dat de mens luistert als men hem zijn verhaal vertelt (p. 11).
Naast de verhalen die door Martin Buber zijn verzameld en de bundel Chassidische
verhalen (Ambo, 1971) krijgt men in het boek van Wiesel een boeiende kijk op deze
typisch joodse mystieke beweging.
Panc Beentjes
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Paul Brondeel
Nachttrein in september
Davidsfonds, Leuven, 1974, 151 pp., BF. 125.
Tussen 11u. 's avonds en 8 uu. 's morgens kijkt Leo Hoorens, die aan een
ongeneeslijke levercirrose lijdt, op zijn leven terug en reconstrueert de
hoofdmomenten ervan: wees geworden op 18 jaar, ondergedoken gezeten tijdens de
oorlog, getrouwd met Yvonne, die hem eerst verleid en dan langzaam maar zeker
het huis uitgewerkt heeft, dan het drinken om te vergeten, nog een korte zonnnige
verhouding vóór de totale fysieke ineenstorting. Leo Hoorens is een exponent van
de op neo-naturalistische wijze vertelde menselijke misère. Doordat S. gekozen heeft
voor een ik-verteller kan hij allen de visie van de hoofdpersoon op de gebeurtenissen
geven en romantechnisch rijzen er dan wel wat bezwaren zowel m.b.t. de
geloofwaardigheid van het hoofdpersonage als de structuur van de roman. Leo
Hoorens is een karakter met een te breed spectrum: soms verschijnt hij als een man
met een vrij primitieve manier van denken en doen, dan weer analyseert hij op luciede
wijze wat er met hemzelf en om hem heen gebeurt. De lezer krijgt daardoor de indruk
dat S. teveel heeft willen stoppen in de hoofdfiguur. Anderzijds stapt hij geregeld
achter de ik-figuur vandaan. Op het einde van het 4e hoofdstuk gebeurt het heel
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expliciet: de wanhoop van Leo Hoorens wordt er verbreed tot de wanhoop van de
mens die van zijn toekomst niets anders meer dan chaos en vernietiging te verwachten
heeft. Ofschoon men als technisch lezer dus wel bezwaren kan hebben, ontgoochelt
de roman in zijn geheel geenszins. Het is een beklemmend boek over het leven en
de hellevaart van een zwak, maar eerlijk man die in de laatste nacht voor de definitieve
opneming in het ziekenhuis de rekening van zijn leven maakt en het debet aan de
lezer presenteert.
J. Gerits

Ann Cornelisen
Torregreca
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1973, 207 pp., f 16,50.
De gefingeerde naam van het kleine ‘paese’ in Zuid-Italië, ergens hoog in de
Abruzzen, zou kunnen doen denken aan een roman, zoals De advocaat van de duivel
van Morris West. Maar hier wordt de Italiaanse scene niet gebruikt voor een plot,
hier gaat het om een stukje Zuiditaliaanse samenleving, dat met veel geduld is
ingeleefd en met grote sympathie beschreven. De auteur, die eigenlijk in Florence
had willen gaan studeren, heeft als maatschappelijk werkster op zich genomen in het
zeer besloten paese als buitenlandse een kleuterdagverblijf op te richten en te leiden.
Met verve beschrijft zij niet alleen de reacties op haar verschijnen in het plaatsje,
maar ook de talloze intriges, willekeurigheden, bemoeizucht die zich rond een
‘belangrijke’ figuur in de dorpspolitiek voordoen. Overheid wordt een zeer concreet
en zeer veelzijdig monster met al haar vertakkingen van plaatselijke, departementale
en staatsinstanties, die elkaar zo mogelijk uit tegengestelde belangen tegenwerken.
Ook de kerkelijke instanties worden met humor en scherpzinnigheid geanalyseerd.
Het prettige van dit boek is dat de schrijfster niet van buitenaf, vanuit een
superioriteitsgevoel de toestanden en personen beschrijft, maar, zoals ze zelf zegt:
‘Drie doorrookte, trieste, winters heb ik naar ze zitten luisteren’ (31).
R.S.
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Robin Hannelore
De haringkoning
De Clauwaert, Leuven, 1973, 144 pp., BF. 175.
De hoofdpersoon van deze roman is een Kempische houtvester, Hil Gaverelle, die
het dochtertje van een zigeunerkoningin van de verdrinkingsdood redt en uit
dankbaarheid van haar een collectie van twaalf kostbare edelstenen krijgt met inbegrip
van de Steen der Wijzen. Als een Messias gaat Hil al weldoende rond en schenkt
aan vrienden en bekenden de edelsteen die aan hun situatie aangepast is. Pessimisten
worden zodoende weer optimistisch, een alcoholicus geraakt van de drank af, een
priester in geldnood krijgt plots het kasteel en het kapitaal van een oude barones ter
beschikking voor zijn verlaten jeugd, enz.. Het spreekt vanzelf dat Hil ook niet van
geluk verstoken blijft want op de laatste bladzijde mag hij de mooie, sympatieke,
gezonde, verstandige en welgestelde Natalie stevig in de armen drukken. Ondertussen
wordt er nog wat gewichtig gedaan over de magische betekenis van edelstenen, een
lans gebroken voor het ongerept behouden van het Kempisch natuurschoon en gepleit
voor een goede verstandhouding tussen alle mensen. Een echte zondagsroman dus
voor zondagse mensen in een zondagse wereld.
J. Gerits

Walter Roland
Kain waar is je broeder?
W. Soethoudt, Antwerpen, 1973, 124 pp..
Walter Roland is a.h.w. getraumatiseerd door het oorlogsgeweld en de schuldvraag
die ermee samenhangt. Het is er hem niet om te doen te beschuldigen of vrij te
spreken, ‘zwarten’ en ‘witten’ recht (of onrecht) te doen, te protesteren tegen één
bepaalde instantie, ideologie of natie. S. heeft het over de anonieme bevelhebber en
uniformdrager, die in ieder mens schuilt, de beul in gewone kleren. In dit boek heeft
S. een tiental anekdoten samengeschreven tot een soort literaire collage van de oorlog
als zodanig. In die voorstelling van het fenomeen oorlog is er geen plaats voor helden
noch voor martelaars, er zijn alleen slachtoffers. Een boek om samen met het
oproepingsbevel aan alle rekruten toe te sturen.
J. Gerits

Roger Pieters
Uit een naam treden
W. Soethoudt, Antwerpen, 1973, 91 pp..
In drie hoofdstukken geeft S. de visie van elk van de 3 acteurs in een ongewoon
drama dat zich afspeelt binnen de door hen gevormde driehoeksverhouding. Buddy
en Tim zijn de zonen van een Oostendse zeeman en een Engelse kolonelsdochter
met op zijn minst afwijkende opvattingen en gedragingen. Zo weigert ze Tim als
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jongen te behandelen en zal ze hem tot aan haar opneming in een instelling voor
geesteszieken als meisje kleden. Tot ergernis van zijn broer Buddy schikt Tim zich
in dat seksueel amfibisme en de ermee samenhangende travestie. Buddy trouwt met
een rijke redersdochter Georgette, die spoedig haar naam veranderd wil zien in Gitta:
een eerste aanduiding van haar gespleten persoonlijkheid, die zich meer en meer zal
manifesteren. Op een dag wordt beslist dat Tim bij Buddy en Gitta zal komen
inwonen. Spanningen en conflicten leiden naar een voor de lezer verrassend slot dat
voldoende prijs geeft om het geheel sluitend te maken en voldoende onuitgedrukt
laat om een eigen interpretatie een kans te geven. R. Pieters is erin geslaagd het
grensgebied tussen wat nog net niet abnormaal en wat al duidelijk pathologisch is
op zeer genuanceerde wijze te exploreren zonder te vervallen in
pseudo-we-tenschappelijke gewichtigdoenerij of psychologie op het niveau van de
sensatiekrant. ‘Uit een naam treden’ is integendeel een beheerste en subtiele analyse
geworden van de ruimte van het anders-zijn, zonder dat daarbij een scherpe grens
getrokken wordt tussen het gewoon-zijn en het anders-zijn.
J. Gerits

Johan Daisne
Wat is magisch-realisme
Paris-Manteau, Amsterdam-Brussel, 1973, 57 pp. en 23 afb., BF. 65.
Dit is de vierde druk van een essay, geschreven in 1957, waarin Daisne uiteenzet
wat hij onder zijn eigen magisch-realisme verstaat en hoe in de Europese literatuur
een romantisch magisch-realisme (Tristan en Isolde, E.T.A. Hoffman, Wilde's ‘The
picture of Dorian Gray’, Alain-Fournier's ‘Grand Meaulnes’, e.a.) onderscheiden
moet worden van een klassiek magisch-realisme (Dickens en Goethe). Ofschoon op
p. 54 van deze herdruk te lezen staat dat het wezen van de kunst ligt in haar vorm en
dat de kunst de magie bewerkt door de stijl, zal de lezer nergens een spoor vinden
van vormelijke kenmerken waardoor de twee soorten magisch-realisme zich van
elkaar en van andere literaire genres onderscheiden. In feite vertelt Daisne een aantal
verhalen na die hij magisch-realistisch noemt en zegt dan: kijk, dat is nu
magisch-realisme. De 23 illustraties die op het essay volgen maken het ook niet
duidelijker.
J. Gerits
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Theater
Graham, Ilse - Schiller's Drama. - Methuen, London, 1974, 406 pp., £ 6,50.
Keller-Schumacher, Brigitte - Dialog und Mord. - Athenaum, Stuttgart, 1973,
434 pp., DM. 68,-.
Rennert, Günther - Opernarbeit. Inszenierungen 1963-1973. - Barenreiter /
Deutscher Taschenbuchverlag, München, 1974, 266 pp..

Josefa Nünning, Hrsg.
Das englische Drama
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1973, 538 pp., DM. 67,70 (leden:
DM. 41,-).
Ofschoon in eerste instantie voor het Duitse taalgebied bedoeld, is deze synthese
van de ontwikkeling van het Engelstalige drama bepaald niet particularistisch; omdat
dit overzicht niet populariserend wil doen, maar vanuit wetenschappelijke
gezichtspunten een verantwoord panorama ontvouwen, zal ook de Engelssprekende
wereld (en alle themaen discipline-geïnteresseerden) er best kennis van nemen.
Verrassende stellingen zoek je er beter niet in; maar met een gave zin voor
samenvatten en analoog schakelen hebben de diverse medewerkers (H.-J. Diller,
C.W. Thomsen, K. Spinner, D. Rolle, W. Kluge, F. Zaic, H. Kosok en P. Goetsch,
d.w.z. een nieuwe generatie van jonge Anglisten) een oordeelkundig vlechtwerkje
geproduceerd dat inzicht en diversiteit, constante en labiliteit, wereldevolutie en
dramatische vormwijziging in een gezaghebbende continuïteit heeft ingepast. De
standpunten blijven niet in de lucht zweven, maar worden met een imponerend
verwijsapparaat zorgvuldig aangegeven. Zodat het resultaat een van die zeldzame
fenomenen is: begrijpelijk en verhelderend voor ingewijd vakman als voor leesgraag
interessent.
C. Tindemans

Werner Hecht, Hrsg.
Brecht 73. Brecht-Woche der DDR 9.-15. Februar 1973. Dokumentation
Henschelverlag, Berlin (-Ost), 1973, 339 pp., M. 9,-.
De cyclische gezelligheidsbijeenkomsten om de geboorte- of sterfdag van vader
Bertold te herdenken in intiem-openbare kring blijken in toenemende mate de euforie
en zelfs de hagiografie achter zich te laten. Weliswaar tronen nog steeds centraal in
de vergaderingen de doctrinetrouwe referaten (integratie van Brechts werkmethode,
de Brecht-kritiek, relatie Brecht-natuurwetenschappen, dramaturgie Brecht, beeldende
kunst en Brecht, film en Brecht) en daar wordt meermaals akelig gedaan; maar
daaromheen volgt de discussie waarvan de bandopname-exacte weergave eveneens
opgetekend staat. En vooral deze spontane (of georchestreerde) reacties bevatten

Streven. Jaargang 27

veel nieuws, omdat wie wat te zeggen heeft dit kennelijk ook ongestoord en ongeremd
kan doen en gedaan heeft. Er is wel een meer dan cursorische lectuur nodig om tussen
de bekende regels in de vigerende spanningen op te vangen, maar dat dit al mogelijk
is, betekent vooruitgang, ook en wellicht vooral voor de toch iets fundamenteler
geworden discussie van en over Brecht. Als deze lijn aanhoudt, dan krijgen de
bijeenkomsten warempel echt zin.
C. Tindemans

Peter Haida
Komödie um 1900. Wandlungen des Gattungsschemas vort Hauptmann bis
Sternheim W. Fink, München, 1973, 199 pp., DM. 19,80.
Uitgaande van de dramatische structuur, de receptie door de toeschouwer en de
conventie-code van het genre, tracht S. uit te maken hoe zich het verschijnsel komedie
omstreeks 1900 (in vele opzichten een kruispuntdatum) laat beoordelen. Beheersend
in de resultaten staat de bevinding dat het uit is met het zgn. positieve slot; de
affirmatieve voltooiing van een intrige als symbool van een op orde en systeem
ingestelde maatschappij komt niet meer voor. In de plaats daarvan komt het open
slot, niet noodzakelijk negatief of willekeurig maar wel met belangrijke consequenties.
Als immers de theatraal-esthetische wereld op de scène niet vóór de ogen van de
toeschouwer zinvol afgesloten wordt, dan moet deze opdracht de toeschouwer zelf
toevallen. Het legt een andersoortig bewustzijnsproces aan de toeschouwer op van
wie de dramatische verwachtingshorizon definitief gewijzigd wordt. Dat heeft allemaal
enige weerslag op de verdere evolutie van het komische drama; de meest diverse
actuele vormen worden er verklaarbaar door, de geconventionaliseerde happy-ends
in het consumptiestuk vallen voorgoed uit de geschiedenis van het drama weg. Deze
vluchtige maar gewichtige consequenties heeft S. uitstekend te voorschijn gehaald
uit het oeuvre van G. Hauptmann, J. Rüderer, L. Thoma, F. Stavenhagen, A. Holz,
H. von Hofmannsthal, A. Schnitzler, F. Wedekind en C. Sternheim.
C. Tindemans
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Peter von Rüden
Sozialdemokratisches Arbeitertheater (1848-1914). Ein Beitrag zur
Geschichte des politischen Theaters
Athenäum, Frankfurt, 1973, 246 pp., DM. 19,80.
Sedert enkele jaren terug een bloemlezing vroege proletarische toneelteksten
gepubliceerd werd (U. Münchow-F. Knilli), weten we dat reeds vóór de
Weimar-drukte een theater van deze strekking heeft gewerkt. In deze studie tracht
S. de concepten en praktijken van deze 19e-eeuwse modaliteiten als politiek
communicatiemedium te beschrijven en, waar mogelijk, te systematiseren. Ontstaan,
ontwikkelingsvormen, ideële factoren, censuurperikelen, repressie-aspecten,
grotendeels gelijklopend met de maatschappelijk-politieke uitbouw van een
sociaal-democratie, worden indringend behandeld. Vele hoogtepunten levert deze
graafarbeid niet op: de amusementstrend bij het begin, de 1e top met F. Lasalle (Franz
von Sickingen, 1859, met aansluitend de bekende ideologische discussie), de
agitatorische verscherping, de uitbouw van een organisatie, de clandestiniteit onder
de socialisten-wet (1878-'90), de stichting van de Freie Volksbühne (Berlijn, 1891),
de explosie van arbeiderstroepjes, de verburgerlijking van repertoire en activiteit.
Boeiend is ook de ampele aandacht die H. Heijermans (met zijn aandeel in de
doctrinaire discussie tijdens zijn Berlijn-sejour) meekrijgt. Afsluitend blijkt deze
historische expeditie belangrijke parallellen te vertonen met de uitgroei van de SPD:
wankelend tussen goedbedoelende kunsteloosheid en tekortschietende artisticiteit,
is de proletarische arbeiderstheaterbeweging effectloos te achten omdat het zich
bewust isoleerde van het beroepstheater en bovendien de communicatieve autonomie
van een politiek theater nauwelijks heeft geanalyseerd.
C. Tindemans

Ronald Hayman
The Set-Up. An Anatomy of the English Theatre Today
Eyre Methuen, London, 1973, 322 pp., £ 4,-.
Schommelend tussen deelautopsie en bloedproef, tracht dit overzichtsboek wel
de actuele situatie (en de onmiddellijk verklarende omstandigheden-vooraf) van het
Britse theater zorgvuldig af te lijnen. Als opdracht is deze intentie zonder meer
perfect; S. laat de loslippige toon die hij in tijdschriftbijdragen wel eens te gul
aanwendt, achterwege en, zelfs al is de angelsaksische relativering nergens ver uit
de buurt, doorgaans neemt hij de problemen voldoende ernstig om de auscultatie tot
een analyse te laten uitgroeien. Boeiend is vooral dat hij de sociaal-maatschappelijke
fundamenten van het theater en van de theaterlui uitgebreid doorneemt en zich niet
tevreden stelt met de vage algemeenheden die dat aspect al te gemakkelijk meekrijgt.
Bovendien heeft hij zich niet geconcentreerd op enkel Londen, maar ook de regionale
gezelschappen en verschijnselen, zelfs de Fringe, komen onder het (welwillende)
mes. Het boek leest vlot, het is - zelfs als de standpunten je niet altijd even gelukkig
maken - voortdurend to the point, het demonstreert een verblijdende behoefte om
afstand te nemen van de gecolporteerde hoogcultuur in drama en theater, het oriënteert
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naar genuanceerde visie en gewijzigde waardering. Stimulerend, aansprekelijk, ad
rem.
C. Tindemans

Sam Smiley
The Drama of Attack. Didactic Plays of the American Depression
University of Missouri Press, Columbia, 1972, 236 pp., $ 9,50.
In 2 delen beschrijft S. 41 toneelstukken die tussen 1930 en 1939 tot opvoering
werden gebracht en die alle thematisch, formeel en intentioneel een houding trachten
te dramatiseren i.v.m. bewegingen en opvattingen kenmerkend voor deze periode.
In het 1e deel ontleedt S. de genesis van dit soort drama's, de crisis van het
Amerikaanse kapitalisme die een aantal auteurs tot radicale oplossingen brengt en
een thematiek doet ontstaan die insisteert op individueel protest, sociale revendicatie
of revolutionaire projecten. In een 2e deel analyseert S. de structurele eigenschappen
van deze stukken door middel van 'n analogietechniek die gebaseerd is op de retoriek
als stijlprocédé; herhaaldelijk blijkt deze toenadering gunstige inzichten in het
oratorische en persuasieve mechanisme van deze (tendens)dramatiek mogelijk te
maken maar uiteindelijk werkt het toch te automatisch. In een slothoofdstuk tracht
S. al deze retorische constanten te bundelen tot een systematiek van het
politiek-didactische drama, waarbij hij wel essayistisch-knappe condensering haalt
maar wetenschappelijk deze argumentering te loslippig hanteert. Ondertussen heeft
hij bepaald wel nuttige en vitale dissecties voorgelegd van auteurs die ook na de
onmiddellijke schrijftijd in het repertoire en het theater waardevol zijn gebleven: o.m
L. Hellmn, C. Odets, L. Hughes, R. Sherwood, A. MacLeish, P. Green, J.H. Lawson,
E. Rice, I. Shaw.
C. Tindemans
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Kunst
Celant, Germano - Louise Nevelson. - Praeger, München, 1973, 38 + 110 pp.,
geïll..
Harding, F.J.W. - Jean-Marie Guyau. Aesthetician and sociologist. - Droz,
Gerieve, 1973, 135 pp..
Janus - Man Ray. - Praeger, München, 1973, 39 + 189 pp., geïll..

Eberhard Fähler
Feuerwerke des Barock. Studien zum öffentlichen Fest und seiner
literarischen Deutung vom 16. bis 18. Jahrhundert
J.B. Metzler, Stuttgart, 1974, 248 pp., DM. 98,-.
Uit wat in de behandeling van de barokcultuur doorgaans alleen voorkomt als
voetnoot of hoogstens anekdote, heeft S. een uitermate boeiend en aantrekkelijk boek
gemaakt, dat terecht als het begin van vele afzonderlijke deelbehandelingen moet
worden gezien. Hij legt een fundamentele beschrijving voor van ontstaan, vorm,
betekenis en functie van de vuurwerkfeesten. Drie aspecten krijgen, naast de
principiele verkenning van de technisch-wetenschappelijke basis van 't verschijnsel,
nadruk. In eerste instantie is het vuurwerk een uiting van vernuft en wetenschappelijk
experiment zodat de progressiviteitsfunctie een sterke rol gespeeld heeft. In tweede
instantie is er de rivaliteit tussen stedelijke en adellijke initiatiefnemers van de feesten;
voor de stedelijke autoriteiten is het een bewijs van macht en rijkdom die zowel als
bewapeningsmodaliteit en als cultuurdemonstratie kan gelden, terwijl de adellijke
heersers het veeleer als een zinnebeeldig didaktisch gelegenheidsmoment opvatten
waarmee het gewone volk op de eminentie van de heren en op de allegorische functie
van de inhoud gewezen wordt. Ten derde staan aan het einde van de evolutie (om
politieke redenen geleidelijk tot staatsiedata gereduceerd) de emblematische vorm,
inhoud en functie eenzaam en geïsoleerd, des te merkwaardiger om de indicatieve
cultuurwaarde als tevens om de verklaring van het uiteindelijke afsterven. Een
prachtalbum met nagenoeg onbekende maar heerlijke illustraties als een zo dramatisch
als spectaculair en politiek hoogst belangrijke bijdrage over een onderschat
cultuurthema.
C. Tindemans

Miscellanea
Berreby, Jean-Jacques - Le pétrole dans la stratégie mondiale. - Casterman,
Tournai, 1974, 216 pp., BF. 280.
Binnenklimaat en energieverbruik. - Ned. Gasunie, Groningen, 1974, 160 pp..
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Joghe, Eugeen de - Sexpol en totale revolutie. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1974, 206 pp., BF. 225.
Mensen over de mens. - Westland, Merksem, 1973, 127 pp., BF. 160.
Ureel, Lut - Wat ben ik blij dat ik in een dorp geboren ben. - Lannoo, Tielt,
1974, 256 pp., BF. 265.
Whitrow, G.J. - Wat is tijd? - Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974, 160
pp., f 6,-, BF. 101.

Chopin
(Genie en wereld), Heideland, Hasselt, 1973, 286 pp., BF. 525.
In acht hoofdstukken schetsen evenzoveel deskundigen elk op hun gebied, het
leven en het werk van Chopin (1771-1849). Geniale zoon van een naar Polen
geëmigreerd Fransman en een Poolse moeder bij wie hij graag aan het clavichord
zat, week Chopin als jonge man terug naar Frankrijk, zijn geboorteland. De
aristocratische salons van Parijs en de hoogste kringen van het mondaine Europa
haalden hem aan om strijd. Pleyel was weldra getuige van de onstuimige triomfen
die hem vermaardheid schonken. Toen zijn beruchte vriendin George Sand het na
tien jaar uitmaakte en Chopin's gezondheid alsmaar meer verkommerde, week de
musicus met nieuwe vrienden uit naar Engeland, vooral naar Londen. Als hij van
hier weer naar Parijs overkwam was de gevierde componist en melancholieke
huisleraar omzeggens uitgezongen. Een bevriend priester bereidde er hem op voor
als christen te sterven. Aan de zangeres Delphine Potocka vroeg hij na zijn bediening
nog een laatste lied. Met de weinige krachten die hem restten, begeleidde hij haar
op de piano die men tot aan de drempel van zijn kamer had gerold. Twee dagen later
stierf hij. Ontelbare en verre stemmen maakten zich meester van het lied van deze
geniale balling en brachten het buiten het bereik van de dood.
Vier illustratiereeksen onderbreken en verluchten dit werk. Een beredeneerde
catalogus van Chopin's muzikaal oeuvre en een chronologische tafel completeren
deze uitgave. De vertaling is soms briljant, maar helaas soms ook onder de maat.
S. De Smet
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binnenkant achterplat

Personalia
Dr. L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op ‘Ungarn und der Anschluss’. Is thans
verbonden aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg. Adres: Hogeschoollaan 225,
Tilburg.
Vincent Ferrant, geboren 1949. Licenciaat in de Romaanse Filologie. Leraar, Verbleef
als beursstudent een jaar te Lissabon (okt. 1972 - aug. 1973). Adres: Nooitrust, 16,
2140 Westmalle.
Jacques De Visscher, geboren 1943, Licentiaat moraalwetenschap, leraar aan het
Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent. Medewerker aan ‘De Nieuwe’, ‘De Bazuin’,
‘Kultuurleven’. Adres: Tennisbaanstraat 35, 9000-Gent.
Frederik Bokshoorn O.S.Q., pseudoniem van een publicist die vele jaren internationaal
en nationaal werkzaam is. Adres: redactie.
Pro Mundi Vita, internationaal onderzoek- en informatiecentrum, opgericht in 1961.
Wil vooral de horizontale communicatie bevorderen binnen de katholieke kerk, tussen
de kerken en andere organisaties die zich inzetten voor de toekomst van de mens.
Publikaties: Bulletins (in het Engels, Frans, Spaans, Duits en Nederlands), Speciale
Nota's (in het Engels, Spaans en Frans). Secretaris-generaal: Prof. Dr. J. Kerkhofs
S.J., Adres Pro Mundi Vita: Grensstraat 6, 1030 Brussel.
Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven. Assistent aan
de UFSIA. Adres: Ergo de Waellaan 4, 2100 - Deurne.
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.
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.
Coen Free, geboren 1945. Leraar Nederlands aan de Reeburgmavo te Vught. Studeert
Nederlands m.o.B aan de Katholieke Leergangen te Tilburg. Adres: Pettelaarseweg
41, Den Bosch.
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A. Pennings, geboren 1947. Studeert opvoedkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Is student-assistent aan de afdeling psychologie ten behoeve van studenten in de
opvoedkunde en de andragogiek. Adres: Theensdreef 412, Utrecht.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen
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[1974, nummer 10]
[Inhoud]
De Multinationale ondernemingen. Versterkers of verstoorders van de
internationale betrekkingen?, p. 947
Toen de Noordamerikaanse multinationale ondernemingen zich in Europa vestigden,
protesteerden de Amerikaanse syndicaten heftig tegen deze ‘uitvoer van
werkgelegenheid naar het buitenland’. Thans nemen de Europese syndicaten dit
protest over. Eén ding staat vast: voor het wereldsyndicalisme, de internationale
handel, de economische en financiële politiek van de regeringen en voor de politiek
tout court zijn deze ondernemingen een uitdaging die men niet alleen met kreten te
lijf kan gaan.

Economische groei, p. 965
Naar aanleiding van een aantal studies van Van der Wee bespreekt de auteur
economische groei als verschijnsel en als realiteit. Waarbij o.a. wordt gewezen op
het feit dat bv. in 1825 het vermogen zeker het tienvoudige heeft bedragen van het
nationale inkomen, terwijl thans die verhouding ligt op circa vijf tot een. Voor een
beoordeling van de welvaart zou men dus voor die tijd moeten kijken naar het
vermogen en thans naar het bereikte inkomen. Van belang is ook dat de groei-theorie
kritisch wordt bekeken. Conclusie is, dat Van der Wee's sterkte juist gelegen is in
de relativering van de eigen sociaal-economische situatie; iets waaraan het bij de
economische geschiedenis in het Noorden nogal eens ontbreekt.

Sovjet-objectieven en de ontwapening, p. 972
Algehele of gedeeltelijke, eenzijdige of meerzijdige, onmiddellijke of geleidelijke
ontwapening: zijn deze - oude - hoopgevende parolen iets meer dan
propagandaslogans? In dit ons nucleaire tijdperk is een concreet antwoord op deze
vragen nog complexer geworden: beoogt men een symmetrische of een asymmetrische
reductie van de conventionele wapens, een kwantitatieve of kwalitatieve pariteit van
het kernwapenarsenaal, een ontwapening in ‘goed vertrouwen’ of met wederzijds
inspectierecht? En hoe valt dit alles nog te rijmen met de vrijwaring van de eigen
politieke én ideologische, nationale en internationale belangen?
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Gulag Archipel, p. 982
Het is niet de bedoeling van de auteur hier een literaire kritiek te geven op het laatste
boek van de Russische schrijver, maar een aantal historische bijzonderheden die het
verstaan ervan vergemakkelijken.

Naar de wortels van maatschappij en cultuur, p. 986
In een ophefmakend essay peilt R. Girard naar oorsprong en betekenis van het geweld
in de samenleving, en meer bepaald naar de geweld-bezwerende mechanismen van
religieuze, juridische of psychologische aard. Het ‘religieuze’ offer van de zondebok
wordt door de Griekse tragici tegelijk ontmaskerd en weer verhuld, terwijl Freuds
voorbarige reductie van de oorsprong van het geweld tot de specifieke libido op haar
beurt de definitieve onthulling ervan verhindert. De discussie over deze gedurfde
synthese blijkt nog lang niet afgesloten te zijn.

De dialoog tussen Joden en Christenen en de bijdrage van Henri Bergson,
p. 998
Henri Bergson blijkt in zijn denken geen partij in een strijd, maar door zijn typische
wijze van denken levert hij stenen voor de opbouw en kan hij helpen om iets te doen
aan de toekomst.

Esalen, p. 1004
Esalen is een zeer origineel recreatieoord in Californië, een tegelijk behoorlijk
comfortabele en anarchistische oase voor opgejaagde en gestroomlijnde Amerikaanse
burgers. Een verblijf ter plaatse wordt ongetwijfeld als een verademing ervaren, maar
in hoeverre is het een hulp om de totaal andere wereld van elke dag opnieuw of beter
aan te kunnen?
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De multinationale ondernemingen
Versterkers of verstoorders van de internationale betrekkingen*
Juan Martín de Nicolás
Haast van de ene dag op de andere kregen de multinationale ondernemingen het
image toegespeeld van monsterachtige poliepen of piraten van de twintigste eeuw,
waartegen men met schrik en afschuw aan kijkt. Toch kunnen wij nu reeds voorspellen
dat zij in het jaar 2000 de belangrijkste wereldmachten zullen of kunnen zijn en
tevens de belangrijkste producenten van onze rijkdom. Zijn ze dan niet door en door
slecht? Wat betekenen zij eigenlijk, waartegen of tegen wie stellen zij zich op, zijn
er middelen om hun abusieve ontwikkeling te controleren?
Op de kaart van de huidige instellingen verschijnen de multinationale
ondernemingen als de meest dynamische en vernieuwende, maar ook de meest
agressieve en de gevaarlijkste die er zijn. Het meest indrukwekkende sociologische
fenomeen van de twintigste eeuw zou wel eens de groei van de grote ondernemingen
kunnen zijn. Ford en IBM, om het bij deze voorbeelden te laten, hebben in minder
dan vijftig jaar een spectaculaire groei gekend. Geen wonder dat heel wat
wetenschappen zich met dit unieke fenomeen bezig houden en dat de politieke en
sociale aandacht zich toespitst op de uiteindelijke ontwikkeling van deze giganten,
die een echte multinationale revolutie hebben teweeggebracht.
Niet alleen de economie werd er grondig door veranderd, ook de wereldstrategie
van de arbeidersstrijd werd er door ontredderd. In deze ondernemingen is een nieuwe
mentaliteit ontstaan (in directie en techniek) die ook de soevereine Staat plaatst voor
een van de sterkste uitdagingen sinds de renaissance. Zelfs de heersende ideologieën
moeten de schok opvangen van een fenomeen dat nu reeds de ‘transideologische
onderneming’ wordt genoemd.
Een paar gegevens kunnen volstaan om het belang van dit fenomeen te
onderstrepen:
- Het actief van deze ondernemingen heeft de laatste jaren de 100.000 miljoen
dollar overschreden en hun totaal verkoopcijfer overtreft het bruto

*

Dit artikel verscheen ook in Razón y Fe, februari 1974, pp. 119-138.
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nationaal produkt van alle landen, alleen Rusland en de USA uitgezonderd.
- De produktie van deze ondernemingen kent een jaarlijkse groei tussen de 10 en
100%, het dubbele van het bruto nationaal produkt op wereldvlak, en ze groeit
40 tot 100 maal vlugger dan de export op wereldvlak.
- Sommige auteurs hebben uitgerekend dat rond het jaar 2000 een handvol van
deze ondernemingen (200 tot 300) meer dan de helft zal produceren van de
goederen en diensten op wereldvlak.
- Hun invloed is vooral aanzienlijk in de technisch meest ontwikkelde industrieën
en in de industrielanden: 80% van hun activiteit betreft voertuigen, chemische
en elektronische produkten.
In dit stadium van haar evolutie heeft de multinationale onderneming het klassieke
geïnstitutionaliseerde evenwicht verbroken. De krachtlijnen van de economische
macht lopen over de nationale grenzen heen: er is een revolutionaire breuk ontstaan
met de gevestigde politieke en economische orde.

Kapitalisten versus Arbeidersinternationale
De eerste gevestigde instelling die de nieuwe schok moet verwerken, is het
syndicalisme. De multinationale ondernemingen stemmen hun strategie af op de
verschillen in salarisniveaus én de verschillen in syndicale machten in de wereld.
Dit brengt in de arbeidersklasse een verdeeldheid teweeg tussen de nationale belangen
en die van hun klasse. De multinationale onderneming heeft het ingedommelde
wereldsyndicalisme verrast, dat in de enge bedding van het nationalisme zijn
oorsprong vergeten was.
Geconfronteerd met de multinationale onderneming heeft het internationaal
syndicalisme met drie problemen af te rekenen: de plaats zelf waar de belangrijke
beslissingen getroffen worden, de verschillen in de collectieve overeenkomsten, en
de mogelijkheid überhaupt van verweer tegen een zo flexibele instelling als deze
onderneming nu eenmaal is1.
Vanuit syndicaal standpunt is een van de belangrijkste elementen in hun verhouding
tot de multinationale ondernemingen de precieze bepaling van de instantie die
werkelijk de beslissingen treft. De dochterondernemingen beweren wat graag dat de
beslissingen hogerop vallen, terwijl het hoofdkwartier van zijn kant verklaart dat de
beslissingsmacht bij het lokale bedrijf ligt. Dit probleem is heel reëel, omdat er geen
uniform model bestaat voor het beleid in de multinationale ondernemingen. Ook de
verschillen in nationale wetgevingen brengen een verschil in internationaal beleid
met zich mee, dat de syndicaten moeilijk kunnen achterhalen.

1

Uitvoerig behandeld in David Lea, Multinational Companies and Trade Union interests, in
The Multinational Enterprise, J.H. Dunning, Praeger, New York, 1971.
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Wanneer men niet precies kan bepalen waar de beslissingen vallen, dan wordt het
sluiten van collectieve overeenkomsten een uiterst obscure zaak. De ondernemingen
nemen heel verschillende houdingen aan volgens de syndicale structuren van het
land in kwestie. De Amerikaanse traditie tegenover de eigen syndicaten geeft hun
heel wat speelruimte op dit gebied. Daarbij komt nog dat de hogere (dan de nationale)
lonen door de multinationals uitbetaald, de vaste kaders doorbreken waarin de
nationale syndicaten zich pleegden op te stellen.
In verschillende landen gevestigd, kunnen de ondernemingen van hun kant relatief
gemakkelijk van plaats verwisselen, wat hun bewegingsvrijheid nog vergroot bij het
sluiten van collectieve overeenkomsten. Ze kunnen dreigen met sluiting van de
fabriek en met vertrek naar andere landen waar de arbeiders minder veeleisend zijn.
Voor de Amerikaanse syndicaten is het ontstaan van ‘onvatbare ondernemingen’ een
voortdurende zorg: het gaat om ondernemingen die zich gewoon over de grens in
Mexico, in Formosa of Singapore vestigen, op zoek naar goedkopere werkkrachten
en geringe belastingen.
Ook in geval van stakingen in een bepaald land weet de multinationale onderneming
het produktieverlies op te vangen, door de produktie op te voeren in de ‘rustiger’
landen. De veelvuldige opslorping van verschillende nationale bedrijven door de
multinationals brengt op haar beurt onzekerheid en verdeeldheid te weeg bij het
bedreigde personeel van de vroegere firma. Hier proberen de syndicaten zich te laten
gelden door nationale maatregelen te eisen en eerbied voor de werkvoorwaarden en
-normen van voor de ‘opslorping’.
Omdat de meerderheid van de multinationale ondernemingen van oorsprong
Noordamerikaans zijn, waren het vooral de arbeiders van dat land die als eersten het
probleem gewaar werden. De positie van hun syndicaten is zeer klaar: de
multinationale onderneming is een ‘mondiale bedreiging’ die zal uitlopen op de
vervanging van de Nationale Staat door die onderneming als dé organisatievorm van
het postindustriële tijdvak. De internationale ontwikkeling van de Noordamerikaanse
ondernemingen heeft de positie van de arbeiders in eigen land en van de buitenlandse
handel steeds meer aangetast: de werkgelegenheid in de U.S.A. hield geen gelijke
tred met de bevolkingsaangroei en de markt, en ook de buitenlandse handel bleef
achter bij de expansie van de internationale handel. Men heeft uitgerekend dat meer
dan een miljoen werkgelegenheden verloren ging door vestigingen in het buitenland.
De U.S.A. voeren werkgelegenheid uit.
‘Dit is het conflict tussen de economische grootmachten en de nationale belangen,
dat in het verleden tot inwendige beroeringen en oorlog heeft geleid. Op de
achtergrond van deze groeiende dreiging klinkt de bewering
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van de multinationals, dat ze instrumenten van de vrede zijn, erg ironisch.... Terwijl
vele landen reeds klagen over de erge gevolgen van de machtspositie der Amerikaanse
multinationals, zouden de U.S.A. zelf wel eens, door hun toedoen, de economisch
en politiek meest benadeelde natie kunnen zijn’2.
Toch is dit ongenoegen van de Amerikaanse werknemers over de activiteit van
hun multinationals in het buitenland een zeer controversieel punt gebleven. In 1971
maakte een team van de Universiteit van Harvard een studie over een groep
Noordamerikaanse ondernemingen, die 90% van de verkoop buiten Amerika voor
hun rekening nemen. Drie conclusies kwamen er uit de bus:
1 De rechtstreekse investeringen naar het buitenland maken deel uit van een
strategie op wereldvlak om de produktie te vergroten. Vele industrieën hebben
deze investeringen nodig om te overleven.
2 Deze investeringen hebben ook een gunstig effect op de economie van de U.S.A.,
doordat zowel de eigen uitvoer als de werkgelegenheid in eigen land toeneemt.
3 Deze investeringen brengen onvermijdelijk veranderingen met zich mee op de
binnenlandse arbeidsmarkt3.
Tegenover de beschuldiging van de syndicaten dat de werkgelegenheid in de U.S.A.
verminderd is, stellen de auteurs dat ‘zij het aantal werkgelegenheden die zonder
deze afvoer zouden verloren gegaan zijn, op 250.000 schatten. Een vroegere studie
had al aangetoond dat nog eens ongeveer 250.000 werkgelegenheden van
administratieve en technische aard juist te danken zijn aan de investeringen van de
ondernemingen in het buitenland. Voegen wij er nog een 100.000 werkgelegenheden
aan toe in de subsidiaire sector, dan blijkt dat ongeveer 600.000 werkgelegenheden
in de USA door deze investeringspolitiek van de multinationals bestaan’.
Wij vinden allicht dat het Amerikaanse syndicalisme een te eng nationalistisch
standpunt inneemt, dat het de positie verdedigt van de Amerikaanse arbeider die zich
verzet tegen een gelijkschakeling van zijn loon met dat van anderen in de wereld.
Dit hoge loonniveau kan slechts gehandhaafd blijven door een drastisch opvoeren
van de produktiviteit, en de syndicalisten menen dat dit moeilijk haalbaar is wanneer
de multinationale onderneming ook haar technische know-how naar het buitenland
overbrengt. Van het ‘arbeiders aller landen verenigt u’ zijn we hier wel ver verwijderd!
Het spreekt van zelf dat de syndicale wereldstrijd andere perspectieven en

2
3

Gus Tyler, Multinationals: a Global Menace, in AFL - CIO American Federationist, juli
1972.
R.B. Stobaugh, How investment abroad creates jobs at home, in Harvard Business Review,
sept. - okt. 1972.
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oriëntaties nodig heeft: iets als een nieuwe Arbeiders Internationale die het kan
opnemen tegen die uiterst efficiënte kapitalistische Internationale, waarvan de
multinationale ondernemingen de nieuwe spil zijn. De geschiedenis van de
Socialistische Internationales was die van hun ontbinding door sterke nationalistische
tendensen.
De Eerste Internationale (1864) ontstond onder de druk van de eerste grote
concentraties van bedrijven in Europa en de U.S.A. (vermelden wij hier alleen Solvay,
Credit Lyonnais en Standard Oil) en ging ten onder aan het ontketende nationalisme
in het Europa na de Frans-Duitse oorlog van 1870. Rond de eeuwwende leidde de
massieve industrialisatie tot de oprichting van de Tweede Internationale, die roemloos
onderging in de nationalistische slachtpartij van de Eerste Wereldoorlog. De Derde
Internationale van 1919 kon niet verhinderen dat Stalin opnieuw een nationaal en
patriottisch karakter gaf aan de strijd tegen Duitsland.
Men heeft de indruk dat het syndicaal initiatief altijd achter was op de stuwkracht
van de ondernemingen zelf. Na het ontstaan van de Naamloze Vennootschappen in
de 19de eeuw, van de grote trusts in de twintigste eeuw en thans van de multinationale
ondernemingen, ontstaat telkens ook een beweging voor een arbeidersinternationale
om de rechten van de arbeiders te verdedigen. Telkens weer werden deze pogingen
door nationalistische reflexen doorkruist. En de huidige uitdaging van de
multinationals gaat precies tegen dit nationalisme in!
Enkele schuchtere pogingen tot internationale solidariteit waren er reeds. In de
autoindustrie werden reeds contacten gelegd tussen de Britse syndicaten (Transport
and General Workers' Union) en hun Amerikaanse tegenhangers (United Auto
Workers), waarbij ook de Europese Syndicaten in Parijs aansloten om zich
gezamenlijk te verzetten tegen elke poging van de industrie om te ontsnappen aan
de gevolgen van een staking door naar een ander land te trekken. Eens hebben de
arbeiders van FIAT in Italië een staking afgekondigd om de arbeiders van dezelfde
onderneming in Argentinië te steunen.
Italiaanse, Franse, Duitse en Amerikaanse syndicaten werden het in 1960 eens
over een gezamenlijk looneisenprogramma tegenover de Franse onderneming Saint
Gobain. Een andere internationale tussenkomst dwong een Duitse onderneming de
condities te aanvaarden van het Turkse arbeiderssyndicaat.
Deze vormen van samenwerking blijven echter sporadisch. Terecht merkt
Tugendhat op:
‘De oude denkvormen sterven een taaie dood. Hoezeer ook verontrust door de
groeiende invloed van de multinationale ondernemingen, blijven de syndicale leiders,
als puntje bij paaltje komt, in nationale begrippen denken.
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Ze schuwen de idee de formulering van een strategie toe te vertrouwen aan een
internationale federatie. En de idee zich op te stellen tegen de macht van de
multinationals door middel van een Internationaal Syndicaat (met een multinationale
centrale raad en nationale afvaardigingen) komt momenteel nog helemaal niet op.
Toch zullen de syndicaten de woorden ter harte moeten nemen die Benjamin Franklin
tot John Hancock richtte, na de onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776, toen de
verschillende rebellerende kolonies het moesten opnemen tegen de internationale
grootmacht Groot-Brittannië: “Wij moeten ons allen samen tegen de beul verzetten,
zo niet dan zal hij ons een voor een ophangen”’.

De nieuwe multinationale mens
In de multinationale onderneming is een nieuw mensentype gegroeid, waaraan
‘revolutionaire’ eisen gesteld worden, op het algemeen organisatorische vlak.
Perlmutter5 heeft erop gewezen dat het niet volstaat de multinationals te definiëren
door middel van hun uitwendige karakteristieken (geografische spreiding, totale
omvang...) maar dat ook gepeild moet worden naar de nieuwe vormen waarin de
organisatoren denken en handelen. Voor de multinationale onderneming is de
psychologische oriëntatie van de leiders van doorslaggevende betekenis.
Men kan daarin drie krachtlijnen onderscheiden. De etnocentrische bepaalt of de
uitvoerende macht een zeker ‘patriotisme’ blijft huldigen en wezenlijk rekening
houdt met de belangen van het land van herkomst. De polycentrische behelst een
oriëntatie op de verschillende landen zelf waar de multinational gevestigd is. De
geocentrische tenslotte heeft duidelijk geopteerd voor een mondiale aanpak op
wereldvlak zonder zich door de nationale grenzen te laten hinderen. De multinationale
onderneming zal pas echt multinationaal zijn voorzover haar leiders denken en
handelen volgens dit laatste perspectief.
Al bestaat er in onze tijd een doorbraak naar een multinationale mentaliteit, toch
blijven heel wat krachten ze nog tegenwerken. Perlmutter somt de voornaamste op:
het economisch en politiek nationalisme, het wantrouwen van de multinationals
tegenover de politici, het ontbreken van een internationaal monetair systeem,
problemen van linguïstische en culturele aard, de afwezigheid van een wereldwijde
ervaring in de bestuursorganen zelf. Factoren die de multinationale mentaliteit
bevorderen, zijn o.m.: de groei-

5

Howard V. Perlmutter, The tortuous evolution of the Multinational Corporation, in World
Business, Courtney C. Brown, MacMillan, New York, 1970.
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ende kennis en beschikbaarheid van de techniek en de bestuursorganisatie, de
groeiende wereldhandel en wereldvraag naar dezelfde produkten, de mondiale
concurrentie tussen de grote ondernemingen onderling, de politieke en economische
integraties, de noodzaak van een beter grondstoffengebruik, de groeiende
bewustwording van eerbied voor elke mens ongeacht zijn nationaliteit, de stijgende
kosten van polycentrische ondernemingen, de noodzaak van een internationaal
informatiesysteem, de vermindering van de risico's door een planetair systeem van
produktie en distributie.
De huidige situatie is er bijgevolg een van sterke spanning tussen tegengestelde
krachten. Maar het feit blijft dat het gewicht van de multinationale onderneming de
balans doet doorslaan in de zin van een mentaliteitsverandering, haar noodzakelijk
maakt en dwingend eist.
Ze is er zich trouwens van bewust en stelt richtlijnen op die deze verandering in
haar bestuursorganen moeten stimuleren. Het cruciale punt blijkt te zijn: hoe in het
reine te komen met de culturele en nationale verscheidenheid? Er wordt een complexe
en suggestieve techniek ontwikkeld, het SRC (Self Reference Criterium), die hierin
bestaat dat men zich bewust wordt van zijn onbewuste referenties naar de eigen
waardenschaal, ook in de internationale relaties met andere mensen. Men verlangt
niet alleen dat men de technische dimensies van de onderneming analyseert (financiën,
marketing, produktie...) maar dat men tevens een open oog heeft voor de
psychologische en culturele problemen die daarmee verbonden zijn. Om het even
welk technisch probleem behoort ook tot een cultureel geheel dat geanalyseerd dient
te worden.
In de praktijk zal de multinationale onderneming deze psychologische techniek
gebruiken om drie belangrijke problemen op te lossen: de aanpassing van haar
produkten aan de nationale smaak, de lokale organisatie van het bedrijf (juridische
onderhandelingen, keuze van directeuren, enz.), de individuele aanpassing aan de
verschillen in mentaliteit van de lokale werknemers.
Veelvuldig zijn dan ook de studies die de noodzaak onderstrepen eerst de nationale
verscheidenheid te leren kennen alvorens men de technische directieven gaat
toepassen. Zo heeft een man als Davis6 een nuttige analyse gepubliceerd ten behoeve
van de directies van multinationale ondernemingen in de U.S.A., waarin hij hun wijst
op de verschillende opvattingen die in Latijns-Amerika gelden omtrent het individu,
de groep, de organisatie en de gemeenschap. Kuin, een directeur van Unilever, heeft
zelfs kunnen beweren dat macht van de multinationale ondernemingen minder berust
op de perfectie van hun methodes dan op de ontwikkeling van hun respect4

6
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Stanley M. Davis, US vs. Latin America: Business and Culture, in Harvard Business Review,
nov. - dec., 1969.
C. Tugendhat, Las empresas multinacionales, Alianza, Madrid, 1971, pp. 245.
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voor andere nationaliteiten en culturen, welk respect door een intensieve ‘acculturatie
van de onderneming’ gerealiseerd kan worden.
De directeuren van IBM proberen hun toekomstige executieve hulpkrachten op
te leiden volgens een programma dat vóór alles hun ‘internationale mentaliteit’ moet
verzekeren. De voortdurende wisseling van het personeel, van nationale naar
internationale posten en omgekeerd, moet deze mensen bewust maken van het
internationaal karakter van de onderneming en van de noodzakelijke nieuwe
mentaliteit. De dominante van hun reacties, overwegend nationaal of internationaal
getint, is beslissend voor hun verdere loopbaan7.

De nieuwe technologische revolutie
In de wereld van de wetenschap heeft de multinationale onderneming een versnelde
ontwikkeling op gang gebracht, die als een nieuwe technologische revolutie
beschouwd kan worden, en wel op twee gebieden: op het gebied van de technologische
kennis die over de hele wereld verspreid raakt, en op het gebied van een nieuw type
bestuurstechnieken, die een universele waarde bezitten.
Techniek en multinational zijn van elkaar afhankelijk. Een groot deel van het
huidige technologisch onderzoek gebeurt in deze ondernemingen. Meer dan 40%
van het technologisch onderzoek in de landen van de OESO is geconcentreerd in
acht multinationale ondernemingen die op internationaal niveau werken.
‘Naarmate het algemeen cultureel niveau steeg en de macht van de wetenschap
nog toenam, zijn de multinationale ondernemingen er zich van bewust geworden dat
hun belangrijkste “grondstof” de georganiseerde wetenschappelijke kennis is en de
“brains”, in zekere zin veel belangrijker dan de kosten en de beschikbaarheid van de
klassieke produktiemiddelen. In de U.S.A. heeft dit geleid tot de ongemene bloei
van de bedrijfsvoering en de gelijklopende ontwikkeling van Scholen voor het
Ondernemingsbeleid’.
De technologische overdracht geschiedt langs vele kanalen. De na de verkoop
gewaarborgde service van vele industriële produkten, de produktielicenties in andere
landen, de individuele mobiliteit en de contacten tussen technisch personeel en
directies van de ondernemingen zijn de voornaamste.
‘De ervaring in de landen van de OESO suggereert dat de multinationale
onderneming de belangrijkste factor geworden is van de internationale overdracht
van de technologie. Europa zou bijgevolg Europese multinatio-
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nale ondernemingen moeten oprichten om de Europese technologie te verspreiden’8.
In de ontwikkelingslanden vertoonde de overheveling van de technologie uiteraard
een ander karakter. Ze had vaker nadelige gevolgen, omdat ze gewoon irrelevant
was voor hun werkelijke behoeften. Toch zijn er heel wat technologische prestaties
die ook voor de ontwikkeling van deze landen uiterst belangrijk zijn en die zich in
de handen van de multinationale ondernemingen bevinden: farmaceutica,
communicatiemedia en landbouwmachines. In deze landen zijn structuurwijzingen
nodig om de technologische vooruitgang aan te trekken op straffe van een permanente
achterstand.
Het Taylorisme heeft op een verwijderde maar zeer efficiënte manier de
multinationale ondernemingen geholpen. Alleen de enorme vloed van nieuwe kennis
omtrent het ondernemingsbeheer heeft ondernemingsgrootmachten zoals de
multinationale ondernemingen mogelijk gemaakt. Hun omvang, risico's en macht
konden zich slechts staande houden dankzij de bestuurswetenschap die zij aan hun
leden hebben meegedeeld.
Om die reden ook is de multinationale onderneming vandaag de dag de voornaamste
afnemer en inrichter van de bedrijfswetenschap. Van Fayol tot Peter Drucker valt de
nadruk op de mogelijkheid deze wetenschap als autonoom te bedrijven en ze aan
anderen door te geven. Sinds enkele jaren hechten ook de specialisten van de
economische ontwikkeling een zeer groot belang aan de beschikbaarheid van technisch
gevormde specialisten in het ondernemingsbeleid. Alle landen volgen deze trend.
En ook in de politieke middens maakt men gebruik van een techniek die heel weinig
uiteenloopt en dezelfde principes hanteert om het even of het om een Russische of
Amerikaanse onderneming gaat.

De nieuwe economische revolutie
De multinationale ondernemingen hebben zich, door hun talrijke opleidingscursussen,
ontwikkeld tot een soort universiteit voor hun eigen personeel. Er is er geen die niet
haar eigen opleidings- of vervolmakingscentra heeft. Op het internationaal vlak wordt
de multinationale onderneming de voornaamste middelaar van deze nieuwe
wetenschap. Tugendhat drukt het zo uit: ‘Deze opleidingscentra spelen zowel in
Europa als in de U.S.A. een belangrijke rol in de vorming van de ideeën en de
aspiraties van de jonge ondernemers... Zij creëren een internationaal erkende
competentie en tegelijkertijd een versnelde ontwikkeling naar de aanvaarding van
normen
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en methoden voor alle geïndustrialiseerde landen. Deze ontwikkeling tekent zich
steeds duidelijker af’.
De multinationale ondernemingen hebben de gevestigde internationale economische
structuren terdege geschokt. Drie ontwikkelingen schijnen zich duidelijk af te tekenen:
het verschijnen van ondernemingen die groter en machtiger zijn dan vele staten; de
vorming van een mondiale internationale handel; en de weerslag daarvan op de
financiële en monetaire stelsels in de wereld.
De internationale handelstransacties worden in steeds ruimere mate zaak van de
multinationale ondernemingen. De Amerikaanse ondernemingen in Europa produceren
jaarlijks voor een waarde van 65.000 miljoen dollar, terwijl de U.S.A. als staat slechts
voor 12.000 miljoen dollar naar Europa exporteert. Op hetzelfde ogenblik produceren
de Europese ondernemingen in de U.S.A. voor ongeveer 60.000 miljoen dollar,
terwijl de Europese staten slechts voor 10.000 miljoen dollar naar de U.S.A. uitvoeren.
Het zijn niet langer de soevereine staten die de internationale handel domineren,
maar de multinationale ondernemingen met hun vele vertakkingen.
Een paar voorbeelden slechts: De British Petroleum exploiteert 10.000 tankstations
in het oosten van de U.S.A.. Dezelfde onderneming bezit 25% van de aandelen van
de Standard Oil in Ohio, waardoor deze laatste als filiaal van de eerste verschijnt.
Verschillende Duitse ondernemingen hebben nevenbedrijven in Virginia. Andere
bezitten tankstations in Hongarije. Belangrijke Japanse ondernemingen, Honda,
Matsushita, etc., vormen meer dan twintig joint ventures met Europese
ondernemingen.
De macht van deze ondernemingen neemt nog voortdurend toe. Tegen 1980
verwacht men een ondernemingssysteem, dat, aan geen grenzen gebonden, een
produktiecijfer haalt van meer dan 100.000 miljoen dollar en ongeveer een miljoen
personeelsleden in dienst heeft. Sommige van deze ondernemingen zullen ook met
de regeringen van socialistische landen joint ventures tot stand brengen. Ze zullen
hun hoofdkwartieren vestigen in speciaal geselecteerde steden, die tegelijk een
volkomen vrij financieel verkeer en een internationaal onderwijssysteem herbergen.
Zo sterk is de druk van deze ondernemingen dat het niet ongerijmd leek te vragen:
Welke ‘instelling’ heeft de beste kans om nog in het jaar 2000 te bestaan, General
Motors of Frankrijk? Velen tippen op General Motors.
Sommigen suggereerden zelfs dat deze ondernemingen ergens in een neutraal land
geregistreerd zouden moeten worden. Zonder verpinken verklaarde Arnold Toynbee:
‘Mijn voorkeur gaat naar een eiland, een van die eilanden die na de dekolonisatie
onafhankelijk zijn geworden en niet weten wat met hun onafhankelijkheid aan te
vangen. Men zou ze ertoe kunnen overhalen een soort Vaticaanstad te worden, waar
de zetel van de multinationale
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ondernemingen zou gevestigd zijn. Dan zouden de directies van de ondernemingen
hun beslissingen kunnen nemen zonder enige inmenging van de lokale regeringen
en gelijk waar ter wereld opgewassen zijn tegen vele politieke leiders’.
Onder invloed van de multinationale ondernemingen dreigt de wereld één grote
supermarkt te worden. Na de tweede wereldoorlog heeft de strekking naar uniformiteit
steeds meer veld gewonnen, ten nadele van de nationale verscheidenheid in de
consumptie- en handelsgewoonten. Een dicht en duurzaam net van
consumptieprodukten omspant de hele wereld. En daarvan zijn produktie en publiciteit
van de multinationale ondernemingen de stuwende kracht. En zelfs de nationale
produkten die het overleven, proberen zich te vermommen onder de verpakking en
de presentatie van de wereldmerken. Deze wereldwijde consumptie is de meest
vervlakkende kracht van de nationale gevoeligheden en verschillen.
Een paar voorbeelden ter illustratie. Toen Coca-Cola besloot 30% van zijn winst
aan publiciteit te besteden, drong de onderneming door in alle bars en koelkasten
van de wereld. Coca-cola is dermate alomtegenwoordig dat men vandaag kan gewagen
van een echte ‘Cocakolonisatie’! De beslissing van Henry Ford om een nieuw model
auto te produceren - een eenvoudig, sterk en goedkoop massaprodukt - heeft in de
hele wereld een invloed gehad, die veel duurzamer is dan hij zelf kon voorzien: zijn
T-model bracht de wereld aan het rollen. En de auto is sindsdien een belangrijke
factor gebleven van de gelijkschakeling van de menselijke leefgewoonten. Unilever,
een van de grootsten, heeft de huishoudelijke werkgewoonten meer veranderd dan
alles wat daarvoor gebeurd was sinds de zeep werd uitgevonden. En de kleine
(Japanse) transistorradio heeft de mensen nader bij elkaar gebracht en meer gedaan
voor de herder en de eenzaat dan de oude uitvinding van het schrift.
Zorgvuldig bestudeerde en uitgekiende beslissingen aan de top veranderen grondig
het aanschijn van onze planeet en homogeneïseren de hele verbruikerswereld. En
deze ingrijpende invloed bepaalt nu reeds onze toekomst: in dat nieuwe keurslijf
steekt ook een nieuwe filosofie van het leven. En dit maakt ons probleem zo
dramatisch, want deze filosofie is volkomen stuurloos: ik bedoel haar enige oriëntatie
is de zorg om nieuwe produkten op de markt te brengen en alsmaar nieuwe markten
te vinden, zonder enige referenties naar de waarden die in een lang en geleidelijk
proces in de menselijke samenleving bevestigd geraakt zijn. Het is niet gemakkelijk
te voorspellen waarheen deze filosofie ons leidt: maar dat ze nu reeds een ingrijpende
verandering teweeg brengt, valt niet te loochenen.
De multinationale ondernemingen hebben bovendien de financiële structuren van
onze wereld grondig gewijzigd, zo niet ontredderd. Zij hebben
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zich ontpopt als belangrijke agenten van een beleggingspolitiek binnen de hele
westerse wereld, die ver daarbuiten zijn invloed laat gelden. Er is een markt van
eurodollars en eurochecks ontstaan, waarvan de omvang nagenoeg even groot is als
het monetair aanbod van de grootste nationale economieën van Europa. Deze markt
heeft zich ontzaglijk uitgebreid sinds het jaar 1959, toen de omvang ervan voor de
eerste keer systematisch werd onderzocht en geschat werd op iets meer dan een
miljard dollar. Op het einde van 1967 was het al 17,5 miljard dollar geworden en op
het einde van 1968 33 miljard. In 1969 was de groei nog sterker en begin 1970 was
reeds het getal 53 miljard dollar bereikt, waarvan ongeveer 45 miljard eurodollar in
de strikte zin van het woord, en de rest andere munten zoals euromarken en Zwitserse
eurofranken.
Om verschillende redenen nemen de multinationale ondernemingen hun toevlucht
tot de eurodollarmarkt. Ze vinden er fondsen voor grootscheepse investeringen of
speculatieve operaties. Ze gebruiken ze als credietfondsen voor de export, om de
periode te overbruggen tussen het verzenden van de handelswaar en de ontvangst
van de betalingen. Door zijn flexibiliteit, zijn vlotheid en zijn omvang is de
eurodollarmarkt het ideale instrument van de multinationale ondernemingen.
Deze speciale kapitaalmarkt maakt van de voornaamste gebruikers ervan, de
multinationale ondernemingen, uiterst gevaarlijke ‘omwentelaars’ van de monetaire
stabiliteit. De centrale banken, die voor de monetaire politiek én de waarde van de
nationale munt moeten instaan, bekijken dit hele bedrijf met argwaan. Enorme
geldsommen die in de handen van deze ondernemingen vlug van het ene land naar
het andere overgeheveld worden, beïnvloeden de waarde van sommige nationale
valuta. Een voorbeeld slechts: in mei 1971 overspoelden de Amerikaanse
ondernemingen in Europa de Westduitse markt met Europese deposita, zodat de
regering zich gedwongen zag de mark te laten vlotten en door het feit zelf te
reëvalueren.
De eurodollarmarkt deed eveneens de eurocheckmarkt ontstaan. Een eurocheck
is een internationaale uitgifte, door internationale banken uitgeschreven en aangekocht
met fondsen die niet onderworpen zijn aan wisselcontrole. ‘Men kan moeilijk
enthousiast zijn over de kopers van eurochecks. Dit soort mensen maakt zich geen
zorgen over algemene perspectieven als de eenheid van de wereldeconomie of een
betere bezitsverdeling binnen de multinationale ondernemingen onder de personen
van de verscheiden landen waar ze gevestigd zijn.
De banken van Londen, Frankfurt, Parijs en andere financiële centra zijn ongemeen
“realistisch” en geen greintje romantisch. Maar het blijft een feit dat de kopers van
eurochecks, de banken die ze verkopen en de ondernemingen die ze uitgeven, erin
geslaagd zijn de meest vrije en meest inter-
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nationale kapitaalmarkt te creëren die ooit heeft bestaan. Samen met de
eurodollarmarkt vormt deze markt een dynamischer model van economische
internationale samenwerking dan de meeste initiatieven van de nationale regeringen.
Ze vormt tevens de mogelijke grondslag voor een toekomstig bezitssysteem waarin
het bezit van de multinationale ondernemingen zelf multinationaal zou zijn’9.

De nieuwe politieke revolutie
De multinationale onderneming brengt de hele internationale politiek in de war. Het
is de meest efficiënte internationaliserende instantie van onze tijd. Daarnaast slaat
de UNO maar een pover figuur in haar pogingen om een internationale orde te
realiseren. De multinationale onderneming wist de grenzen uit op de meest afdoende
manier: door een handel zonder grenzen van kapitalen, ideeën en produkten. Dit
brengt sommigen ertoe deze onderneming te beschouwen als de zuurdesem van de
Internationale Staat. Al lijkt deze conclusie ons wat ver gezocht, toch zijn er een
aantal andere aspecten die in die richting kunnen wijzen.
Het moge volstaan hier nog eens een reeds vaak geciteerde uitspraak te herhalen,
waarin een vertegenwoordiger van Nestlé uitdrukking gaf aan het nieuwe type van
loyaliteit, en van nationaal gevoel, dat in de multinationale ondernemingen is gegroeid:
‘Men kan ons niet beschouwen als louter Zwitsers of louter multinationalen, d.w.z.
als behorend tot de wereld in het algemeen, mocht er al zo iets bestaan. Waarschijnlijk
zijn we een soort tussenwezens, een ras apart. Met één woord wij bezitten het
(staats-)burgerschap van Nestlé’.
Deze nieuwe, suprapolitieke mentaliteit is in de ondernemingen van de U.S.A.
ontstaan: zij waren de eersten die veel verder keken dan de nationale grenzen. De
vraag naar Amerikaanse produkten en de universele invloed van de dollar hebben
dit proces versneld en tenslotte deze nieuwe mentaliteit noodzakelijk gemaakt.
Ondanks het ontstaan van de Europese Gemeenschappelijke Markt hebben de
Europese ondernemingen hun nationalisme niet opgegeven, terwijl hun Amerikaanse
collega's al lang gewoon waren te denken in termen van de ‘Europese verbruiker’
en de ‘Europese markt’.
Door hun vernieuwend en agressief karakter leiden deze mentaliteit en houding
tot velerlei conflicten met de nationale regeringen. De wortel van deze conflicten is
volgens Tugendhat de macht van de multinationale ondernemingen om zelf te markt
te bepalen, de totale vrijheid om te investeren waar ze maar willen, en het gemak
waarmee ze grote kapitalen naar andere

9

C. Tugendhat, op. cit., p. 199 ss..
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landen kunnen overbrengen of in andere munten kunnen omzetten. Er kan vaak
tegenstrijdigheid bestaan tussen de ex- en importpolitiek van een multinationale
onderneming en haar filialen, en de politiek van de regeringen in wier land de
onderneming gevestigd is. De voorkeur van de onderneming om in een bepaald land
en niet in een ander land te investeren, kan het ontwikkelingsprogramma van vele
regeringen grondig wijzigen, terwijl de omvang van de financiële operaties de
monetaire politiek van de betroffen landen in gevaar kan brengen of wezenlijk
veranderen.
Vanuit een verhevener theoretisch standpunt ziet Tannenbaum10 in deze conflicten
het teken en de belofte van een nieuwe wereldorde. Andere internationale organisaties,
zoals de UNO, zijn mislukt beweert hij, omdat zij volledig steunen op de soevereine
staten die intrinsiek onbestendig en geneigd tot oorlogvoeren, onbekwaam zijn om
de problemen van de industriële samenleving op te lossen. De noodzakelijke
internationalisatie kan slechts komen van de kant van instellingen die de nationale
grenzen overschrijden: instellingen als de multinationale ondernemingen die hij
‘cosmocorporaties’ noemt en die ‘natuurlijke’ lichamen zijn die aan natuurlijke
behoeften beantwoorden en belangrijker functies ontwikkelen dan wat door de
soevereine staten als oplossing wordt voorgestaan. Volgens deze auteur bestaan er
op dit ogenblik twee systemen van soevereiniteit: de Staat en de Cosmocorporatie.
De staat verliest veld en is in de verdediging gedrongen, de cosmocorporatie wint in
aantal en belang door de consequente logica van het industrialisatieproces: en als dit
verder doorgaat zal dit nieuw soort instelling de spil zijn van het toekomstig
wereldbedrijf.
Bewust van haar macht en van de internationale implicaties van haar activiteit
heeft de multinationale onderneming een stelsel van relaties met de soevereine staten
op de been gebracht dat erg veel lijkt op het corps diplomatique van een grote staat.
Wat deze diplomatieke activiteit beoogt, kan in enkele punten worden samengevat:
1. Bij de beslissingsorganen van de onderscheiden regeringen een gunstig image
opbouwen en in stand houden van de onderneming, zodat deze een zekere
legitimatie verkrijgt.
2. Invloed uitoefenen op die regeringsorganen welke de economische politiek
bepalen, zodat deze gunstig uitvalt voor de onderneming.
3. Invloed uitoefenen op de eigenlijke politieke beslissingen en de concrete
realisaties ervan, zodat de onderneming met succes kan werken niet alleen in
het moederland en waar ze elders reeds gevestigd is, maar ook in andere landen.

10

F. Tannenbaum, The Survival of the Fittest, in World Business, McMillan, New York, 1970;
cfr ibid. J. Fayerweather, 19th Century Ideology and 20th Century Reality.
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4. De nodige informatie verkrijgen en doorspelen, om op de hoogte te zijn van de
internationale verwikkelingen en van wat de internationale ondernemingen
daarbinnen kunnen doen11.
De wijze waarop dit diplomatenkorps van de multinationale ondernemingen zich
organiseert, is zeer verscheiden. Op het laagste niveau beschikt de onderneming over
een frontlijn van mensen die zich met internationale relaties bezighouden, om de
nodige informatie in te winnen en te onderhandelen met machten ‘buiten de
onderneming’. Achter deze lijn opereert een ‘staf’ die de niet-economische informatie
onderzoekt, de afgevaardigden voor de internationale contacten selecteert en zich
als hoofddoel stelt interpersoonlijke relaties tot stand te brengen met de
verantwoordelijken van de economische politiek van de onderscheiden regeringen.
Een bijzondere organisatievorm heet Big Sister: één multinationale onderneming
maakt gebruik van de diplomatieke diensten van een andere, om de informatie te
verkrijgen die ze zelf nodig heeft en zo een preciezer beeld te krijgen van wat haar
te wachten staat. Dit is trouwens, op het niveau van de onderneming, slechts een
andere versie van de bijstandsverdragen en de ‘satellieten-politiek’ van vele bestaande
regeringen.
Vele multinationale ondernemingen doen een beroep op bemiddelende instellingen
- raadgevende instituten -, die voor hen een ontwikkelingspolitiek uitwerken. Daartoe
behoren de internationale juridische adviesbureaus, waarvan de voornaamste rol van
strikt legale aard is maar die tevens de politieke aspecten van de buitenlandse
investeringen onderzoeken en vaak als tussenpersonen optreden tussen de hoofdzetel
van de multinationale onderneming en haar dochterbedrijven.
Voor de Noordamerikaanse ondernemingen zijn ook de banken nuttige
tussenpersonen geweest door hun vertrouwdheid met het investeringsklimaat van
een bepaald land en hun verbinding met andere financiële instellingen in diverse
landen. Belangrijk was tevens de hulp van Public Relationsbureaus, USA-ambassades
en Kamers van koophandel.
Op grond van al deze gegevens heeft men de onderhandelingstactiek van de
multinationale ondernemingen kunnen bestuderen. Men kent tot in het detail het
verloop van de onderhandelingen, de verschillende niveaus waarop deze zich afspelen
en de uitgestippelde schema's. De taktiek evolueert van een aanvankelijke ‘exploratie’
naar een intensificatie van de persoonlijke relaties. Op het cruciale moment moet de
multinationale onderneming klaar staan om behendig te ‘marchanderen’, met de
nodige diplomatie en geheimhouding. De onderhandelaars worden aangemaand zich
in de huid

11

Cfr. Ashok Kapoor en J.J. Bodewy, International Business - Government Relations, AMA,
New York, 1973; Peter P. Gabriel, MNCs in the Third World: is conflict inavoidable?, in
Harvard Business Review, juli-aug. 1972.
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van hun tegenspeler te steken, wat een grondige kennis veronderstelt van de sociale,
culturele, economische en politieke trekken van het gastland. Tegelijk echter zullen
de particuliere objectieven van de onderneming hun klaar voor de geest moeten staan.
Heel deze activiteit werd zodanig gerationaliseerd dat de politieke relaties van de
onderneming nu reeds gelden als dé maatstaf van het succes. Dit veronderstelt een
klaar inzicht in de objectieven en het ontwerp van bruikbare maaregelen. Daar is
voorlopig nog een zeker subjectivisme mee gemoeid. Maar het feit dat men bewust
deze invloedssfeer probeert onder controle te krijgen, laat er geen twijfel over bestaan
dat het diplomatenkorps van de multinationale ondernemingen een van de meest
efficiënte aan het worden is.
Omdat de multinationale ondernemingen in hun expansiepolitiek heel wat
weerstand ondervonden van de kant van de soevereine staat, zijn ze overgegaan tot
een politiek van aanpassing en subtiele diplomatie, waardoor ze nog gevaarlijker
tegenstrevers geworden zijn.
Het feit dat de multinationale ondernemingen vaak het nationaal gevoelen van de
ontwikkelingslanden hebben gekwetst, werd grondig onderzocht. Het verwijt dat ze
te horen kregen, was dat ze er minder investeerden dan de winst die ze er uit haalden.
Dit was een rem op de investeringen van de burgers van het land, die trouwens geen
enkele controle hadden op de activiteit van de onderneming. Er is dus een
institutionele aanpassing geboden: de multinationale onderneming begint te begrijpen
dat haar traditionele investeerdersrol uitgespeeld raakt, maar dat zij nog een grote
toekomst heeft als dienstverlener. Daarvoor moet het concept zelf van de investering
worden herzien: primair zou niet langer de investering van kapitalen zijn, maar van
minder ‘grijpbare’ dingen als de nieuwe technologische, directieve en institutionele
diensten. De directie van een filiaalonderneming zou niet langer beoordeeld worden
in functie van de eigendom van de geïnvesteerde kapitalen, die winst moeten
opleveren, maar van de winst die voortvloeit uit technische en directieve diensten
die de onderneming daar ontwikkelt. Wil dit nieuwe actieprogramma slagen, dan
dienen twee voorwaarden vervuld te worden:
1. De buitenlandse ondernemingen moeten bevrijd worden van de dwang zelf de
voornaamste kapitalen in de ontwikkelingslanden te investeren. Daarvoor zouden
internationale hulp- en investeringsfondsen moeten instaan, wellicht onder de
vorm van trilaterale overeenkomsten tussen de ontvangende staat, de
multinationale onderneming en het internationaal financieringsorganisme.
2. Nadat de multinationale onderneming zich eenmaal institutioneel aan deze
regeling zou hebben onderworpen, moeten de nationale regeringen
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zich ertoe verbinden de belangen van dit nieuw soort multinationale onderneming
te beschermen.
Zolang de soevereine staten als een belemmering voor de multinationale
ondernemingen blijven gelden, is er geen ander alternatief mogelijk. Dat de
multinationale ondernemingen dit reeds hebben begrepen, is een bewijs te meer van
hun subtiele politiek. In Latijns-Amerika bv. voorziet het Andespact een wijziging
in de eigendomspolitiek van de multinationale ondernemingen: het feit dat deze
ondernemingen met grote spoed hun eigendomsstatuut willen veranderen, bewijst
hoe subtiel en hardnekkig tegelijk hun wil tot overleven is.

Naar een wereldorde en -gezag?
De wereld van de onderneming is uitermate praktisch ingesteld. De stemmen die
opgaan ten voordele van een revolutionair wereldgezag als evenwaardige partner
van de multinationale ondernemingen, worden door deze ondernemingen zelf
beschouwd als eenzame kreten uit de theoretische hoek. In het algemeen drukken
zij zich behoedzamer uit en stellen ‘realistische’ maatregelen voor die het midden
houden tussen beide uitersten, al blijven ze steeds hameren op onderhandelingen
tussen de regeringen en de multinationale ondernemingen. Wie daarbij tenslotte aan
het kortste eind zal trekken, is makkelijk te voorzien.
Op het einde van zijn boek bekent Tugendhat hoe complex het fenomeen blijft en
hoe ongewis de toekomst. Wel stelt hij enkele praktische maatregelen voor om de
betrekkingen tussen de staten en de ondernemingen te verbeteren: beide moeten zij
elkaars invloedssfeer eerbiedigen en nauwe diplomatieke contacten met elkaar
onderhouden, in afwachting dat ze ooit een gedrags-codex kunnen uitwerken die hun
onderlinge relaties definitief regelt.
‘De positie van de ondernemingen’, concludeert hij, ‘heeft wel enige analogie met
die van de Katholieke Kerk in het verleden. Koningen en keizers voelden vaak hun
macht aangetast door het internationaal karakter van de kerkelijke organisatie, haar
invloed op de nationale politiek en haar reusachtige bezittingen in gebouwen en
landeigendom. Dit leidde tot spanningen die op twee verschillende manieren werden
opgelost. Sommige landen braken met Rome en stichtten hun eigen onafhankelijke
kerken. Andere bedisselden een concordaat met de Paus, waarin de respectievelijke
invloedssferen werden afgebakend en waardoor beide partijen harmonisch konden
samenwerken. Geen enkel ontwikkeld industrieland kan zich op dit ogenblik losmaken
van de internationale of multinationale ondernemingen en wie het mocht proberen,
zou de vele voordelen verliezen die deze onder-
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nemingen kunnen bieden. De multinationale industrie is nu eenmaal een economische
en politieke realiteit van de huidige wereld. Willen de afzonderlijke landen de
voordelen ervan blijven genieten en tevens de produktiekosten blijven drukken, dan
moeten zij erop voorbereid zijn met deze ondernemingen samen te werken en een
nieuw industrieel concordaat tot stand brengen tussen hen en de multinationale
ondernemingen’12.
Anderen hebben voorgesteld, zoals we reeds zagen, de multinationale
ondernemingen te ‘de-nationaliseren’, ze los te maken van hun land van oorsprong
om er ‘wereldburgers’ van te maken. In dat geval moeten er een internationale
Wetgeving en een Verdrag uitgedokterd worden door een internationale instantie,
die antimonopolie-wetten en waarborgen tegen willekeurige onteigeningen zal moeten
voorzien. Dit verdrag zou ook de macht van de soevereine staten op de multinationale
ondernemingen beperken. Het zou tevens een multinationaal bezit van de activa van
deze ondernemingen impliceren.
‘Wat ik hier voorstel’, zegt G.W. Ball, ‘heeft onvermijdelijk politieke implicaties.
De bevrijding van de handel van de nationale interferenties door nieuwe middelen
van institutionele aard, zal onvermijdelijk de mensheid ertoe brengen de kloof te
vernauwen tussen de archaïsche politieke structuren op wereldvlak en een ruimere
visie, die over de grenzen heen de belofte van een wereldeconomie ten volle wil
waarmaken’13.

12
13

C. Tugendhat, op. cit., p. 280.
George W. Ball, Cosmocorp: The Importance of Being Stateless, in World Business,
MacMillan, New York, 1970.
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Economische Groei1
Een commentaar van Dr. Theo P.M. de Jong
1. Economische groei is een verschijnsel en een realiteit. Als realiteit wordt het
ervaren als ruimere keuze uit meer goederen en als rijkdom aan gebouwen en
gebeurtenissen. Meestal gaat met de ervaring van groei ook het besef gepaard, dat
enige zelfbeperking in het heden, in de toekomst meervoudig nut zal afwerpen.
Onvermijdelijk leidt groei ook tot zorg; zorg of men als enkeling of groep niet tekort
komt tegenover anderen; zorg ook, of degenen die leiding geven aan de nationale
economie, zich niet aan avonturen gaan bezondigen of zich laten verleiden tot
freewheelen.
Als verschijnsel dankt economische groei zijn ontstaan aan afspraken. Men berekent
de nationale produktie of het nationale inkomen volgens een zeker stelsel van
jaarrekeningen, waarbij de grootste zorg de dubbeltellingen zijn. Daarbij komen
alleen dié economische prestaties welke tegen een som gelds worden verricht voor
anderen, in aanmerking. Het nationale inkomen zou vrij eenvoudig kunnen worden
verhoogd, wanneer mannen hun echtgenotes niet zouden ‘beschouwen’ als
huishoudsters, maar hen wel in geld zouden honoreren voor hun werk: mits de
overheid deze categorie dan als loontrekkenden zou willen accepteren, hetgeen men
moet betwijfelen, vanwege de daling in belastinginkomsten. Eén inkomen levert de
staat namelijk in het progressieve belastingsysteem meer op dan twee halve. Deze
en andere afspraken zijn er onder meer oorzaak van, dat voor de meer geldloze
samenlevingen een cijfer over het gezamenlijk verworven inkomen weinig zegt over
de economische werkelijkheid.
Het vaststellen van het nationale inkomen, waarna door correctie voor
prijsschommelingen en groei van de bevolking, over een serie van jaren de reële
groei per hoofd van de bevolking kan worden vastgesteld, levert een zeker inzicht
op over de ontwikkeling op lange termijn. Tussen 1825 en 1970 groeide b.v. het
inkomen in Nederland nominaal van f 600 naar f 100.000 miljoen; een stijging met
meer dan het 300-voudige; de gulden

1

N.a.v.: Herman van der Wee, Historische aspecten van de Economische Groei, tien studies
over de economische ontwikkeling van West-Europa en van de Nederlanden in het bijzonder
(12e-19e eeuw). - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1972, 245 pp., f 21,90, BF.
285.
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daalde daarentegen bijna 10-voudig in waarde. Reëel zou de Nederlander van nu dus
3-maal zo rijk zijn als die van 1825.
Of hij zich 3-maal zo rijk voelt is de vraag; de norm die iets zegt over wat een
welvarend mens toekomt, is mogelijk met meer dan een factor 3 gestegen.
Welvaartsgroei kan heel wel samengaan met toename aan sociale onvrede (zich
uitend in klachten over welzijnsverliezen, c.q. in wensen naar meer welvaart).
Of hij 3-maal zo rijk is, is bovendien de vraag. Het brood van toen is mogelijk
niet meer wat het was; de jus is minder vet, hoewel krachtiger, en het schoeisel
gevariëerder, doch wel lichtzinniger van kwaliteit.
Vele goederen werden toentertijd in natura geruild en met de diensten - over het
dienstbetoon van tegenwoordig valt beter maar te zwijgen - was het van hetzelfde
laken een pak: ‘Je moet tegenwoordig ook voor alles betalen’, is een verzuchting die
past bij een in welvaart groeiende maatschappij.
Weer andere goederen waren toen schaars, zoals bacterievrij drinkwater; andere
goederen echter, zoals ongerept natuurschoon en zwemwater, zijn het thans.
Het treffendste onderscheid moet men vooral zoeken in de goedkoopte van de
factor arbeid, de daarmee corresponderende eenvoudige stijl van leven, en de
verhoudingsgewijs riante staat van de vermogende. Zo kon een rentenierster, in het
bezit van een burgerwoning, leven van de opbrengst van een trommeltje effecten à
raison van f 20.000. Voor die tijd een aanzienlijke geldsom, met name wanneer men
denkt aan de geldontwaarding van 10; men zou in onze tijd met f 200.000 geraken
tot f 16.000, wanneer de rente op 8% wordt gesteld; wat daarvan overblijft na
inkomsten- en vermogensbelasting, blijft beneden het minimumloon. Toentertijd lag
het er drievoudig boven, en bij een beetje zuinige levenswandel en regelmatige
kerkgang, zoals veel van onze rentenierende voorouders tot sier is geweest, dreigde
de afstand tussen de gewone en deftige mens alsmaar groter te worden.
Het toenmalig vermogen heeft zeker het tienvoudige bedragen van het nationale
inkomen; thans ligt die verhouding op circa vijf tot een; voor een welvaartsbeoordeling
van de samenleving van 1825 zouden gegevens over het vermogen en b.v. over de
hoeveelheid genuttigd voedsel en gebruikt hout - omdat veel inkomen in natura werd
genoten - de beste indruk geven. Daarentegen lijkt onze eigen periode beter te kunnen
worden gekarakteriseerd - al doen zich misvattingen voor, met name wanneer het
inkomen van de derde wereld in dollars en niet in natura wordt uitgedrukt - aan de
hand van een tableau met cijfers over bereikte inkomens2.

2

Voor technisch commentaar: J.D. Gould. Economie Growth in History, 1972; vervolgens
Henri Culmann, Les Comptabilités Nationales, 1973, en Wilfred Beckerman, International
Comparisons of Real Incomes, 1966. Een illustratie in Trouw van 1974: ‘Volgens de jongste
miljoenennota heeft de belastingdruk in 1973 29,6% bedragen; volgens de laatste raming
was deze 31%. De druk was dus 1,4% hoger dan verleden jaar in september werd begroot;
0,6% daarvan was het gevolg van een verlaging van het nationale inkomen door wijziging
van de definities van enkele grootheden, waarop de berekening tot nu toe berustte’.
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2. Achter het technische probleem duikt een historisch vraagstuk op van moeilijk te
omvatten gecompliceerdheid. Met respect moet men dan ook de zin welke Van der
Wee - België's meest geavanceerde economisch-historicus - in zijn voorwoord opnam,
tot zich laten doordringen: ‘Het dynamische standpunt dat de theorie van de
economische groei normaal inneemt, impliceert immers een historische dimensie...
sinds jaren heb ik mij daarom toegelegd op 't bestuderen van de groeideterminanten
van de Europese economie sinds het ontstaan van de steden tijdens de 11e en 12e
eeuw’. De tien opstellen welke in deze bundel werden tesamengebracht, verschenen
in internationale tijdschriften en thematische overzichtswerken. Zij worden nu, in
het kader van een drieluik, gepresenteerd.
In het eerste deel komt de start van het moderne Europa aan bod. In de
middeleeuwen al trad het verschijnsel naar voren, dat mensen meer gingen presteren
dan het strikte minimum om zich in leven te houden. De betere techniek van de
landbouw, de kolonisatie van woeste gronden, de op basis daarvan tot ontwikkeling
komende werkgelegenheid in de ambachtelijke sector en de extra winsten van het
door West-Europa en Noord-Italië aangedurfde handels- en geldverkeer met verre
landen, speelden daarbij een vooraanstaande rol. De ons welbekende Thomas van
Aquino, Albertus Magnus en Bonaventura rond de universiteiten van Keulen en
Parijs opereerden in een samenleving welke zich de ‘ruimte om te filosoferen’ kon
permitteren. De Arabische filosofie van Averroës en Avicenna vond in West-Europa
gehoor. Invloed van Arabische zijde, niet zelden door Joden overgebracht, was er
tezelfdertijd op het gebied van de zeiltechniek, de cartografie en de ontwikkeling
van instrumenten; gunstig uitwerkend op een ‘rekenende levenshouding’. De eerste
Franse Paus, geboren rond het jaar 1000 in Aurillac (Centraal Massief) was een
befaamd klokkenmaker en kreeg zijn opleiding aan een Arabisch-Catalaanse
universiteit. Tenslotte mag men niet vergeten, dat al 200 jaar vóór Columbus de titel
van de eerste ontdekker zou gaan verwerven, monniken en kooplieden, Odoric van
Porderone naast Marco Polo, over land tot in China waren doorgedrongen. De
werkelijkheid moet in de hoge middeleeuwen zijn ervaren als een van groei.
Vanaf de 14e eeuw volgde er een terugslag. Van der Wee laat daarbij zien, dat
een deel van deze stagnatie voor de hand liggende achtergronden had. Toename van
welvaart stelde meerderen in staat te huwen; stijging van de
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bevolking werkte zich positief uit op de welvaart, zolang areaal-uitbreiding kon
worden gerealiseerd. Er kwam echter een moment waarop de gebieden oostelijk van
de Elbe te ver verwijderd kwamen te liggen van de markten, waarop voor de
ontginning van woeste gronden of het droogleggen van waterrijke gebieden
investeringen of technische bekwaamheden werden gevergd welke de toenmalige
maatschappij niet bezat; of waarop meststoffen en wisseling van plantgewas geen
hoger rendement meer opleverden. De wet van de afnemende meeropbrengst trad in
werking, terwijl de bevolking nog zekere tijd bleef doorgroeien.
Een dergelijke Malthusiaanse situatie zette het gehele complex van
maatschappelijke verhoudingen en verwachtingen onder druk. Het haalde op allerlei
gebied een streep door de rekening; politiek, cultureel en sociaalpsychologisch. De
hoge middeleeuwen traden hun herfsttij binnen; ondervoeding verhoogde de
bevattelijkheid voor uit Azië overwaaiende besmettelijke ziekten; de pest greep om
zich heen en werd ervaren als straf van God; de theologie versomberde; de
christenheid sloot zich af; het donkere beeld over de totale middeleeuwen, tot op
onze dag door de ‘verlichte’ mens geloofd, was en is niet meer dan een halve
waarheid.
Een belangrijke verdieping van inzicht in de crisis bereikte Van der Wee door vast
te stellen, dat de stagnatie tussen 1300 en 1500 hardnekkiger was dan vanuit de
groei-theorie voor mogelijk wordt gehouden. Groei-theoretici verwachten een
opleving, zodra door epidemieën en het later en minder huwen evenwicht is
(her)ontstaan tussen areaal en arbeidskracht. Dan immers kan de produktiviteit van
de arbeider weer toenemen; hij laat relatief minder gunstige gebieden links liggen
of wijkt rechts uit naar verlaten goede gronden. Hij concentreert zijn arbeid op de
vruchtbaarste gronden, welke het dichtst bij de steden liggen. Voorlopig was echter
niets minder waar dan dat: de stagnatie bleef, ook toen er meer evenwicht was ontstaan
tussen inzet van arbeid en vruchtbaarheid van de te bewerken arealen. De schrijver
spreekt in dit geval van ‘auto-creatie van stagnatie’ (p. 19). Zoals eens het vertrouwen
dat alles beter zou gaan en dat investeringen in de toekomst zouden renderen, hecht
was verankerd geweest, zo had zich nu een pessimisme-op-voorhand van de
economisch-actieven meester gemaakt. Factoren als stemmingsgevoel, mentaliteit,
sociale segmentatie en politiekbestuurlijke conflicten worden zo het laboratorium
van de groei-econoom binnengeleid. Mensen, in maatschappelijk verband, handelden
minder economisch dan het model uit de groei-economie suggereerde.
Zodra de mensen in de maatschappij zich niet meer houden aan de afspraak om
de economische uitkomst door de werking van de markt te laten bepalen, moet de
verklaring voor een ‘economisch-onredelijke’ ontwikkeling met behulp van andere
wetenschappen worden opgehelderd.
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3. Het middendeel bevat een 4-tal studies over de 15e en 16e eeuw, waarmee Van
der Wee door zijn dissertatie uit 1963 over de Antwerpse markt bijzonder vertrouwd
is. De centrale positie welke Noordelijke en Zuidelijke gewesten in die tijd in de
wereld innamen, wordt daar behandeld. Het noorden als het geheel dat eigen
onafhankelijkheid wist te verwerven en dat de organisator werd van het toenmalige
handels- en geldverkeer; de zuidelijke gewesten, welke de politieke trofee aan het
noorden moesten laten, doch op langer zicht voor de modernisering grote verdiensten
verwierven. Dat toont de bijdrage over Antwerpens kredietsysteem aan; Amsterdam
verschijnt met de wisselbank, als eindpunt van een in de middeleeuwen begonnen
ontwikkeling. Daarbij stonden twee feiten centraal: het voorkomen van diefstal van
munten die voor betalingen van plaats tot plaats vervoerd moesten worden. Daarnaast
wilde men het vervalsen van munten tegengaan. De wisselbank aanvaardde allerlei
muntmateriaal, woog het en schreef de aanbrenger tegoed in guldens banco. Zo kon
het wisselverkeer, dat als zodanig het verslepen van munten sterk beperkte, bovendien
aan zekerheid winnen door het girale verrekensysteem, waarover de wisselbank
waakte. De 18e-eeuwse Raadspensionaris Van de Spiegel kon op basis hiervan rond
1780 beweren, dat Holland het natuurlijke rustpunt was in een economisch-onzekere
wereld.
In Antwerpen daarentegen experimenteerde men in de 16e eeuw met ‘krediet’.
Het begin was eenvoudig: uitstel van betaling werd op een schuldpapier vastgelegd.
Het verhandelbaar maken van deze papieren gelukte, naarmate kooplieden elkaar
kenden; zij betaalden elkaar via het doorgeven van andermans schulden. Door de
drager van andermans schuldverklaring de kans te geven om degene welke die
schulden had laten circuleren, via het gerecht te kunnen aanspreken, won het
kredietpapier aan zekerheid. Zo kon de economie zich gaan bewegen, los van degenen
die al een vaste positie in goederen en kapitalen bezaten; nieuwkomers kregen ruimte
door het aan elkaar toegespeelde krediet als geld te laten rouleren.
Dat alles organiseerde Antwerpen in de 16e eeuw; in 1855 schreef Mac Leod dat
Engeland, langs dezelfde lijnen werkzaam, een revolutionaire dienst bewees aan de
wereld. Antwerpen was daarin het machtige Engeland voorgegaan.
Het ontwikkelen van het betalingsverkeer is een onmisbare bijdrage geweest om
het internationale handelsverkeer een duurzame gestalte te geven. Het handelsverkeer
zelf bood de producenten kansen om extra afzet te vinden; kosten per eenheid produkt
werden zo gedrukt en kapitaalintensieve investeringen konden rendabel worden
gemaakt. Natuurlijk werd daarmee een wissel getrokken op internationale politieke
solidariteit; sommigen beweren dat de economie ‘pacificerend’ heeft gewerkt, anderen
houden vol dat
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internationale economische machten stimulerend hebben gewerkt op ‘het uitvechten
van conflicten’.
4. Technisch klopt de redenering dat marktvergroting, economische groei,
kredietorganisatie en technologische ontwikkeling, zoals Van der Wee stelt, positief
op elkaar hebben uitgewerkt. Op die manier is langs evolutionaire weg, zoals in
West-Europa na 1950, een revolutie op het gebied van inkomens- en
vermogensverhoudingen tot stand gekomen. Praktisch moet men daar echter wel aan
toevoegen, dat b.v. deze laatste ontwikkeling tot stand kwam op basis van de
atoomstrijdmacht - in Oost en West - die als een paraplu boven Europa zwevend, dit
continent de kans bood aan zijn welvaart te bouwen. Een dergelijke situatie is echter
niet eeuwig; overal waar bepaalde gebieden - zoals ook Japan tijdens de oorlogen in
Zuid-Oost-Azië - sterk in welvaart groeien, hebben andere landen de indruk, dat dit
ten koste gaat van hen. Rusland en Amerika, die de uitgaven voor de ‘atoomparaplu’
hebben moeten dragen, schijnen zich dan ook te haasten, nu de Arabieren proberen
hun politieke positie in de wereld te versterken, om Europa de loef af te steken. Dat
roept dan weer reacties op binnen Europa, waarbij, zodra scheiding van geesten aan
de dag treedt, de supermachten uit elkaar kunnen drijven. Terugval op een oud
conflictpatroon behoort dan tot de mogelijkheden. De huidige ‘balkanisering’ - men
denke ook aan China - kan wel eens een voordeel blijken voor een evolutionaire
weg. Er zijn immers geen nog grotere supermachten, zoals in 1914 op de Balkan;
maar mogelijk is ook dat de oorlog wordt gevoerd langs economische weg, waarbij
de aanvallende partij er op uit is de ander zo in het defensief te drijven, dat deze naar
militaire middelen gaat grijpen. Wat te doen, wanneer Arabieren de Afrikaanse zaak
zouden gaan steunen tot aan Kaap de Goede Hoop? En daarbij steun zouden krijgen
van Rusland en China, die wellicht met die ontwikkeling voor ogen tot een wederzijds
bevredigende oplossing zouden komen voor hun machtsafbakening in Azië? De zaak
Zuid-Afrika is daarbij binnen het Westen niet onverdeeld populair, zodat wanneer
het hoofddoel niet bereikt zou kunnen worden, er altijd nog winst te behalen valt in
het laten uiteenvallen van de Euromarkt of van het Atlantisch bondgenootschap.
Stuurmanskunst à la Metternich, op dat kompas heeft Nixons kanselier Kissinger
zijn toekomstplan getrokken. Economie en politiek trekken elkaar aan: de
revolutionaire of evolutionaire weg laat zich niet afdwingen, laat staan voorspellen.
Er zijn op kritieke momenten immers heftige sociale emoties in het spel, die
berekeningen omverlopen.
De historie is het terrein waar men zich kan oefenen in de grenzen van groei
(evolutie), tegenslag (crisis) en totale reconstructie (oorlog en revo-
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lutie). De bundel studies van Van der Wee biedt daartoe het nodige ter overdenking.
Men leert er voorts een relevanter soort economie uit dan in vele handboeken.
Vervolgens bemerkt men dat men ‘gedachtes’ moet bezitten om zich van het
economisch naar het sociaal-culturele te kunnen begeven om zich met ‘rede’ in het
historische te kunnen ophouden.
Men zou wensen dat in Nederland zoveel relativiteit tegenover de eigen
sociaal-economische situatie bestond, dat studies van dergelijke scherpzinnigheid
en brede horizon konden verschijnen. Vergeleken bij Van der Wee is de economische
geschiedenis in het Noorden technisch op achterstand; doch daarnaast mentaal verstrikt
in traditionalisme en sociaal bemoederen. De hier aangeboden bundel laat overigens
zien, dat het soort geschiedschrijving dat Van der Wee beoogt, met dit verschijnsel
vertrouwd is; navolging zou dus kunnen renderen.
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Sovjet-objectieven en de ontwapening
Henry M.V. Buntinx
Wapensystemen zijn altijd een beroerd punt geweest binnen het internationale verkeer.
Ze zijn er nog steeds en toch heeft men er altijd liefst van weg gewild. Het is
bovendien een eeuwenlange strijdvraag of het bestaan van wapens de oorzaak is van
oorlogen dan wel of de bewapening de vrede in stand houdt doordat dergelijke
utensiliën bij potentiële agressoren een zeker afschrikkingseffect sorteren. Sinds de
aanvang van het nucleaire tijdperk is die vraagstelling nog acuter zoniet beklemmender
geworden. Maar aan een algemeen acceptabele beantwoording is men - ondanks de
proliferatie van de polemologie - nog op verre na niet toe.
Ondanks al die theoretische moeilijkheden pretendeert toch zowat elke staat dat
er aan de stand van de bewapening iets moet worden gedaan. Maar wat dat ‘iets’
precies behoort te zijn, is op zijn beurt een punt van discussie zoniet van onenigheid.
Het volstaat een paar trefwoorden op een rijtje te zetten: ontwapening, algemene dan
wel partiële; wapencontrole; bevriezing; limitering; wapenvrije zones; en zo kan
men verder gaan. Ook de Sovj et-Unie doet - wanneer dat past - mee aan het
internationaal psalmodiëren over ontwapening en wereldvrede. Nu eens gaat het de
weg op van het algemeen ontwapenen tout court, dan weer wordt de voorkeur gegeven
aan wapencontrole.
De Sovjet-Unie leeft - zoals alle anderen staten - binnen een feitelijke internationale
context. Zoiets betekent dat zij wel verplicht is rekening te houden met het
onomkeerbare feit dat de statengemeenschap bewapend is. En omdat zij binnen dat
feitelijke systeem - evenals alle andere staten - recht heeft op eigen veiligheid, is het
normaal dat zij zich aan de ‘feitelijkheid’ aanpast, ergo zich bewapent. Het evenzeer
bewapende Westen kan het Kremlin zoiets bezwaarlijk kwalijk nemen.
Wanneer de Sovjet-Unie over ontwapening spreekt, zal zij twee elementen
incalculeren: haar eigen staatkundige veiligheid en de objectieven die zij zich stelt.
Datzelfde vinden wij ook terug bij die andere supermacht, de USA. Beide kunnen
er niet onderuit zowel materiële als ideologische objectieven na te streven. Dat brengt
nu eenmaal hun status van supermacht met zich mee.
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Staatkundige objectieven
Grof gezegd kan men stellen, dat de Sovjet-Unie aan het einde van Wereldoorlog II
de meeste van haar nationale objectieven heeft bereikt. Er werd een veiligheidsgordel
rond het vaderland gelegd. Op dat stuk hebben de communisten consequent de politiek
der Tsaren voortgezet. Dat hoeft niet te verwonderen, aangezien de nationale politiek
voor een groot gedeelte wordt bepaald door de constanten van het menselijk en
fysisch milieu.
Er is vooreerst de panslavische droom van de vereniging van de Slavische
volkerenfamilie. Men weet dat Rusland nooit geaarzeld heeft stukken Slavisch gebied
aan te hechten, hetzij bij gelegenheid van de talrijke opdelingen van Polen of als
gevolg van de napoleontische oorlogen. Na Wereldoorlog I ving de Sovjet-Unie bot
maar dat werd op zijn beurt goed gemaakt vanaf 1945. Eén schakel nochtans ontbreekt
in het geheel, nl. Joegoslavië. Vandaar de labiele positie waarin dit land zich
momenteel nog altijd bevindt. Ietwat oneerbiedig kan men stellen dat de opvolging
van Tito al open verklaard is en het is opvallend hoe de Kremlinleiders de jongste
tijd indringender in de richting van Belgrado zijn gaan turen. Men zou kunnen zeggen
dat zij Joegoslavië altijd in gedachten hebben zonder erover te spreken. Een forse
vinger in de Joegoslavische pap is uitermate aantrekkelijk: verzekerde aanwezigheid
in de Adriatische Zee, doorlopende landverbindingen met de Middellandse Zee en
- niet te vergeten - lijfelijke aanwezigheid aan de grenzen van Albanië.
Een tweede oeroude droom is de toegang tot de ijsvrije zeeën. De Sovjet-Unie wil
los uit de continentale gebondenheid; ook op dat vlak wil zij pariteit met de maritieme
macht USA en in dat licht moet de enorme uitbouw van de martieme vlooteenheden
worden gezien. De Baltische Zee is nog wel geen exclusieve Sovjet-regio maar het
gaat er toch al aardig op lijken. In de Middellandse Zee circuleren indrukwekkende
smaldelen van de Rode Vloot maar Istamboel is nog niet bij het imperium ingelijfd.
Waar Turkije om zo te zeggen in de weg staat, zou Joegoslavië de oplossing kunnen
bieden.
De staatkundige objectieven van de Sovjet-Unie hebben alle te maken met de
attributen van een wereldmacht. Die situatie is voor het Kremlin heilig en men mag
aannemen dat elke externe macht, die daaraan iets zou proberen te veranderen, een
casus belli uitlokt. De USA hebben dat ietwat laattijdig begrepen maar betrekken nu
toch de internationale status quo in hun diplomatieke berekeningen.

Ideologische objectieven
Die zijn niet zo complex. Vooreerst instauratie van het communisme in de Sovjet-Unie
en in de aangrenzende invloedssfeer; daarna vernietiging van
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het kapitalisme op wereldschaal. Om die objectieven op lange termijn te bereiken,
moeten enkele tussenstadia doorlopen worden.
Het instaureren van het communisme begint met de vorming van de nieuwe mens
en door het achter de hand hebben van materiële macht. De macht is het produkt van
twee factoren: het moreel en het materieel. De nieuwe mens moet derhalve zó worden
gevormd dat hij tot een macht uitgroeit; hij moet een betrouwbaar drager van het
communisme worden. Hij moet deelnemen aan de realisering van wat wordt genoemd:
de materiële basis van het communisme. Die basis moet zó worden uitgebouwd dat
zij superieur is ten overstaan van die van het kapitalisme. Lukt dat, dan zal de
communistische mens zich ten eeuwigen dage gelukkig voelen. Dat was te zijner
tijd de redenering van Lenin.
Bovendien vindt de Sovjet-Unie ook dat zij bepaalde morele verantwoordelijkheden
draagt. Zij moet de verworvenheden van de oktoberrevolutie verdedigen. Hetgeen
betekent dat de communistische maatschappijvorm in zijn integraliteit moet worden
verdedigd. En om dat te doen, moet permanent een aangepaste legermacht op de
been worden gehouden. In alle officiële communiqués in verband met het
Warschaupakt wordt daarop zwaar de nadruk gelegd, iets wat dan weer grof
contrasteert met de vrij pacifieke zinssneden welke voorkomen in officiële
documenten over de Veiligheid in Europa en dies meer. Men zou dus kunnen zeggen
dat er aan de politiek van de Sovjet-Unie ergens een offensief aspect vastzit. Dat is
juist, maar men mag niet vergeten dat er ook nog een defensief aspect valt te
onderscheiden.
Inderdaad, bij het nastreven van haar ambities is de Sovjet-Unie op weerstanden
gestuit, waarvan zij voorheen wellicht het bestaan niet vermoedde, nl. de ideeën. Zij
had wel steeds haar opvattingen over wat ideeën behoorden te zijn, nl. orthodoxe
marxistische ideeën die de zegen hadden van de Kremlinleiders. Maar in de
geschiedenis is geen enkel geval bekend van een ideologie of quasi-religie die niet
haar eigen heresieën kweekte. Ook het marxisme - al noemt het zich een
wetenschappelijke theorie - is niet daaraan ontsnapt. Door zelf de studie en de
verspreiding van het marxisme te bevorderen, heeft de Sovjet-Unie - zonder het zelf
te willen - meer en meer exegeten ten tonele gevoerd die zich niet laten muilbanden
door de dogmatiek van het Kremlin. Men stelt overigens in de wereld vast dat het
Moskou-communisme stagneert. Het wordt stilaan in het defensief gedrongen door
allerlei vormen van creatief marxisme. Zoiets kwetst de Sovjetrussische eigenliefde
en tast de weerbaarheid aan. In plaats van het offensief te moeten voeren tegen één
welbepaalde vijand - nl. het kapitalisme - heeft men nu met een veelheid van vijanden
te doen: revisionisten van rechts en van links, gauchisten, trotzkisten, maoïsten en
noem maar op. Dat
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is een groot gevaar. Niet zomaar enkel omdat de eenheid van de doctrine wordt
bedreigd, maar ook die van de communistische mens zoals Moskou hem wenst te
zien. En dat laatste is zeker nog belangrijker dan het eerste.

Ontwapening: wat is dat?
Het is binnen de dialectiek van de staatkundige en ideologische objectieven aan de
ene kant en de weerstanden die beide oproepen aan de andere kant dat de Sovjet-Unie
zich een concept moet uitwerken van wat ontwapening kan zijn en welke grenzen
daaraan moeten worden gesteld. Uit het voorafgaande kan gemakkelijk worden
afgeleid dat de Sovjet-Unie er inzake ontwapening geen simplistische ideeën op na
kan houden; zoiets in de aard van: laat ons gezamenlijk alle wapens op één
internationale vuilnisbelt gooien en er bij manier van spreken het vuur onder steken.
Het heeft ook maar weinig zin zich af te vragen of de Sovjet-Unie zich m.b.t. het
probleem van de ontwapening zal gedragen als nationale staat dan wel als
communistisch missioneringscentrum. Staatsraison en marxistische dogmatiek zijn
op dit punt eng in elkaar gestrengeld.
Lenin heeft nooit geloofd dat de Sovjet-Unie de westerse wereld er toe zou kunnen
overhalen een sluitend ontwapeningsakkoord af te sluiten. Maar van de andere kant
veroordeelde hij af en toe de ontwapening en het pacifisme als zogenaamde
bourgeoisdromen. Hij was ervan overtuigd dat sociale veranderingen enkel mogelijk
waren door gewelddadige revolutie en dat de wereldvrede pas tot stand zou komen
na de oprichting van een klasseloze maatschappij. Tot daar de theorie.
Dat alles belette niet dat de Sovjetdiplomaten al vanaf 1922 op internationale
conferenties begonnen te pleiten voor ontwapening. In 1928 verbaasde de
Sovjet-afgevaardigde Maxim Litvinov alle deelnemers aan de
ontwapeningsconferentie van de Volkenbond met zijn voorstel de algemene
ontwapening binnen de duur van één jaar te voleindigen. Datzelfde voorstel kwam
telkens terug tijdens de 30-er jaren. Men is algemeen van opvatting dat het voorstel
bedoeld was als een defensief mechanisme. Men zocht naar afweer: ten eerste tegen
een mogelijke nieuwe interventie van de westersen in de Sovjet-Unie en ten tweede
tegen de opkomst van het nazisme.
Na Wereldoorlog II wilde Moskou opnieuw de rol spelen van leider in de strijd
voor vrede en ontwapening. Maar toen was de situatie volkomen verschillend. De
Sovjet-Unie had Oost-Europa onder de voet gelopen en Stalin was wel verplicht zijn
aanwinsten te consolideren. De USA beschikten over het monopolie van de
atoomenergie met als gevolg dat de Sovjets een campagne op touw zetten die tot
doel had het belang van atoomwapens te minimaliseren.
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Vanaf 1955 tot het begin der 60-er jaren waren de Sovjets de hardnekkige advocaten
van de algemene en totale ontwapening. Het Westen wierp op dat Moskou
ontwapening wilde zonder voldoende controlemaatregelen terwijl het Kremlin
repliceerde door te stellen dat het Westen net het omgekeerde nastreefde. Het dient
gezegd dat de Sovjets bij al dat heen en weer gepraat een panische angst aan de dag
legden tegenover het probleem van de inspectie-ter-plaatse. Anderzijds moet ook
worden toegegeven dat tijdens die hele periode de Sovjet-Unie technologisch bij het
Westen achterlag, hetgeen nu precies geen aansporing was om Ameriaanse inspecteurs
op zijn grondgebied toe te laten. Er bestaat dus reden om te geloven dat de Sovjets
het tijdens die periode niet ernstig meenden wanneer zij verbale propaganda maakten
voor algemene en totale ontwapening. Sommige commentatoren gaan nog verder en
opperen de gedachte dat de Sovjets toentertijd zelfs geen diepgaande studie hebben
gemaakt van de geweldige implicaties van algemene en totale ontwapening.
Eenvoudigweg omdat zij die toch niet ernstig namen. Een frappant voorbeeld is wel
dat de Sovjets zich in die tijd steeds onthielden telkens als het punt van de algemene
en totale ontwapening in de UNO ter sprake kwam. Dezelfde houding namen zij aan
ten overstaan van de UNO-vredesmachten, iets wat algemeen wordt aangezien als
voorloper van een vorm van ontwapening.
Indien nu wordt aangenomen dat de Sovjets weinig om totale ontwapening geven,
wat denken zij er dan bij te winnen door daarvoor toch te blijven pleiten? Lenin, die
ontwapeningsonderhandelingen aanvankelijk veroordeelde als zijnde een illusie, zou
ze nadien gaan beschouwen als een bruikbaar middel om de invloed van de pacifisten
in het Westen op te vijzelen en de onenigheid tussen de westerse regeringen aan te
wakkeren. Het spreekt vanzelf dat de Sovjetleiders sinds Chroesjtsjov een meer
ernstige houding zijn gaan aannemen, niet in het minst onder de druk van de moderne
wapentechnologie. Maar ofschoon de huidige leiders de gevaren van accidentele en
andere vormen van niet-gewilde oorlogen niet kunnen uitsluiten, schijnt voor hen
het gevaar niet zo enorm te zijn dat zij zich verplicht zien van de ontwapening een
eersterangs-voorwerp van hun buitenlands beleid te maken.
Door niettemin te blijven timmeren op de gedachte van totale ontwapening, hopen
de Sovjets inderdaad bepaalde voordelen binnen te rijven. Men tracht uiteraard de
internationale publieke opinie te sensibiliseren zodat zij - vooral dan in het Westen
- zwaar zou gaan doordrukken op de respectievelijke regeringen. Zoiets kan
gemakkelijker in het Westen dan in het Oosten. Door het initiatief in handen te
houden, geven de Sovjets vooral in bepaalde ontwikkelingslanden de indruk dat zij
de dynamische internationale partij zijn. Er zijn ontwikkelingslanden die geloven
dat elk stuk ont-
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wapening van de supermachten rechtstreeks evenredig is met de aangroei van de
ontwikkelingshulp die zij dan mogen verwachten.
Dat alles betekent nu weer niet dat er iets sinisters steekt in de Sovjet-propaganda
voor totale ontwapening. Een dergelijke politiek helpt een politiek klimaat te creëren
waarbinnen het hen mogelijk is een zekere invloed uit te oefenen op de strategische
doelstellingen van het economisch en technologisch superieure Westen. Een
pacifistische en pro-ontwapenings atmosfeer maken het internationale environment
veiliger voor het voeren van het Sovjetrussische buitenlandse beleid.

Wapencontrole: concreet iets doen
Ontwapening is altijd zowat een abstract begrip geweest. Bovendien is de realisering
ervan zo enorm moeilijk dat het schermen met de term als vanzelf aan propaganda
doet denken. Het is dus niet te verwonderen dat de staten uiteindelijk van dat begrip
af moesten om te komen tot het uitdokteren van concrete maatregelen.
Indien met recht kan worden gesteld dat de Sovjet-Unie momenteel geen
ontwapende wereld wil, dan betekent dit niet dat zij geen belangstelling heeft voor
akkoorden omtrent wapenbeperking. Maar deze ommezwaai is van vrij recente datum.
Tot in het begin van de 60er jaren beschouwde Moskou de wapencontrole als weinig
meer dan een ‘kapitalistische truc bedoeld om het behoud en de groei van het militaire
establishment te vrijwaren’. Na de Cuba-crisis kwam daarin verandering. Moskou
begon te aanvaarden dat partiële maatregelen van ontwapening wel iets goeds in zich
hadden, op voorwaarde nochtans dat zij werden gezien in het perspectief van de
algemene en totale ontwapening. De interesse voor wapencontrole vergrootte tevens
naarmate de Sovjettechnologen meer en meer vertrouwd geraakten met de westerse
opvattingen terzake. Terloops gezegd: sinds het eind van Wereldoorlog II zijn de
Sovjetopvattingen inzake militaire politiek en strategie altijd de evolutie der
gebeurtenissen achterna gehinkt. Maar de interesse voor partiële maatregelen nam
ook toe naarmate de Sovjets verplicht werden in te zien dat budgetten voor defensie
niet eindeloos in de hoogte kunnen worden getrokken.
Men kan nu opnieuw de vraag stellen of de Sovjetpropaganda voor wapen-controle
(als vorm van partiële ontwapening) wel ernstig bedoeld is. M.a.w. wil men echt iets
aan ontwapening gaan doen of is het slechts de bedoeling tot akkoorden te komen
met de USA en het Westen? Door op dit stuk samen te werken met de USA hebben
de Sovjets zich verwijten van de kant van de Chinezen op de hals gehaald. Deze
laatsten spreken van een ‘samenheulen met de leiders van de kapitalistische en
imperialistische reactie’.
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Hoe dan ook, Moskou wil zoveel mogelijk de onzekerheid wegwerken die het nog
steeds heeft m.b.t. de Amerikaanse plannen voor nieuwe wapen-systemen. Bovendien
voelt het minder en minder voor een keiharde wapenwedloop die in de toekomst nog
enormer fondsen zou opslorpen. Men wil het liever houden bij een maximale
zekerheid omtrent de eigen veiligheid. Zoiets is gemakkelijk te realiseren wanneer
men niet steeds beducht moet zijn voor explosies van militaire technologie in het
andere kamp. Maar anderzijds moet Moskou Peking in het oog houden. Alles gebeurt
zowat op dezelfde manier als toen Groot-Brittannië en de USA na Wereldoorlog I
hun onderlinge maritieme rivaliteit bijlegden terwijl zij beide Japan in de gaten
hielden.
Waarschijnlijk is het zo dat de Sovjets het conflict tussen contradictorische krachten
en verlangens beginnen te voelen. Of hun vrees gerechtvaardigd is of niet, toch zien
zij bezorgd uit naar hun toekomstige betrekkingen met China, een land waarmee zij
een grens van 4.000 km delen. Westerse analisten hebben lange tijd volgehouden
dat de Sovjetleiders in Europa een détente zoeken om op die manier hun westerse
achterhoede te beveiligen wanneer de spanningen met Peking mochten toenemen.
Een dergelijke argumentatie past heel goed in de klassieke Russische strategie, die
steeds poogde een gelijktijdig conflict op twee verschillende fronten af te weren.
Maar men kan de zaak ook omkeren. Dan zouden de Sovjets met opzet een harde
houding aannemen tegen de nucleaire dwerg China om hun oosterflank te beveiligen
en om zodoende in staat te zijn in Europa een meer dynamische politiek te gaan
voeren. Welke interpretatie ook de juiste is, het blijft een feit dat de mogelijke
bedreiging die van China in de toekomst kan uitgaan, bepaalde grenzen stelt aan het
soort ontwapeningsakkoorden dat Moskou met Washington wil afsluiten, en dit nog
afgezien van het belang dat het Kremlin bij een détente in Europa kan hebben.
Ook de Europese scène ligt voor de Sovjets bezaaid met dubbelzinnigheden. Jaren
geleden eisten de Sovjets de liquidatie van de US-bases in Europa, de ontmanteling
van de NATO, de terugtrekking van de US-troepen en een nonagressiepakt tussen
Oost en West. Vandaag staan zij op het punt enkele van hun geliefde objectieven
binnen te halen. De USA hebben in West-Europa aan invloed ingeboet en Bonn heeft
zich neergelegd bij de meeste eisen die door de Sovjets werden gesteld. Met de
politieke en militaire éénmaking van West-Europa is het meer dan slecht gesteld.
Dit alles kan gedeeltelijk verklaren waarom de Sovjets na jarenlange weigeringen
uiteindelijk zijn ingegaan op het westerse voorstel van de MBFR (Mutual and
Balanced Force Reductions). Zij zijn zich terdege bewust van de politieke en
economische druk die in de USA is ontstaan om de US-troepen eenzijdig uit Europa
terug te trekken. Al is het best mogelijk dat zij
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voor dit laatste helemaal niets voelen: het zou immers de politieke en militaire
éénmaking van West-Europa in de hand kunnen werken, een vooruitzicht dat de
Sovjets nog minder bevalt. MBFR kunnen dan dienen om het éne te bekomen
(terugtrekking van de US-troepen) en terzelfdertijd het andere te vermijden
(Westeuropese éénmaking).

Twee punten: pariteit en MBFR
Het probleem van de strategische pariteit is voor het eerst in het nucleaire tijdperk
een belangrijke rol gaan spelen in de Sovjet - USA verhoudingen. Sinds medio 1965
hebben de USA de aanbouw van bijkomende raketinstallaties stopgezet en wel met
de bedoeling om na te gaan hoe de Sovjets daarop zouden reageren, en om uit te
kijken naar het gunstige moment om tot onderhandelingen over te gaan. De Sovjets
maakten van de gelegenheid gebruik om hun achterstand bij te benen maar bleven
op dat punt niet staan. Zij stootten door totdat zij een overwicht bereikten inzake
land- en zeeraketten. Waarop de USA dan weer reageerden met een begin van
aanbouw van een antiraketsysteem en de uitrusting van een gedeelte van hun raketten
met meervoudige kernkoppen. De cruciale vraag voor de USA was dus: voor hoe
lang kan er nog sprake zijn van relatieve pariteit waarbij inferioriteit in kwantiteit
wordt geneutraliseerd door superioriteit in kwaliteit en vice versa? Het moeizame
voortslepen van de SALT besprekingen bewijst dat het om een ingewikkelde materie
gaat.
Stellen de Sovjets zich met de pariteit tevreden? Wat betekent dit begrip voor hen?
In de Sovjetrussische strategische literatuur komt het begrip nooit voor. Daaruit
hebben bepaalde US-strategen het besluit getrokken dat de Sovjet-Unie uit is op
superioriteit. Het is een feit dat de Sovjets onlangs ook hun kwalitatieve inferioriteit
fors zijn gaan optrekken, wat de stelling van de US-strategen ietwat geloofwaardiger
maakt. Hetzelfde kan worden afgeleid uit het feit dat Maarschalk Gretsjko het onlangs
heeft klaar gespeeld het Politbureau ertoe te bewegen de SALT II besprekingen
voorlopig op een zijspoor te rangeren.
Zijn er nu elementen die de Sovjets ertoe kunnen dwingen hun superioriteit niet
al te hoog op te drijven? Vooreerst voelen zij weinig voor het vooruitzicht van een
operationeel antiraketsysteem in de USA voor het geval SALT II mocht mislukken.
De clausules van SALT I zouden zoiets niet kunnen beletten. Vervolgens beseffen
de Sovjets wel dat zij het gevaar lopen de spiraal van de bewapeningswedloop extra
snel te doen oplopen; zij cultiveren toch nog altijd een respect voor de mogelijkheden
van het superieure US-researchwerk. De Sovjetrussische publieke opinie komt bij
dat alles niet aan bod.
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Al kan het waar zijn dat de Sovjets bewust streven naar een zekere graad van
superioriteit tegenover de USA, dan mogen daarbij toch twee elementen niet uit het
oog worden verloren. Ten eerste is het zó dat - laat ons zeggen - ‘een beetje meer’
nucleaire vuurkracht weinig of geen gewicht legt in de schaal van de wederzijdse
afschrikking. Kissinger heeft trouwens zelf gesteld dat 'n ‘sufficiency’ aan
tegenstoot-capaciteit voldoende is om 'n potentiële tegenstander die ‘over net iets
meer beschikt’ ervan te weerhouden fratsen uit te halen. De Franse nucleaire doctrine
steunt trouwens op dezelfde redenering. Vervolgens is er de vraag wat de Sovjets
met hun superioriteit willen doen; waartoe zouden ze die willen aanwenden, in de
veronderstelling dát ze voor iets kan worden aangewend? In de nucleaire logica geldt
dat een gevoelige superioriteit van het kernarsenaal de bezitter ervan in staat stelt
een eerste slag te slaan zonder dat hij bevreesd hoeft te zijn voor 'n al te grote
tegenstoot. Dat geldt natuurlijk in de veronderstelling dat de bezitter van het superieure
arsenaal onredelijk genoeg is om die eerste slag te willen wagen en de risico's negeert.
Maar kan men zoiets geredelijk van de Sovjets verwachten? Het antwoord daarop is
niet gemakkelijk. Om allerhande redenen lijkt het toch onwaarschijnlijk. Het lijkt
waarschijnlijker dat de Sovjets die superioriteit zouden aanwenden om naar buiten
een sterk politiek image te projecteren - vooral dan in Europa -, het image nl. van 's
werelds sterkste macht waartegen de US-invloed minder en minder zou zijn
opgewassen.
Staat bij de SALT besprekingen het begrip pariteit centraal, dan is dat bij de MBFR
het duo symmetrie - asymmetrie. Zoals bekend gaan bijna alle westerse voorstellen
uit van het begrip asymmetrie. Dat betekent grosso modo dat men stelt dat er
momenteel in Europa geen militair evenwicht bestaat tussen de NATO en het
Warschaupakt. Daarom - aldus de westerse modellen - moet het Warschaupakt tijdens
de eerste reductiefase meer troepen en bewapening afzadelen dan het Westen, zodat
er op het einde van die operatie zoiets als een pariteit is ontstaan. Voor wat die
momenteel bestaande asymmetrie betreft, verwijzen de westerse modellen naar de
bekende elementen: troepen, tanks, verschil in geografische diepte en zo meer.
Daarmee gaat de Sovjet-Unie niet akkoord en zij stelt het principe van de symmetrie;
van af het begin dienen beide allianties een even groot pakket militaire capaciteit op
te ruimen.
Vooreerst wordt er op gewezen dat de westersen uitgaan van willekeurige cijfers
over troepen, bewapening en dies meer. Vervolgens wordt gesteld dat het inroepen
van de zgn. ‘geografische factor’ geen enkele zin heeft. Het feit dat de Sovjet-Unie
het gemakkelijker heeft troepen naar Europa te brengen dan dit het geval is vanuit
de USA wordt niet als valabel argument gehonoreerd. Verwezen wordt naar het feit
dat de USA over een grotere
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transportcapaciteit beschikt alsook over een aantal vliegvelden in Europa. En
daartegenover plaatst men het feit dat de Sovjet-Unie niet enkel een grens in Europa
heeft te bewaken maar ook nog een tegenover China. De ‘geografische factor’, aldus
de Sovjets, moet niet worden ingepast in het Europese kader maar in dat van de
tegenstelling Nato-Warschaupakt.
Ook de westerse visie volgens dewelke MBFR moet beperkt blijven tot
Centraal-Europa, wordt niet aanvaard; de noordelijke en zuidelijke flanken moeten
er vroeg of laat bij betrokken worden en wel omdat elk eventueel conflict in Europa
niet kan beperkt blijven tot Midden-Europa. Waaruit blijkt dat de Sovjetstrategen in tegenstelling tot sommigen in het Westen - ervan overtuigd zijn dat geen enkel
conflict in Europa beperkt kan blijven maar onvermijdelijk tot escalatie leidt.
Men geeft van Sovjetzijde wel toe dat het uitermate moeilijk is een algemene
balans op te maken van alle typen van voertuigen in beide kampen. Met als gevolg
dat het uitermate precair is precieze vergelijkingen op te stellen. Met als gevolg dat
het westerse argument inzake een overwicht van het Warschaupakt inzake bv. tanks,
luchtafweer en zware artillerie wordt weggewuifd. En alsof de zaak als dusdanig nog
niet complex genoeg was, willen de Sovjets bij de MBFR mordicus het probleem
van de vliegtuigen en de tactisch-nucleaire wapens betrekken.
De Sovjets vinden dat het geen zin heeft te discussiëren over bestaand militair
‘onevenwicht’ op het gebied van de conventionele bewapening noch over de noodzaak
van asymmetrische reducties en wel omdat er enerzijds pariteit bestaat op het stuk
van de strategisch-nucleaire bewapening en omdat anderzijds de rol van de
conventionele bewapening meer en meer degradeert. In een dergelijke context - aldus
de Sovjets - kan een verschuiving in het evenwicht de ‘vitale veiligheidsbelangen
van de tegenpartij’ niet schaden. Daarom kan er in de MBFR maar van één principe
sprake zijn, dat van de evenredige reductie.
In verband met de SALT besprekingen is het mogelijk dat Moskou zal trachten
nog een tijdlang de nadruk te leggen op het begrip pariteit en op het verwerpen van
het westerse voorstel inzake asymmetrische reducties. Zo te zien zitten de MBFR
besprekingen muurvast. Maar uit de praktijk van de SALT besprekingen heeft het
Westen toch iets kunnen leren in verband met de Sovjettactiek. Bij SALT is namelijk
gebleken dat de Sovjets bereid zijn in zekere sectoren een kleine inferioriteit te
aanvaarden op voorwaarde dat zij hun objectieven in andere sectoren kunnen
doordrukken. Het is niet uitgesloten dat zoiets ook bij de MBFR besprekingen kan
gebeuren.
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Gulag Archipel
Arno Langeler
De Gulagarchipel van Solzjenitsyn (verder S.) is bepaald geen opwekkend geschrift1.
Het boek bevat de eerste twee delen; ‘de Gevangenisindustrie’ en ‘Eeuwige beweging’
van een nog te voltooien relaas over de terreur in de Sovjet-Unie van 1918 tot 19562.
Wie aan terreur in Rusland denkt, verbindt hieraan direct de naam Stalin. maar
het is S's bedoeling om ook uit de eerste jaren na de Revolutie dit voor hem
kenmerkende verschijnsel te voorschijn te halen en namen als Lenin en Trotskij
dienen in dit verband niet onvermeld te blijven. De schrijver belicht de wreedheden
van de Burgeroorlog, de middelen waarmee de oppositie werd opgeruimd, de manier
van optreden van de in het socialistische Rusland meteen weer opduikende
bureaucratie enz..
In 1958 is S. naar zijn zeggen met dit geschrift begonnen. Lang heeft hij het aan
de openbaarheid onthouden; pas in september 1973 heeft hij besloten het werk zowel
in samizdat als in het Westen te publiceren. Als reden voor zijn besluit geeft S. de
ontdekking in Leningrad door de KGB van een kopie van zijn manuscript, (gevolgd
door zelfmoord van een vriendin, bij wie de kopie werd aangetroffen).
S. noemt de Gulagarchipel ‘een poging tot literair onderzoek’. Hier worden wij
voor een probleem geplaatst; wat hebben wij voor ons: een historische studie of een
kunstwerk waaraan historisch onderzoek ten grondslag heeft gelegen? Zelf zegt hij
hierover: ‘de geschiedenis van de Archipel durf ik niet te schrijven, documenten heb
ik niet kunnen raadplegen. Zou ooit iemand die te pakken kunnen krijgen?’ En hij
voegt hier bitter aan toe: ‘diegenen die zich niets willen “herinneren” hebben
inmiddels tijd genoeg gehad alle documenten te vernietigen’ (p. 7). Het is duidelijk
dat S. zijn boek als een herinnering wil zien; ‘een plicht tegenover de doden’, een
mengeling van eigen belevenissen, waarnemingen, conclusies en de informatie van
227 lotgenoten, mondelinge en schriftelijke, waarop hij zich beroept.
Wat was die ‘geheimzinnige’ Archipel nu eigenlijk? Een reisdoel, waarheen

1

2

Aleksandr Solzjenitsyn, Archipelag Gulag, Y.M.C.A.-press, Paris, 1973, 606 pp., FF. 31.90.
- Ik zal mij met de literaire verdiensten van het werk niet bezighouden. Mijn enige bedoeling
is de lezer wat historische en inhoudelijke informatie te verschaffen.
Aan het verblijf in de kampen komt S. in dit boek niet toe.
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elk uur van de dag vliegtuigen, treinen enz. vertrokken. Aan geen enkel loket echter
kon je daarheen kaartjes kopen.
Zo ongeveer begint S. zijn relaas. En omdat hij zich niet alleen tot de kampen
beperkt (?) maar het eerste deel met ‘de arrestatie’ laat beginnen, wordt het dadelijk
duidelijk dat S. met de Archipel het hele complex van handelingen en plaatsen bedoelt
waarmee een gevangene te maken kon krijgen; na de arrestatie, de huiszoeking, de
(langdurige) verhoren, de gevangenissen, de tribunalen, de straf maat (hier gaat hij
uitvoerig in op de geschiedenis en de toepassing van de doodstraf in Rusland), de
wijze van vervoer3 naar de kampen en de doorgangsgevangenissen.
Ik zal proberen enkele aspecten kort toe te lichten.
S. wijst erop dat er drie stromen naar de Archipel onderscheiden moeten worden
(uiteraard ‘lekte’ het voortdurend).
Naast de beruchtste van '37 en '38, ‘... niet de belangrijkste’ (p. 37), de stromen
van '29 en '30 (ter gelegenheid van de collectivisering) en die van '44 tot '46, wanneer
hele volkeren en miljoenen anderen, b.v. diegenen die de Duitse kampen overleefd
hebben, in de Archipel verdwijnen. Hij blijft hier lang stil staan bij de avonturen van
de Russische overloper Vlas(s)ov en zijn aanhang, de ROA, het Russische
bevrijdingsleger; ‘... ik heb mij over hen verbaasd’, schrijft hij (p. 256). De Duitse
vertaling is hier enigszins onzorgvuldig!4. De wijze waarop door het opperbevel het
2e stootleger, na aanvankelijk succes in zijn poging om Leningrad te ontzetten (januari
- juli 1942) in de steek werd gelaten, heeft bij S. grote verontwaardiging opgeroepen.
Hij maakt hier zelfs een vergelijking met het lot dat het leger van Samsonov in 1914
in Oost-Pruisen trof. Vlasov beging echter geen zelfmoord, maar sloot zich bij een
aantal al naar de Duitsers overgelopen officieren aan.
Het aandeel van de ROA in de Duitse oorlogsinspanning is sterk overschat. S.
zegt m.i. niet ten onrechte, dat er pas tegen het eind van de oorlog zoiets als een
samenhangend, onder bevel van eigen officieren staand, Russisch legerkorps gevormd
werd, dat een totale sterkte van 2 à 3 divisies niet meer heeft kunnen overtreffen.
Eenheden, uit Russen (ook emigranten) en andere volkeren uit de Sovjet-Unie
afkomstig, bestonden wel eerder, maar meestal direct onder Duitse leiding. S. is
tijdens zijn eigen fronttijd een paar keer op een onzachte manier met overlopers in
aanraking gekomen; één keer - vlak voor zijn arrestatie in 1945 - bijna met rampzalige
afloop. Hij vraagt zich af, wie er schuldig zijn voor het overlopen van ‘enkele honderd-

3

4

S. vraagt zich af, waarom de z.g. Stolypin-wagons (een benaming, die in 1911 voor het eerst
opduikt om treinen waarmee veroordeelden getransporteerd werden, aan te duiden) niet tot
Stalin-wagons werden omgedoopt. Het ligt zo voor de hand! (p. 491). De onbeklemtoonde
o wordt als een a uitgesproken.
Alexander Solschenizyn, Der Archipel Gulag, Scherz Verlag, Bern, 1974 (p. 242).
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duizenden jonge mannen’ naar de vijand, ‘zijzelf of het eerbiedwaardige vaderland?’
En iets verder geeft hij het antwoord: ‘Het is juist, wat het oude spreekwoord zegt:
paarden lopen niet van hun voer vandaan...’. Maar dat voer moet er dan wel zijn (p.
267).
Zoals gezegd werd de arrestatie door de huiszoeking gevolgd. Als voorbeeld van
beestachtig optreden geeft S.: Alles werd overhoop gehaald, de ‘juristen’ ontzagen
zich zelfs niet de doodkist met het zojuist overleden zoontje van machinist Inosjin
om te keren (p. 19).
De ‘organy’ probeerden de arrestanten met geraffineerde ondervragings-methoden
klein te krijgen. Het was hun gebleken, dat mensen 's nachts makkelijker ‘praten’
dan overdag. Door deze nachtelijke verhoren kon men de slachtoffers meteen van
hun slaap beroven.
De benaderingswijze kon sterk verschillen; nu eens vriendelijk, dan weer bruut,
soms onverschillig, soms dreigend. Deze ‘psychologische’ aanpak miste haar
uitwerking niet.
Ook beijverden de ondervragers zich niet zélf bewijzen te vergaren. Tegen
Ehrenburg werd gezegd: ‘bewijs maar eens, dat je geen agent van Wrangel bent’ (p.
146).
S. maakt nogal wat werk van de geschiedenis van de doodstraf. Vooral hier spreekt
hij zijn afschuw jegens het revolutionaire Rusland uit. De Ulozjenije van tsaar Aleksej
Michailovitsj kende 50 misdaden die met het schavot gehonoreerd werden, Peter de
Grote al 200, maar tijdens Elisabeth II werd de doodstraf niet toegepast, tijdens
Katharina de Grote zelden (Pugatsjov). Pas na het mislukte optreden van de
Dekabristen werd de doodstraf en het terdoodbrengen weer een normaal verschijnsel
in Rusland. S. geeft cijfers: van 1876 tot 1904 (‘de bloeitijd van het Terrorisme’)
vonden er 486 terechtstellingen plaats, d.w.z. 17 per jaar (inclusief de criminelen).
Tussen 1905 en 1908 2200 gevallen: 45 per maand.
De Voorlopige Regering schafte de doodstraf af, maar voerde hem in juli 1917
weer in voor bepaalde misdrijven, zoals desertie en moord. Deze maatregel was niet
bepaald populair en droeg daarom niet weinig tot de val van Kerenskij bij.
Op 28 oktober 1917 werd de doodstraf weer afgeschaft, ondanks bezwaren van
Lenin. Toch vielen er weldra slachtoffers: in januari 1918 werd admiraal Tsjsjastnyj
terechtgesteld op last van het tribunaal, dat hem veroordeelde: ‘doodschieten’.
De Tsjeka verkreeg het recht om mensen dood te schieten; van juni 1918 tot oktober
1919 vielen er 16.000 slachtoffers - meer dan 1.000 per maand (p. 433 ss.). Later (±
1932) tijdens het ‘rustige’ bewind van Kirov in Leningrad wachtten 265 mensen
tegelijk op de voltrekking van deze straf.
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In tegenstelling tot S. ziet Roj Medvedev het simpeler bestaan van de Sovjet-Unie
niet als de bron van alle kwaad. Zonder alle verantwoordelijkheid voor de terreur op
Stalin af te willen schuiven, zegt Medvedev dat vooral de dood van Lenin de loop
van de Revolutie in verkeerde banen heeft geleid: ‘het Stalinisme is in menig opzicht
de ontkenning van het bolsjewisme’5. Deze mening wordt door Robert Conquest
gedeeld6.
S. echter beschouwt de Archipel als een veroordeling van zijn socialistische
vaderland, waarvan hij niets goeds verwacht. Voor S. is bolsjewisme en Stalinisme
één pot nat. Hij verwerpt de Marxistisch-Leninistische ideologie; deze is ‘star’, ‘log’
en heeft niet geleid tot een onbegrensde groei van produktiviteit en weinig heel
gelaten van 'n communistische ‘heilsverwachting’7. S. verwijt de machthebbers in
de Sovjet-Unie dat zij op een cynische wijze met de ideologie hebben omgesprongen;
de gruwelen van de Archipel bewijzen dit. Hij veronderstelt zelfs dat het merendeel
van hen niet eens in het Marxisme geloofd heeft of gelooft8.
Uit Augustus veertien komt een grote historische belangstelling voor het
pre-revolutionaire Rusland te voorschijn. Men kan niet aan de indruk ontkomen dat
S. 1914 verkiest boven zijn eigen tijd. Ik meen echter dat verheerlijking van het
verleden de toch al zo moeilijke beeldvorming in de weg staat, zo niet onmogelijk
maakt9. De geschiedenis van het socialistische Rusland veroordeelt hij en daarmee
verwerpt hij 1974. Hoewel men hier ongetwijfeld op af kan dingen, ben ik bang dat
wij in vele opzichten S. gelijk moeten geven.

5
6
7

9

Cf. Vrij Nederland, 13 en 20 april 1974.
Cf. Robert Conquest, The Great Tenor, Pelican Books, Harmondsworth. 1971, p.
In het Parool van 7 mei j.l. bespreekt prof. dr. K. van het Reve de toekomstverwachtingen
van Solzjenitsyn en Sacharov. S. ziet de toekomst van Rusland niet in een democratie naar
westers voorbeeld, maar in de handhaving van een autoritaire staatsvorm, waarin de partij zonder ideologie - het voor het zeggen houdt. Een merkwaardige tegenstrijdigheid komt hier
te voorschijn: de burgers in deze staat zouden dan gewaarborgde (hoe is dit mogelijk?) rechten
moeten hebben om hun godsdienst uit te oefenen, hun denkbeelden te laten drukken, enz..
Het is daarom niet zo verwonderlijk, dat Sacharov op S's memorandum van sept. 1973
reageert. Tegen S's autoritaire opvattingen propageert hij de parlementaire democratie, ‘goed
voor ieder land’.
In Novyj Zjurnal van sept. 1971 geeft de in New York wonende Roman Gul' een interessante
bespreking van Augustus veertien. Hoewel hij grote waardering voor het werk heeft, treft
hij nogal wat onjuistheden aan; zowel literaire als historische, z.g. ‘sovjetismen’.
Enkele voorbeelden: ‘rookpauze’; ‘heren’, wanneer iemand een aantal hoge militairen,
waaronder grootvorst Nikolaj Nikolajevitsj, aanspreekt; ‘verkenningspeloton’. S bakt het volgens Gul' - wel erg bruin, als hij een paar studenten een bierbar laat betreden, waar tussen
het publiek ook hoogleraren en officieren van hun consumpties genieten. Zulke passages
maken duidelijk, dat S niet altijd in staat is, het tsaristische Rusland goed uit te beelden:
daarvoor is hij zelf te veel een produkt van de Sovjet-maatschappij. Ruim 50 jaar opvoeding
en indoctrinatie hebben hun sporen achtergelaten op een volk, dat zich door de barrière van
1917 gescheiden weet van haar ‘prehistorie’.
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Naar de wortels van maatschappij en cultuur
R. Girard, ‘La violence et le sacré’
Paul Beliën
‘Nous continuons à méconnaître l'emprise qu'exerce la violence sur les
sociétés humaines. C'est pourquoi nous répugnons à admettre l'identité de
la violence et du sacré’. - R. Girard, La violence et le sacré, p. 363.
Wie het opmerkelijke essay La violence et le sacré van René Girard1 goed wil lezen,
moet de gevestigde theorieën over mens en maatschappij die de menswetenschappen
ons aanbieden - of: willen opdringen - even tussen haakjes durven zetten. Hier wordt
een nieuwe weg gebaand, die we tot het einde toe mee moeten gaan, voor we echt
kritisch kunnen reageren.
Ik wil slechts stilstaan bij enkele thema's uit het boek: de functie van het offer in
de primitieve maatschappijen, de Griekse tragedie als vertolkster van de crisis van
het offer- en maatschappijsysteem in de klassieke oudheid, en Freuds analyse van
het Oidipoescomplex als één van de hardnekkigste moderne mythologieën. Deze
thema's belichten Girards hypothese dat de intermenselijke verhoudingen beheerst
worden door een ‘imitatie’-mechanisme en onderlinge wedijver, die steeds opnieuw
het geweld op gang brengen. Tegelijk zal blijken hoe de religieuze en profane
instellingen in iedere maatschappij dit fundamentele geweld (moeten) verbergen en
hoe de menswetenschappen met behulp van verstandig verbeeldingswerk deze
werkelijkheid blijven ontkennen.

De functie van het offer
Na vroeger een onderzoek te hebben gewijd aan de roman2 als de belangrijkste
uitdrukkingsvorm van de hedendaagse literatuur is Girard in de literatuurgeschiedenis
teruggekeerd tot de Griekse tragedie. In de tragedie geeft de dichter een interpretatie
van de mythe(n) die hij als inspiratiebron gebruikt. Achter deze interpretatie ontdekt
Girard de rite en nog verder doordringend stoot hij op de kern: het offer van de
zondebok, sacralisering van het menselijk geweld.
Zoals de etnoloog vandaag, zo wijst ook de dichter van de tragedie de godsdienst
aan als de oorsprong van iedere maatschappelijke ordening. Ook Durkheim heeft dit
reeds opgemerkt, maar hij heeft zijn intuïtie niet tot in

1
2

B. Grasset, Paris, 1972, 453 pp., 380 FF..
Mensonge romantique et vérité romanesque, B. Grasset, Paris, 1961.
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haar kern doorgedacht. Aan de basis immers van alle grote menselijke instellingen,
religieuze zowel als profane, ligt het rituele handelen met als centrum en hoogtepunt
het offer.
Voor de primitieve religieuze mens is het offer een heilig gebeuren, waaraan hij
zich niet zonder grove nalatigheid kan onttrekken. Tegelijkertijd is het echter ook
een soort misdaad, die men niet kan begaan zonder zich bloot te stellen aan grote
risico's3. Het is misdadig het slachtoffer te doden omdat het heilig is... maar het
slachtoffer zou niet heilig zijn als het niet werd gedood. De primitieve mens zat hier
gevangen in een vicieuze cirkel. De moderne etnologie spreekt hier van het
‘ambivalente’ karakter van het offergebeuren. Het wordt tijd dat men erkent dat dit
woord geen werkelijke verklaring biedt voor het mysterie van het offer. ‘Pourquoi,
par exemple, ne s'interroge-t-on jamais sur les rapports entre le sacrifice et la
violence?’ (p. 14).
Of het nu gaat om het offer van een dier of van een mens, of het gaat om het
daadwerkelijk doden van een slachtoffer of om een symbolisch gebaar4, de betekenis
van het offer is niet een fout uit te boeten, maar het geweld van de gemeenschap af
te wenden naar een slachtoffer dat men met weinig gevaar voor wraakneming kan
doden. Ieder slachtoffer is een zondebok. Ieder offer is een middel om het geweld
te bezweren dat binnen de gemeenschap is losgebroken.
Het offer wordt in de eerste plaats gekenmerkt door een ‘substitutie’, die tot doel
heeft het geweld te misleiden. In het 27ste hoofdstuk van het boek Genesis lezen we
dat Isaak zijn oudste zoon Esau zijn zegen belooft in ruil voor een ‘lekkere maaltijd’.
Het is evenwel Jakob, de jongste zoon, die dank zij een list gezegend zal worden.
Hij kan zich bij zijn blinde vader laten doorgaan voor zijn broer dank zij de pels van
het bokje dat hij zijn vader te eten aanbiedt. Het bokje dient Jakob op twee manieren
om het geweld dat hem bedreigt af te wenden. Om gezegend te worden moet hij het
dier doden en het zijn vader te eten aanbieden. Tegelijkertijd gebruikt hij de pels van
het gedode dier om zich - letterlijk - erachter te verbergen en zo zijn vader te
misleiden. Het belet het rechtstreeks contact, waardoor het geweld van de vervloeking
zou kunnen losbreken. We hebben hier te doen met een dubbele substitutie: de jongste
zoon neemt de plaats in van de oudere en een dier wordt in de plaats gesteld van een
mens. Dit verhaal wil duidelijk

3

4

Vergelijk Rudolf Otto's omschrijving van het Heilige (Das Heilige, 1917) als ‘een wonderlijke
contrastharmonie’ van het fascinosum (de meeslepende aantrekkelijkheid) en het tremendum
(het vreesaanjagende, het ontzettende).
Om slechts één van de voorbeelden te noemen waarnaar Girard verwijst: de rituele moord
op de koning bij de Incwala in Swaziland, waarbij niet alleen een koe, maar zelfs een van
de deelnemers aan het ritueel als zondebok de plaats inneemt van de koning om gedood te
worden.

Streven. Jaargang 27

988
de eerste substitutie bloot leggen, maar verbergt tegelijk een tweede. Alles wijst erop
dat we hier wel eens met een mythe zouden kunnen te doen hebben die aan de basis
ligt van een (nieuw) offersysteem.
Een vergelijkbaar verhaal vinden we ook in de Griekse wereld. In het 9de boek
van Homerus' Odyssee lezen we hoe Odysseus dank zij een list ontsnapt uit het hol
van de Cycloop. Nadat hij het enige oog van de Cycloop heeft uitgebrand, slaagt hij
erin, verborgen onder de ‘wollige dieren’ van de kudde van de Cycloop, samen met
zijn vrienden te ontsnappen.
Men heeft het offer steeds gedefinieerd als een bemiddeling tussen een offeraar
en een godheid. In plaats van deze theologische verklaring, die de mythen ons bieden,
in zijn geheel te verwerpen - zoals vandaag meestal gebeurt - moeten we trachten ze
kritisch te onderzoeken. In de twee verhalen waarnaar we zojuist verwezen, is er
geen sprake van een godheid. Recente etnologische studies5 leren ons bovendien dat
het offer beschouwd moet worden als een ‘collectieve transfer’ die wordt uitgevoerd
ten koste van een slachtoffer en betrekking heeft op spanningen binnen de
gemeenschap.
Primitieve gemeenschappen weten zich voortdurend bedreigd door het geweld
van de wraakneming. Iedere onenigheid, iedere jaloersheid, iedere twist tussen
verwanten kan de inzet betekenen van een eindeloze reeks geweldplegingen die het
bestaan zelf van de gemeenschap in gevaar brengt. Het taboe op de wraakneming
kan de honger van de mens naar geweld niet stillen. Vanuit de ervaring van zijn
onmacht tegenover dit fundamentele geweld heeft de primitieve mens de oorsprong
ervan buiten zichzelf en zijn gemeenschap gesitueerd. Het geweld heeft een
transcendent karakter, het is van een godheid afkomstig. Om aan het gevaar van dit
transcendent geweld te ontsnappen offert de primitieve mens een ongevaarlijk
slachtoffer. Zo ziet het basisschema van de meeste mythen eruit. Het is echter een
vergissing de mythologische interpretatie als louter verbeeldingswerk te beschouwen.
Het offer van de zondebok heeft een zeer reële functie in de gemeenschap. Eenmaal
losgebroken zoekt immers ieder geweld - hoe dan ook ontstaan - tot een
voldoeninggevend slachtoffer gevallen is. Door op ritueel geordende wijze een door
de hele gemeenschap aanvaard slachtoffer te doden, dat enerzijds een voldoende
reële rol speelt in de gemeenschap. maar anderzijds toch niet het gevaar voor
weerwraak in zich draagt, slaagt de primitieve gemeenschap er in de steeds
weerkerende honger van de mens naar geweld te stillen.
Het offer heeft dus als functie de harmonie binnen de gemeenschap te beveiligen
(zo nodig te herstellen of te verstevigen) tegen het geweld van die

5

Godfrey Lienhardt, Divinity and Experience, the Religion of the Dinka, Oxford. 1961, en
Victor Turner. The Drums of Affliction, Oxford, 1968.
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gemeenschap zelf. Het moderne denken miskent echter de rol van het geweld in de
menselijke samenleving, omdat het met de theologische interpretatie van de mythen
ook de werkelijke betekenis van het offer afwijst. Men kan zich de vraag stellen hoe
het komt dat wij in onze maatschappij geen weet meer hebben van het altijd dreigende
geweld der (bloed-)wraak. Het is het juridische systeem dat het gevaar van de wraak
in onze gemeenschappen afwendt. Het juridische systeem schaft de wraak niet af:
het stelt er een daadwerkelijk einde aan door een unieke vergelding, waarvan de
uitoefening is toevertrouwd aan een soeverein en gespecialiseerd gezag. Het juridische
gezag spreekt het laatste woord van de wraakneming. In een gemeenschap waar een
dergelijk onaantastbaar en door iedereen aanvaard gezag niet bestaat, moet men
preventief te werk gaan. Het taboe op de wraak volstaat niet: daarom voldoet men
aan de geweldhonger door de agressiviteit te polariseren op één slachtoffer, waarvan
geen weerwraak te vrezen is. Het offersysteem brokkelt echter af wanneer het
juridische systeem ontstaat en omgekeerd: het juridische systeem ontstaat wanneer
het offersysteem afbrokkelt, zoals in het antieke Griekenland en Rome. Eén van de
redenen waarom wij zo moeilijk doordringen tot de reële betekenis van het offer en
de religieuze instellingen in het algemeen, is precies dat we er gewoonlijk kennis
mee maken in de fase waarin ze in afbraak zijn.
‘Omdat wij het gevaar van de wraak onderschatten, zien wij niet goed waartoe het
offer wel zou kunnen dienen. Wij vragen ons nooit af hoe een gemeenschap waar
geen juridisch strafsysteem bestaat, een geweld waarvan wij geen besef meer hebben,
op afstand kan houden. Ons onbegrip sluit als een bus. Niets spreekt ons tegen. Wij
hebben het religieuze niet nodig om een probleem op te lossen waarvan het bestaan
ons ontgaat. Het religieuze schijnt ons onredelijk. Onze oplossing verbergt het
probleem en de overschaduwing van het probleem verbergt voor ons het religieuze
als oplossing’ (p. 36).
Hoewel het offersysteem en ons juridisch systeem niet onderling verwisselbaar
zijn en wij dus niet mogen denken dat het ene het andere kan vervangen, vervullen
zij op verschillende wijze uiteindelijk dezelfde functie. Beide beschermen zij het
bestaan zelf van de gemeenschap tegen het onderlinge geweld van haar leden. Het
juridische systeem is echter oneindig veel efficiënter, omdat het zonder aarzelen het
geweld in zijn kern kan treffen dank zij zijn absolute wraakmonopolie op de schuldige.
Met het offer wendt de primitieve religieuze mens integendeel alle aandacht van de
schuldige af, niet bij gebrek aan inzicht in de schuldvraag, maar omdat hij een ‘heilige’
schrik koestert om door het rechtstreekse contact met het geweld in de schuldige, de
wraak te voeden, of meer algemeen: de besmetting van het geweld uit te breiden. De
primitieve mens richt heel zijn aandacht op het
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slachtoffer om het geweld van de wraak dat daarin gewekt werd, op een secundair
doel af te wenden.
Tevens steunen beide systemen op een ‘theologie’ die ze in stand houdt. Het offer
moet voltrokken worden in een geest van pietas. In ruil voor vrede en eenheid biedt
de primitieve religieuze mens een slachtoffer aan. Het juridische systeem staat of
valt met de aanvaarding van het transcendent karakter van het juridische gezag. Zoals
de godheid, zo bepaalt het juridische gezag het onderscheid tussen heilig en misdadig,
tussen legitiem en illegitiem geweld.
Als wij het religieuze niet begrijpen, is het dus niet omdat wij er buiten staan, maar
omdat wij er nog middenin zitten. Alleen een transcendentie, van welke aard ook,
kan het geweld duurzaam misleiden. Daarom gaat de ontmythologisering van ieder
systeem noodzakelijk samen met de ineenstorting ervan. Zij brengt bovendien een
kwaadaardiger geweld met zich mee, omdat het ontdaan zal zijn van iedere (rituele)
inperking.

De Griekse tragedie vertolkt de crisis van het offer- en maatschappijsysteem
De Griekse tragedie moet historisch gesitueerd worden in de overgangsperiode tussen
een archaïsch-religieuze maatschappijorde en de ‘moderne’ juridische (staats)ordening.
Zij voert met legendarische figuren de crisis van het offer ten tonele in anekdotische
interpretaties van de mythen6.
‘Het begrip crisis van het offer blijkt zeer vruchtbaar om een aantal aspecten van
de tragedie inzichtelijk te maken. Voor een goed deel stelt het religieuze zijn taal ter
beschikking van de tragedie. De misdadiger beschouwt zich niet zozeer als een rechter
dan wel als een offeraar. Men beschouwt de tragische crisis steeds vanuit het standpunt
van de ordening die geboren wordt, nooit vanuit de orde die in elkaar stort. De reden
van dit gemis is duidelijk. Het moderne denken heeft nooit een reële functie kunnen
toeschrijven aan het offer, het is dan ook niet in staat de ineenstorting van een systeem
waarvan het wezen haar ontsnapt, op te merken’ (p. 69).
Van een dergelijke crisis is de Griekse tragedie de getuige. De mythen - als verhalen
van het heersende religieuze en maatschappelijke systeem - houden, op gelijkaardige
wijze als het offer, het fundamentele geweld verborgen: één slachtoffer - de zondebok
- wordt verantwoordelijk gesteld voor de schuld die allen hebben aan het steeds
opnieuw losbrekende geweld in de gemeenschap. In de mythe is er geen vergelijking
mogelijk tussen Oidipoes en alle anderen: hij is de monsterachtige uitzondering. Hij
is een

6

De oud-testamentische profeten - Amos, Jesaja en Mikea - schilderen dezelfde crisis in
taferelen met duidelijk historische inslag. Zij leggen uitdrukkelijk het verband tussen de
religieuze ontbinding en het bederf van de menselijke verhoudingen.
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vadermoordenaar en een zoon die met zijn moeder huwt. Naast het thema van de
overtreding van de meest strikte taboes - vadermoord en incestueuze verhouding is er nog het thema van de pest. De pest is de epidemie die alle vitale functies in de
gemeenschap verlamt. In de pest herkennen we het gemeenschapskarakter van de
crisis; in de vadermoord en de incestueuze verhouding vinden we het ‘verhaal’ van
het mechanisme van de zondebok. Tweemaal hebben we te doen met de vermomming
van de eigenlijke crisis. In de pest wordt de crisis voorgesteld als was het een godheid
die de verlamming van het leven van de gemeenschap veroorzaakt. In de vadermoord
en de incestueuze verhouding herkennen we de ‘collectieve transfer’ van het geweld
van allen naar de schuldigverklaring van één. ‘Wie is begonnen?’ is in de
Oidipoesmythe de mythische vraag bij uitstek.
‘Tijdens heel het verloop van de crisis van het offer groeit het inzicht in de waarheid
omtrent het geweld. Maar in plaats van vrede te bewerken, beschuldigt iedereen de
ander er meer van te weten. Omdat deze kennis als een bedreiging wordt ervaren,
wordt het conflict er slechts door gevoed en verergerd. Het gemeenschappelijk geweld
van allen tegen één blust deze kwaadaardige en besmettelijke kennis, als vorm van
geweld, en er volgt een totale onwetendheid. De gemeenschappelijke gewelddaad
wist alle herinneringen aan het verleden uit. Daarom ook komt de waarheid van de
gebeurtenissen van de crisis van het offer nooit aan het licht in de mythen en het
ritueel (...). Het menselijk geweld wordt steeds buiten de mens gesitueerd. Het wordt
gefundeerd in het sacrale en vermengd met de machten die werkelijk van buiten op
de mens drukken zoals dood, ziekte, natuurfenomenen, enz..
De mens kan zijn eigen onzinnig geweld niet in zijn naaktheid onder ogen zien
zonder gevaar te lopen dat hij er zich aan overgeeft. Hij heeft het steeds tenminste
gedeeltelijk miskend, en de mogelijkheid zelf tot werkelijk menselijk samenleven
zou wel eens van dit onbegrip kunnen afhangen' (pp. 121-122).
Het religieuze is dus verre van ‘nutteloos’. Het ontmenselijkt het geweld. Het
onttrekt aan de mens zijn geweld om hem ertegen te beschermen, door het tot een
transcendente bedreiging te maken. Deze bedreiging eist niettemin bevrediging, die
voldaan kan worden door geëigende riten en een bescheiden en voorzichtige
levenshouding. Religieus denken betekent het lot van de gemeenschap denken in
functie van het geweld dat de mens des te onverbiddelijker in zijn greep houdt
naarmate hij zich meer in staat acht het te beheersen. Het gaat erom dit geweld als
bovenmenselijk te beschouwen en zo op afstand te houden. Dan zal het zwijgen,
zolang als het geheim, het mechanisme van de gewelddadige eensgezindheid tegen
de zondebok, ongeschonden bewaard blijft. De hubris, zowel in alle antieke en
primitieve
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godsdiensten als in het moderne filosofische denken, heeft alles te maken met de
kennis van dit geheim. Ook wij leven nog onder het regime van dit taboe en het
moderne denken is verre van de ontluistering ervan.
In de Griekse tragedie zijn wij getuige van een dergelijke hubris. In Oidipoes
Koning is het antwoord op de vraag ‘wie is begonnen?’ een wederzijdse beschuldiging
van allen door allen. Iedereen beschuldigt de ander. Allen worden elkaars
dubbelgangers, slachtoffer en schuldige, want ieder beschuldigt de ander ervan aan
de oorsprong te liggen van het geweld, van de wraak en de weerwraak in de
gemeenschap. Vrijwel niets is nodig opdat de verdenking van ieder tegen ieder ander
zou omslaan in de overtuiging van allen dat één enkele schuldig is. De kleinste
aanduiding kan aan de oorsprong liggen van een overtuiging met sneeuwbaleffect.
Ieder leidt zijn overtuiging af van die van de anderen onder invloed van de plotselinge
mimesis (nabootsende overname). De veralgemening van de dubbelgangers is de
noodzakelijke en voldoende voorwaarde tot de gewelddadige eensgezindheid tegen
de ene zondebok.
De vadermoord in Oidipoes Koning betekent de reductie van de vader-zoon-relatie
tot een conflict tussen twee vijandige broers. De moord op de koning is in de
staatsorde wat de vadermoord is in de familieorde: de vernietiging van de meest
fundamentele verschillen. Wanneer het wederzijdse geweld eenmaal de
vader-zoon-relatie in haar macht heeft, laat ze niets meer onaangetast. Ze slorpt deze
relatie helemaal op door ook de moeder als object aan de wedijver uit te leveren: het
object dat op de meest formele wijze voorbehouden was aan de vader en ten strengste
verboden voor de zoon. Beide samen, de vadermoord en de incestueuze verhouding,
voeren het proces van de gewelddadige ononderscheidenheid ten einde toe.
De tragische inspiratie ontmythologiseert. Zij lost de mythische verschillen tussen
de protagonisten op in het wederzijdse geweld. Zij ontmythologiseert de dubbele
illusie van een gewelddadige godheid (of held) en een onschuldige gemeenschap.
Zij vernietigt daarmee ook de basis van onze miskenning van het fundamentele
geweld. De dichters van de tragedie voeren de ontmythologisering echter niet ten
einde toe, want zij voelen aan dat de anti-religieuze ontluistering even ambigu is als
de religie zelf. Daarom blijft er een ‘probleem van de tragedie’ bestaan. In Oidipoes
Koning is Oidipoes de zondebok, die schuldig is aan het afschuwelijkste kwaad dat
de mens kan bedrijven. In Oidipoes te Colonus is hij, als vadermoordenaar en
incestueuze echtgenoot, de held die geweld zaait om vrede te oogsten; de geduchte
en mysterieuze redder die de mensen ziek maakt om hen daarna te genezen. In de
Bacchanten schijnt Euripides de verdediger van de gewelddadige Bacchuscultus te
zijn én de aanklager van de bacchanaliën. Dit probleem zou echter niet bestaan indien
de tragici ten einde toe waren
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doorgedrongen tot de gewelddadige oorsprong, de gewelddadige eensgezindheid
die, even verloren geraakt in de gewelddadige wederzijdsheid, teruggevonden werd
in het mechanisme van de zondebok. De tragedie vindt echter geen evenwicht, en
we moeten ook niet trachten haar probleem op te lossen. We moeten het probleem
breder zien in de dimensie van iedere - religieuze en niet-religieuze, primitieve en
modern-westerse - cultuur. Het gaat immers om de gewelddadige oorsprong van
iedere cultuur, van iedere gemeenschap, die nog nooit achterhaald werd, maar vandaag
zichtbaar wordt in de ontbinding van de laatste offerpraktijken van de westerse
cultuur.

Freuds analyse van het Oidipoescomplex: een van de hardnekkigste moderne
mythologieën
De Griekse tragedies tonen aan hoe het geweld de eigenlijke drijfveer is van de mens
in zijn verhouding tot andere mensen. Ook Freud spreekt over drijfveren en driften.
Freud is echter blijven steken in een bewustzijns-antropologie.
In de klassieke dialectiek wordt het wezen van de mens (het subject) bepaald vanuit
zijn verhouding tot de wereld, de medemens (en God) (het object). Deze verhouding
wordt beschouwd ofwel als een cognitieve relatie (idealisme) ofwel als een praktische
relatie (materialisme), die evenwel beide gefundeerd zijn in de identiteit van het
subject. Girard daarentegen - en hiermee stoten wij op zijn uitgangshypothese, een
inzicht waartoe hij gekomen is vanuit zijn, reeds vermelde, onderzoek van de roman
- meent dat de meest oorspronkelijke relatie van de mens tot de wereld en de
medemens verloopt over een verhouding tot een ander, die zijn ‘leraar’ is. Ieder mens
leeft op het fundamentele niveau van zijn verlangens in een complex van
driehoeksverhoudingen. Ieder mens wordt in zijn verlangens geleid door een leraar
(of model) die tot navolging aanspoort. Of nog anders uitgedrukt: al onze verlangens
- heel ons fundamenteel bestaansniveau - zijn mimetisch. Dit mimetisch karakter van
onze verlangens loopt onvermijdelijk uit op rivaliteit en geweld, omdat wij in welke
rol ook, die van leraar of die van leerling, ons voortdurend in concurrentie bevinden
rond dezelfde objecten van verlangen. Dat deze rivaliteit geen toevallig gevolg is
van het kruisen van twee dezelfde verlangens rond één object, is duidelijk. Als leerling
verlangen wij immers precies hetzelfde als onze leraar, omdat hij ons voorbeeld is
voor onze verlangens.
Niet de seksuele libido, zoals Freud beweert, is dus de motor van onze relatie,
maar het mimetisch karakter van onze verlangens bepaalt de - gewelddadige aard
van onze verhoudingen met onze medemensen. Net als het primitieve religieuze
denken is ook het moderne (wetenschappelijk) denken
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blind voor deze realiteit. Hetzelfde, het gelijkaardige, in de menselijke verhoudingen
roept automatisch de gedachte aan harmonie op. Zijn wij niet, indien wij dezelfde
smaak hebben en van dezelfde dingen houden, voorbestemd om elkaar te begrijpen?
Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est (Sallustius). Het tegendeel
is waar.
In een schitterende kritische lezing van drie teksten uit Freuds analyse van het
Oidipoescomplex in Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921) en Das Ich und das
Es (1923) toont Girard aan dat Freud zelf het mimetisch karakter van onze verlangens
en het noodzakelijk uitmonden ervan in rivaliteit en geweld onderkend heeft. De
mimetische opvatting krijgt echter in Freuds analyse nooit de bovenhand op het strikt
object-gerichte verlangen, d.w.z. de libido die gericht is op de moeder. Wordt de
spanning tussen deze twee opvattingen te sterk, dan losten Freud zelf of zijn leerlingen
ze steeds op in het voordeel van de libido-opvatting.
Lezen we eerst de bedoelde teksten. De eerste twee zijn genomen uit het ‘vergeten’
hoofdstuk VII: Die Identifikation in Massenpsychologie und Ich-Analyse:
(I)a. De kleine jongen legt een biezondere belangstelling voor zijn vader aan de dag,
b. hij zou willen worden en zijn zoals hij, c. in alle opzichten zijn plaats innemen,
d. Laten we rustig zeggen: hij zet zijn vader als ideaal voorop, e. Deze
verhouding heeft niets te maken met een passieve of vrouwelijke houding
tegenover de vader (e' en tegenover iedere man in het algemeen), zij is veeleer
uitgesproken mannelijk, f. Zij stemt zeer goed overeen met het Oidipoescomplex,
dat zij helpt voorbereiden.
(II)a. De kleine jongen merkt, dat de vader hem de weg naar de moeder verspert, b.
Zijn identificatie met de vader wordt vijandig gekleurd c. en wordt vereenzelvigd
met het verlangen, d. om de vader ook bij de moeder te vervangen, e. De
identificatie is trouwens van bij de aanvang ambivalent, De derde tekst is de
definitie van het Oidipoescomplex in Das Ich und das Es:
(III)a. (...): heel vroeg reeds richt (het mannelijk kind) zijn libido op zijn moeder, (...);
b. van zijn vader maakt de kleine jongen zich meester door identificatie, c. Beide
verhoudingen ontwikkelen gedurende een zekere tijd samen, d. totdat door de
intensivering van de seksuele verlangens naar de moeder het Oidipoescomplex
ontstaat, e. De identificatie met de vader wordt vijandig gekleurd en verandert
in het verlangen om de vader uit de weg te ruimen en zijn plaats bij de moeder
in te nemen. f. Vanaf dat ogenblik wordt de verhouding tot de vader ambivalent.
Het lijkt wel alsof de ambivalentie die in de identificatie van de aanvang af
(impliciet) aanwezig was, nu heel duidelijk wordt7.
7

Der kleine Knabe legt ein besonderes Interesse für seinen Vater an den Tag, er möchte so
werden und so sein wie er, in allen Stücken an seine Stelle treten. Sagen wir ruhig: er nimmt
den Vater zu seinem Ideal. Dies Verhalten hat nichts mit einer passiven oder femininen
Einstellung zum Vater (und zum Marine überhaupt) zu tun, es ist vielmehr exquisit männlich.
Es verträgt sich sehr wohl mit dem Oedipuskomplex, den es vorbereiten hilft. (...) Der Kleine
merkt, dass ihm der Vater bei der Mutter im Wege steht; seine Identifizierung mit dem Vater
nimmt jetzt eine feindselige Tönung an und wird mit dem Wunsch identisch, den Vater ouch
bei der Mutter zu ersetzen. Die Identifikation ist eben von Anfang an ambivalent, (...).
(...): Ganz frühzeitig entwickelt es (das männliche Kind) für die Mutter eine Objektbesetzung,
(...); des Vaters bemächtigt sich der Knabe durch Identifizierung. Die beide Beziehungen
gehen eine Weile nebeneinander her, bis durch die Verstärkung der Sexuellen Wünsche nach
der Mutter der Oedipuskomplex entsteht. Die Vateridentifizierung nimmt nun ein feindselige
Tönung an, sie wende sich zum Wunsch, den Vater zu beseitigen, um ihn bei der Mutter zu

Streven. Jaargang 27

ersetzen. Von da an ist das Verhaltnis zum Vater ambivalent; es scheint, als ob die in der
Identifizierung von Anfang an enthaltene Ambivalenz manifest geworden wäre.
S. Freud, Gesammelte Werke XIII, Imago Publishing Co., London, 19533; pp. 115-116, 260.
Wij cursiveren.
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De gelijkenis is opvallend tussen de beschrijving van de identificatie met de vader
(in tekst I) en het mimetisch verlangen, zoals wij het hierboven beschreven. Beide
bestaan in de keuze van een model (leraar/vader). Deze keuze is niet beperkt tot de
familierelatie (Ie). Het model duidt zijn leerling het object van zijn verlangen aan
door het zelf te verlangen. Het mimetisch verlangen is niet geworteld in het subject
noch in het object, maar in een derde, het model, dat zelf dat object verlangt en wiens
verlangen de leerling nabootst. Waarin kan de niet-passieve noch vrouwelijke, maar
zeer mannelijke identificatie (Ie) anders bestaan dan in het verlangen naar zeer
concrete objecten? Maar hier ligt nu precies de moeilijkheid: waar in de eerste tekst
(Ie) alles, dus ook de moeder, de vrouw van het model, ook voor de zoon object van
verlangen is, komt in de tweede tekst (IId) het conflict tussen het mimetisch verlangen
en zijn libidinale tegenhanger duidelijk naar voren. Achter de schijnbaar onbelangrijke
opmerking: ‘ook bij de moeder’ (IId) schuilt een fundamentele keuze. Freud weigert
zich op de weg te begeven van het mimetisme. Nadat hij impliciet het mimetisch
karakter van het verlangen gesuggereerd heeft, verwerpt Freud even impliciet deze
interpretatie door de subtiele opmerking ‘ook bij de moeder’. Dat deze verschuiving
niet toevallig is, bewijst de derde tekst, waarin 1) de nadruk gelegd wordt op de
libidinale moederrelatie (IIIa + d), die 2) - in tegenstelling tot de vorige teksten voorafgaat aan de identificatie met de (verlangens van de) vader; 3) tenslotte wordt
deze inversie tot tweemaal toe achter elkaar herhaald (IIIab + de). In plaats van de
versterking van de libidinale moederrelatie toe te schrijven aan de identificatie met
de vader, keert Freud het proces om. Het effect van de identificatie blijft bewaard,
maar gaat aan zijn oorzaak vooraf.
Indien Freud was verdergegaan op de weg van het mimetisch verlangen,
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dan was hij in conflict gekomen met het incesttaboe. Door de weg van de libidinale
relatie te volgen, blijft hij in het spoor van het mythische denken. In de mythe wordt
Laos door het ‘orakel’ op de hoogte gebracht van het dreigende gevaar van de
koning(/vader)moord en de incestueuze verhouding, waartoe zijn zoon Oidipoes op
weg is, vooraleer Oidipoes zelf hieromtrent ook maar enig vermoeden heeft. Ook
Freud projecteert zijn kennis van het taboe (de kennis waarover ook de vader beschikt)
in het kind. En wat de vadermoord betreft: indien er een stadium is in het leven van
de mens waar het wederzijds geweld omwille van eenzelfde verlangen tot eenzelfde
object onmogelijk is, dan is het wel in het stadium van het kindzijn. Bij het lezen
van de tweede tekst zou men evenwel gaan denken dat de kleine jongen nauwelijks
moeite heeft om in zijn vader de rivaal te herkennen. Wanneer men ook maar even
aandacht schenkt aan de observatie van gevoelens als afgunst en jaloersheid, ontdekt
men onmiddellijk hoe zelfs volwassenen er niet in slagen hun tegenstellingen met
anderen terug te brengen tot het eenvoudige feit van de wedijver. Freud schrijft hier
een onderscheidingsvermogen toe aan het kind dat niet eens bij volwassenen te vinden
is. Geen enkel ‘klinisch gegeven’ dat men hier als argument zal willen aanvoeren,
is in staat getuigenis af te leggen van het bewustzijn, hoe summier ook, van een
verlangen naar vadermoord en incestueuze verhouding. Om zich van deze moeilijkheid
af te maken, grijpt Freud naar begrippen als het onbewuste en de verdringing.
‘Hiermee zitten we in de kern van onze kritiek op Freud. Het mythische element
van het freudiaanse denken moeten we niet zoeken, zoals lange tijd beweerd is, in
het niet-bewuste karakter van een aantal fundamentele bouwstenen van de individuele
psyche. (...) wat wij Freud verwijten is dat hij onverbiddelijk blijft vasthouden aan
een bewustzijnsfilosofie. Het mythische element in het freudiaanse denken is het
bewustzijn van het verlangen naar vadermoord en incestueuze verhouding: “Ik
verdring dit verlangen omdat ik het vroeger werkelijk gekoesterd heb. Ergo sum”’
(p. 245).
Wanneer we loskomen van deze bewustzijnsfilosofie, ontdekken we de waarachtige
intuïtie van Freud. Er opent zich bovendien een nieuwe weg voor de psychiatrische
theorie, die ontsnapt aan het fetisjisme van de aanpassing zonder in het andere
uiterste, het fetisjisme van de perversiteit, te vervallen, waartoe we voortdurend
worden verleid in het hedendaagse denken. Aan de basis van vele psychische storingen
ligt een waarheidshonger die haast onvermijdelijk miskend wordt door de
psychoanalyse, een onduidelijk maar radicaal protest tegen het geweld en de leugen
die met iedere menselijke orde gepaard gaan.
Wijzen we tenslotte nog op een begrip dat we reeds ontmoet hebben bij de
wetenschappelijke benadering van het offer. Het offer is een ‘ambivalent’
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gebeuren, zegt de etnologie. Als we de teksten II en III naast elkaar leggen, valt het
op hoe telkens aan het einde het woord ‘ambivalent’ of ‘ambivalentie’ terugkeert.
Waarom noemt Freud de helemaal niet-passieve noch vrouwelijke identificatie (Ie)
met zoveel nadruk plotseling ambivalent? Omdat hij voorvoelt - en zijn intuïtie
bedriegt hem niet! - dat de positieve gevoelens van de eerste identificatie, imitatie,
bewondering en aanbidding, onverbiddelijk zullen omslaan in negatieve gevoelens,
wanhoop, schuldgevoelens, wrok enz.. Maar Freud erkent het waarom van deze
omslag niet. Hij slaagt er immers niet in door te dringen tot het radicaal mimetisch
karakter van onze verlangens. Immers mimetisme betekent dat onze intermenselijke
verhoudingen niet geworteld zijn in het subject noch in het object, zoals de filosofische
antropologie voorhoudt, maar in de ander die wij tot voorbeeld kiezen. Mimetisme
betekent bovendien dat onze verhoudingen voortdurend uitmonden in rivaliteit en
geweld. Dit geweld bedreigt nog steeds ook onze maatschappij, hoewel de moderne
mens erin slaagt - zeer efficiënt - onder meer met zijn wetenschappelijke
mythologieën, deze realiteit te ontkennen.
‘In de religieuze interpretaties wordt het fundamentele geweld miskend, maar zijn
bestaan wordt er geaffirmeerd. In de moderne interpretaties wordt zijn bestaan
ontkend’ (p. 443).
Elders werd La violence et le sacré meer in zijn geheel gepresenteerd8. Wij meenden
belangstelling te kunnen wekken voor dit merkwaardige boek, door Girard op de
voet te volgen in drie etappes van zijn onderzoek naar het fundament van iedere
menselijke samenleving. Etnologie, literatuur en diepte-psychologie brengen hem
telkens tot hetzelfde inzicht: menselijk samenleven is totnogtoe slechts mogelijk
dank zij de geïnstitutionaliseerde vermomming van het gewelddadig karakter van
onze intermenselijke verhoudingen. Bij de aanvang van onze verkenningstocht
vroegen wij om opschorting van kritische reflectie om Girards weg tot het einde toe
mee te gaan. Deze weg is nog niet ten einde, zoals wij lezen in het besluit van La
violence et le sacré: ‘l'élargissement de notre théorie en direction du
judéochristianisme et de la culture tout entière est d'ores et déjà amorcé. Il se
poursuivra ailleurs’ (p. 429). In de discussie, georganiseerd door het Franse tijdschrift
Esprit, waar Girard geconfronteerd werd met acht specialisten, heeft hij deze belofte
reeds geconcretiseerd. In een tweede bijdrage zullen wij Girard dus zelf aan het
woord laten, waar hij het heeft over de onthullende betekenis van het christendom.

8

Alfred Simon, Les masques de la violence, in Esprit, nov. 1973, pp. 515-527. Raymund
Schwager, Gewalt und Opfer, in Orientierung, 28 Februar 1974, pp. 41-44.
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De dialoog tussen Joden en Christenen en de bijdrage van Henri
Bergson
Frans Kurris S.J.
In een periode dat het jodendom en het Christendom in een verwarde dialoog
gewikkeld zijn waarin politieke, historische en religieuze elementen ieder hun pikante
rol spelen, is het goed te luisteren naar denkers die sereen en onbevooroordeeld, soms
jaren geleden, hun positie bepaald hebben. Ze zijn geen partij in een strijd, maar
leveren stenen voor de opbouw. Hun gedachte kan helpen om iets te doen aan de
toekomst. Ogenschijnlijk zijn ze niet geëngageerd, achterhaald, door de tijd en het
nageslacht. Maar als zij klassiek heten, moet hun visie in staat zijn om het heden te
stimuleren en om van de toekomst een voorgevoel te geven.
Sommige joden zijn gedoopt tot christenen, vele arabieren eveneens. Hoe praten
zij met elkaar? Het statuut van Jerusalem, de situatie van de gedoopte joden in
arabische landen, en vooral: het geloof van alle gedoopten omtrent Israël - het huidige
Israël, waarover Paulus al piekert in zijn brief aan de mensen van Rome -, dat alles
is er mee gebaat als wij niet ophouden ons te bezinnen op Israël en zijn mysterie.
Vaticanum II is hierin voorgegaan. En in gespreksgroepen en theologieën, vanaf de
kansel en in bijbelkringen gaan wij door. Het is een vitale vraag, welke niet wordt
afgedaan met een pure verwijzing naar de dood van Jezus of, even vermeend radicaal,
met een à tort et à travers beroep op Hitlers gaskamers. Aandachtig luisteren naar de
beste gesprekspartners van Rome en Jerusalem brengt de zaak verder. Het zijn de
nuances die tellen.
In het begin van deze eeuw was Henri Bergson een beroemd filosoof. Hoewel zijn
joodse ouders geen van beiden Fransen waren, kon hij de Nobelprijs ontvangen mede
‘uit waardering voor het briljante meesterschap’ waarmee hij zijn ideeën voordroeg.
In de tien jaren voor de eerste wereldoorlog trokken zijn voordrachten aan het Collège
de France volle zalen en tot in onze tijd blijft zijn naam genoemd. Zelfs de
existentialisten en het wereldbeeld van Teilhard de Chardin zijn ondenkbaar zonder
zijn invloed. Ter oriëntatie: Henri Louis Bergson is geboren in 1859. Hij is dus een
leeftijdgenoot van Blondel, Husserl, de analyticus Whitehead, de pragmatist
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John Dewey, de sociologen Durkheim en Lévy-Bruhl. Een generatie die de gangbare,
door Kant, Hegel en Comte gebaande paden niet meer wenst te bewandelen en
uitwegen zoekt.
De namen van hun opvolgers vinden wij regelmatig in onze eigen krant terug.
Henri Bergson bevindt zich kennelijk dichtbij een inspiratiebron die ook voor ons
van betekenis is. Het jaar 1889, waarin hij in Parijs promoveert op een studie over
de vrijheid en de duur, is het geboortejaar van Heidegger, Marcel, Przywara en
Wittgenstein.
Bergson doceert in Parijs tussen 1898 en 1914. Dat zijn beslissende jaren in het
geestesleven van West-Europa. Rond de Dreyfus-zaak klontert een problematiek
samen die, positief, misschien gekarakteriseerd mag worden als de spanning tussen
het menselijke en het absolute. Het schandaal van een valselijk van spionage
beschuldigde joodse leger-officier radicaliseert weer eens het oeroude conflict tussen
links en rechts, democratie en absolutisme, modernisme en integralisme, creativiteit
en traditie, Heraclitus en de Eleaten. In deze strijd lijkt Bergson zich afzijdig te
houden. Terwijl zijn omgeving - Jaurès, Péguy, Maritain - partij kiest voor Dreyfus
en het socialisme, maakt Bergson diepgaande studie van de relatie tussen lichaam
en geest (1896), de betekenis van het komische (1900) of de betekenis van de
metafysiek (1903).
Toch is hij geëngageerd, als filosoof. Vóór 1900 weet hij vanuit de psychologie
en de natuurwetenschappen, dus vanuit de feiten, tot een bepaalde visie te geraken.
Vooral de thema's van de vrijheid, de duur en de ‘mémoire’ - de menselijke geest
die het verleden actualiseert - komen dan telkens terug. Met de leeropdracht in de
moderne wijsbegeerte aanvaardt Bergson de uitdaging om zijn filosofie toe te passen
op het gebeuren in de kosmos, de maatschappij en de godsdienst. Zo ontstaan zijn
latere thema's: de scheppende evolutie (1907) en de tegenstelling tussen geslotenheid
en openheid (1932).
Vrijheid, historie maken, creativiteit en doorbraak zijn sindsdien niet meer weg
te denken. Zelfs het Hitler-regiem heeft alleen kunnen bestaan als verzet er tegen.
Moest juist daarom het volk dat bij uitstek met zin voor deze waarden is begiftigd,
met uitroeiing bedreigd worden?

Joods denken
Bergson is een van de eerste moderne filosofen die zijn filosofie niet wil beperken
tot het loutere denken of bouwen op de wiskunde. Zijn werk betekent het definitieve
einde van het Cartesianisme. Bergson, die aanvankelijk vooral psycholoog is, gaat
zijn leer ontwikkelen op basis van ervaring, experiment, innerlijke deelname. Zijn
inductie wil zich dus ook niet beperken
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tot de positieve wetenschappen, al bloeiden deze rond 1900 rijkelijk, met name aan
de Sorbonne. Tegen de wiskundige schematisering en tegen het determinisme in wil
Bergson de objectieve verschijnselen verklaren vanuit de vrijheid. Zo integreert hij
positieve wetenschappen en menswetenschappen, feiten en waarden.
Wij hebben de wereld, het leven, de feiten te aanvaarden. Nuchtere aandacht voor
die werkelijkheid doordringt ons ervan dat alles zich ontwikkelt, hoe dan ook.
Dynamiek blijkt een constituerend element van het bestaan. Daarom is ook elk denken
dat reëel wil zijn, perse evolutionair.
Zo blijkt Bergson van meet af aan een allergische gevoeligheid te hebben voor
alles wat statisch en ruimtelijk aandoet. De (filosofische) ruimte is het terrein waar
de mens eigenmachtig is. Het ruimtelijk denken volgt niet de golvingen van de
werkelijkheid, maar construeert kaders. Het speelt niet in op de vrijheid, maar wil
manipuleren, hanteren. De meetbaarheid van de ruimte biedt wel overzichtelijkheid,
maar zij is ook vrijblijvend. Wie rationaliseert, houdt zichzelf buiten schot. Toch
moet het ruimtelijk denken, om te kunnen hanteren, zichzelf aan de wetten van de
materie onderwerpen. Het moet een knieval doen om tot manipuleren te komen. Met
andere woorden, de eigenmachtigheid wordt betaald met de ware vrijheid.
Ook de Bijbel spreekt met terughoudendheid over de ruimte. Heilige plaatsen, de
tempel en het land vertroebelen vaak het Verbond en remmen de dynamiek van de
Qehal Jahweh. Ook in de Schrift impliceert ruimtelijkheid onvrijheid. De oud-oosterse
ruimte blokkeert de mens omdat zij het resultaat is van verovering en doordrammen.
Volgens de Bijbel, summa van het joodse religieuze denken, mag de ruimte slechts
functioneel zijn, land van Jahweh, het Beloofde, dat slechts de volheid van de Gever
mogelijk maakt. Net als de Volkeren mag Israël zijn land hebben, zoals het ook zijn
koning mag hebben, zijn tempel en zijn welvaart. Maar alles moet een tonicum zijn
voor het jahwisme, stimulans voor de beweging van ‘recht en gerechtigheid’. Rond
de loutere ruimte blijft het eeuwenoude vraagstuk van het geloof en de werken hangen,
vanaf Jesaja, die zijn koning voorhoudt om alléén op God te vertrouwen, tot en met
de zeventiende-eeuwse dominicanen, die de jezuïeten van activisme betichtten. De
mens kan niet zonder de ruimte en lijkt daarom God te moeten uitsluiten uit bepaalde
sectoren van het bestaan. Uit die impasse ontdekt Bergson een uitweg: de evolutie
in vrijheid.
Die is beweging en vraagt deelname. Zij maakt ook kwetsbaar. De realist zal
voortaan moeten meedoen en het patertje mag niet meer langs de kant blijven. Het
ruimte-schild van de abstractie is gesmolten. Maar men zal nu ook de
onvoorzienbaarheid van het scheppen in zijn bestaan incalculeren. Er ontstaat veel
hoop. Als de onvoorzienbaarheid tot het bestaan zelf be-
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hoort, kan de toekomst immers alleen maar hoopgevend zijn. Evolutie is niet het
afwerken van een programma of de rijping van potentialiteiten, maar iets wat in
wezen creatief is, vrijheid.
In Bergsons opvatting is traditie niet het doorgeven van vreemde gegevens, maar
het dóórleven van je eigen leven. In de Bijbel bestaat er een wonderlijke eenheid van
creativiteit en continuïteit. De geschiedenis van Abraham en Jacob, de intocht in het
Land, het ontstaan van het koningschap, de gebeurtenissen vóór, tijdens en na de
Ballingschap hebben alles te maken met het bergsoniaanse spel van tijd en ruimte,
van schepping en sedentair worden, van vrijheid en determinatie.
In het hart van Bergsons filosofie staat de duur. Het is, grof gezegd, de
gehumaniseerde tijd. Duren betekent: jezelf blijven in de verandering; of liever nog,
jezelf worden door anders te worden. Wie aldus ‘duurt’. wordt met de dag meer vrij.
Hij wordt steeds minder geestdriftig voor visies en steeds trouwer aan personen. Hij
streeft geen ideaal na, maar laat zich bezielen door een image. Hij gaat lijken op het
volk Gods in zijn beste momenten, de profeten.

In de traditie van Montaigne
Het joodse denken is in het algemeen niet rechtlijnig. Het heeft besef van
psychologische duur, intuïtie en vitaliteit. In de traditite van Michel de Montaigne
stelt het zich niet tevreden met apriori's en blijft het in staat tot zelfcorrectie. Zijn
gevoel voor vrijheid en beweging garandeert een veelheid van vormen. Met andere
woorden, het blijft creatief.
Zo is de filosofie van Bergson meer dan eens in verband gebracht met die van de
zestiende-eeuwse Montaigne. Zouden hun gevoel voor duur en hun dynamische
levensinstelling ook aan hun joodse afkomst te danken zijn? Gedachtengang, beelden
en stijl bezitten zowel bij Montaigne als bij Bergson een hoge graad van
beweeglijkheid. Hun intuïtie in alwat samenhangt met psychologische duur en morele
inzet, staat lijnrecht tegenover de statische, Latijns hoekige instelling van mensen
als Maurras en Comte.
Ook het literaire denken van Bergsons beroemde achterneef, de romancier Marcel
Proust (1871-1922), gaat uit van een tijd die verloopt. Hij schrijft een essayistische
roman en gaat gedurende zeventien delen à la recherche du temps perdu.
Bergson, Montaigne en Proust hanteren alle drie een ‘style de découverte’ die alle
ruimte aan het leven zelf laat, zonder zich in vaagheid te verliezen. Graag zouden
wij hier ingaan op de stijl van fenomenologen als Husserl, Scheler, Reinnach, Picard,
Edith Stein, Landsberg en Simone Weil. Boven het rechtlijnige, aristotelische lijken
zij de voorkeur te geven aan een voort-
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durende terugkeer tot het concrete bestaan. De verschijnselen zoals zij zich aan ons
voordoen en wij ze beleven, kunnen immers zelf hun diepste waarheid openbaren.
Ook de Bijbel is niet gecomponeerd naar een vooropgesteld plan; zij volgt de
grillige bochten die de gebeurtenissen aan de geschiedenis opleggen, put haar
inspiratie uit de actualiteit en voegt zich naar het leven zelf. Haar krachtige eenheid
dankt zij aan de duur van Jahweh, welke door het profetisme is verzekerd.

Jahweh en de god van de filosofen
Wanneer de werkelijkheid zelf alleen bereikt wordt als wij ons aan haar ritme
overgeven, geeft ook God zich alleen van binnenuit te kennen. De echte Godskennis
kan niet berusten op symbolen; beelden noch concepten volstaan om die ervaring
uit te drukken. Net als de Bijbel waarschuwt de metafysicus ons voor afbeeldingen
of een nonchalant gebruik van de goddelijke namen.
Wij moeten God daar zoeken waar Hij zich in ons bestaan doet ervaren. En omdat
het leven prevaleert boven het zijn, moet onze vraag niet luiden ‘Wat “is” God?’
maar ‘Hoe “functioneert” God?’. Niet ons schouwen bereikt God, maar in zijn eigen
actie openbaart Hij zich aan ons. God ‘is’ niet buiten de mens als een soort
zelfprojectie; Hij leeft in ons, en onze actie leeft Hem uit. Al kan de weg van de
simpele Godservaring, door Newman in zijn Grammar of Assent (1870) al
gesignaleerd, tot de hoogste mystiek, waarin wij opnieuw ‘agents par rapport aux
hommes’ worden, lang en pijnlijk zijn, in elke fase laat God zijn levensnabijheid
ervaren1.
Op deze wijze treedt ook de filosoof met Jahweh in contact. Hij bestudeert hoe de
christelijke mystiek feitelijk in de geschiedenis functioneert. Hij ziet hoe zij doorbraak
uit de beslotenheid, weergaloze creativiteit en onvoorwaardelijke inzet voor de
mensheid ontketent. Een zo intens contact met het diepste van de werkelijkheid
openbaart hem in een flits het goddelijk leven zelf. Als Mozes met Jahweh heeft
gesproken, straalt zijn gelaat en weten ook de gewone stervelingen dat Jahweh leeft.
Deze God is niet meer de ‘dieu des philosophes’ waarvan Pascal sprak. Hij is niet
het denkproduct ‘quod omnes vocant deum’. de laatste vrucht van een massieve
opvatting van het zijn die nergens gevenfiëerd is. Hij is niet een god-op-zich, wiens
onbewogenheid even onnavolgbaar als onaantrekkelijk is. De levensgevaarlijke
bekoring voor joden en christenen blijft de abstractie, of die nu gestalte krijgt in een
godsbeeld, een politiek ideaal, een

1

Zie Kerngedachten van Henri Bergson, Roermond, 1968, pp. 49-51; 55; 102-111.
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religieuze idee of een principe. Ook de God van de Bijbel moet zich voortdurend
laten verifiëren - dat zegt tenminste de Bijbel zelf -, Hij troont niet als een motor
immobilis.
Veeleer beseft Bergson dat de mens op zoek naar God allang door Hem geleid
wordt. God is voor hem niet alleen ‘uiteindelijk’. aan het einde van een lange keten
van oorzaken, of eeuwen, of etappes. In alle leven leeft God mee. In elke pas die
gezet wordt, stapt God mee. Hij staat in ieder gebeuren.
Thomas van Aquino wist al dat op zijn ‘quinque viae’ God zelf meetrok en hij
gebruikte de term immanentie. Eigenlijk sprak hij over de God die in ons leeft en
die inzoverre onveranderlijk is dat Hij in ons wil blijven leven. Gods
onveranderlijkheid is niets anders als zijn trouw aan ons.
Bergson heeft vanuit de thomistische hoek in de jaren die op zijn Evolution
créatrice (1907) volgden, nogal wat tegenwind ondervonden. Thomisten die zowel
aan de analogia entis van hun eigen leermeester als aan het evolutie-gebeuren van
Bergson een statisch-univoke uitleg gaven, wisten voor het bergsonisme alleen een
plaats onder de modernistische ketterijen. Door echter hun eigen godsidee roekeloos
te koppelen aan ‘het zijn’. toonden zij minder feeling te hebben voor de God der
mensen dan de joodse filosoof. Hun zorg om toch vooral niet ‘als theologen’ te
spreken, heeft hun het rendez-vous met Jahweh zelf bijna doen missen.
Nu het getij gekeerd is, beseffen de joden en christenen dat God-op-zich aleen
maar als Jahweh kenbaar is, en dat het alternatief slechts een statische religie kan
zijn met ficties, taboes en fatalisme, met ‘hoogten’ en partijen.
Maar beide groepen beschikken in hun groeiende diaspora ook over een rijke
wijsheidstraditie. Opgenomen in deze stroom heeft in de eerste helft van de eeuw
een wijze aan zijn medejoden getoond dat het profetisme voor de hele mensheid is,
en aan de christenen dat Jahweh een God van levenden is.
Voor beiden was zijn optreden een nieuw stukje schepping, dat is verbond.
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Esalen
Alternatieve samenleving... voor één week-end
F. Boenders
Esalen is het Mekka van de Amerikaanse psycholoog. Vanuit New York, Chicago,
Seattle en Dallas vliegt deze naar het midden van de Westkust, met name het stadje
Monterey, zowat 180 km ten Zuiden van San Francisco, om van daaruit de anderhalf
uur lange tocht te ondernemen langs de adembenemend mooie, grillige, rotsachtige
kust van de Stille Oceaan. In het nationale park Big Sur ligt, vlak naast de Oceaan,
het paradijselijke Esalen Institute, centrum van allerlei gedrags- en
bewustzijnsverruimende activiteiten zoals Encounter, Open Encounter,
Gestalt-groepen, T-groepen, Rolfing, massage, meditatie, Soefisme, bio-energetica,
Yoga, etc. etc.. Alle populaire namen uit de wereld van de psychologie zijn hier
geweest en hebben hier seminaria of workshops gegeven: William Schutz, Alan
Watts, Fritz Perls, Carl Rogers.
Voor de Europese bezoeker lijkt de organisatie van Esalen het midden te houden
tussen een motel en een jeugdkampeerterrein. Van het motel heeft Esalen de
administratie, de hygiëne en de privacy van de ‘cabins’ overgenomen. Van het
kampeerterrein heeft het de ongedwongen sfeer, de soberheid, de natuurlijke ligging,
en de overdachte afgeslotenheid van de ‘beschaafde’ wereld: geen kranten of
tijdschriften, geen radio of televisie.
Naast de natuurlijke warmwaterbronnen of hot springs waardoor Esalen een
kuurplaats par excellence is, vormen de ongerepte, weidse omgeving met de
subtropisch begroeide, quasi-ondoordringbare heuvelruggen, de onmiddellijke
nabijheid van de Pacific, en de positieve ingesteldheid ten aanzien van de diversiteit
van de menselijke gedragswijzen de grote aantrekkingspolen van Esalen. Wat je ook
doet of bent, hoe je je ook gedraagt of hoe je spreekt - alles wordt hier positief
getolereerd en meestal ook enthousiast geaccepteerd.
Elk van de 36 cabins of houten huisjes zijn eenvoudig, maar praktisch ingericht:
drie bedden, een paar stoelen, een paar wandlampjes en een badkamertje met het
nodige sanitair. Geen massacommunicatietoestellen, geen overbodige verlichting.
Vanuit zijn cabin ziet de Esalen-bezoeker de oceaan, het eenvoudig aangelegde
zwembad, de tuin met de geurige, kleurrijke
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planten en de eigen kruiden- en groentetuin met de onbespoten gewassen waarvoor
Esalen inmiddels ook al beroemd is geworden.
Een en ander doet je denken aan een klooster. En waarachtig, de blijheid waarmee
de begroetingen ondernomen worden, de bereidheid om een hand toe te steken bij
klusjes en kliekjes in keuken of tuin, de afzondering, de rust en de meditatie die de
meeste bezoekers hier komen vinden, zijn allemaal typische eigenschappen of facetten
van het monnikenbestaan. Het materialisme verdwijnt uiteraard niet totaal: de auto's
die bumper aan bumper en gelaten de terugtocht van hun eigenaars naar de
luidruchtige cultuur afwachten, liegen er niet om. Ook moet er afgerekend worden,
betaald voor de geboden diensten. Men heeft de afgelopen jaren Esalen en soortgelijke
instellingen vaak verweten dat het op 'n makkelijke manier lucratieve
mini-ondernemingen geworden zijn. Laten we dit wat pijnlijk, maar significant aspect
nader bekijken.
Om te beginnen lijkt het me absurd te stellen dat, omdat Esalen zich richt naar
menselijke groei, zich bezighoudt met interpersoonlijke relaties en met
zelfaanvaarding en -ontplooiing, dat precies daarom elke zorg om materialiteit haar
vreemd moet zijn. Ook Esalen is een in een welbepaalde maatschappij (de onze)
ontstaan en uitgegroeid tot een vlot functionerende onderneming, waar diensten
worden verstrekt, waar goederen worden geleverd, waar algemene en bijzondere
kosten en baten mee zijn gemoeid. De entreeprijzen voor deelneming aan
mini-workshops of seminaria liggen op het eerste gezicht aan de hoge kant: 100 $,
of ruim 4.000 BF. Maar daarvoor heb je onderdak en maaltijden van vrijdag 4 uur
in de namiddag tot zondag na de middag, een onbeperkt gebruik van de hot springs
en het seminarium waarvoor je je hebt ingeschreven. Een gewone week-end uitstap
kost je normaal in de States ruim zoveel geld.
Met name de mogelijkheid om intensief en ongehinderd gebruik te maken van de
warmwaterbronnen oefent natuurlijk een grote aantrekking uit op velen. Er zijn wel
meer hot springs in de V.S., maar enkel in Esalen mag men publiekelijk baden.
Ongetwijfeld is het naaktbaden samen met vriend of vriendin een belangrijke factor
in de beslissing van sommigen om Esalen te bezoeken, maar mensen met sensationele
verwachtingen gedragen zich heel gauw ontspannen, wanneer ze geconfronteerd
worden met de vanzelfsprekendheid en de intense ervaring van het baden in het
warme water op amper 50 meter van de oceaan. Als het even meezit, zie je een
zeeleeuw of een troepje walvissen die een indrukwekkende spuit aan de oppervlakte
in werking stellen. In de baden is het stil; af en toe heft een bader in meditatie een
diep en intensief Om aan.
Iemand vertelde me dat Esalen Institute de Rolls Royce van de Encounter,
Sensitivity, Sensory Awakening, en Energie-exploratie is. Dat lijkt me in
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zover juist dat het samengaan van voortreffelijke factoren hier op een unieke wijze
is gelukt: het klimaat van Californië, de sublieme ligging langs de oceaan, de
concentratie en de doorstroming van de beste experimentatoren met menselijke
mogelijkheden, de origineelste psychologen etc. etc.. Daarom is en blijft Esalen
exemplarisch voor wat op deze omstreden gebieden wordt gedaan, zowel in Amerika
als bij ons, in West-Europa. Met name in Nederland en België bestaat veelal de
neiging organisaties op te richten die werken met één bepaalde methode - of dat nu
Encounter, Sensitivity, of T-groups weze -, wat een bepaalde dogmatisering en
esoterisch waas, zo typisch voor intransigente gelovers, impliceert. Tot overmaat
van ramp specialiseren Belgische Sensitivity-trainers zich vaak in één bepaald soort
publiek: managers, academici, adolescenten, psycho- en pedagogen, neurotici,
contactarmen etc..
Esalen is naar Westeuropese begrippen ongelooflijk tolerant, anti-esoterisch,
gediversifieerd, ontspannen en humoristisch. Oosterse en Westerse technieken,
geloven, overtuigingen en praktijken worden voortdurend met elkaar geconfronteerd,
uitgeprobeerd en vrij toegepast, zonder uit die confrontatie dwingende conclusies te
trekken. Naar theorie en praktijk is Esalen een anarchistische enclave in een autoritaire
wereld.
De vraag is dan natuurlijk wat deze enclave aan de wereld, waar elke bezoeker
vroeg of laat opnieuw naar toe moet, aan valabels te bieden heeft. Mijn ervaring
tijdens mijn korte verblijf aldaar was dat je met een goedwillige mythologie wordt
geconfronteerd die je kunt verwerpen of accepteren, maar die je in elk geval niet
wordt opgedrongen. Toch verschaft de groep in praktisch alle gevallen aan deze
mythologie een gemakkelijke toegang. En meer dan eens is het een vreugdevol
onthaalde overrompeling. Het is ook niet zo makkelijk (of men ziet er werkelijk het
nut niet van in) om zich aan de voorgestelde sensitiviteit te onttrekken. Men heeft al
zoveel gehoord, gelezen, verwacht van Esalen dat men zichzelf bezwaarlijk kan
permitteren het gebodene als kletskoek, in het gunstigste geval als niet onaangenaam
tijdverdrijf weg te wuiven. Maar al werkt de mythologie op de groep in zoals water
op een droge spons, toch kun je je als kritisch participant niet onttrekken aan de vraag
naar de intrinsieke waarde van deze praktijken.
Bij heel wat groepsleiders bijvoorbeeld lijkt de integratie van eensdeels Oosterse
elementen, ontleend aan Zenboeddhisme, yoga, Soefisme en tantra, met anderdeels
Westerse mechanismen als het bezweren van angst en spanning door middel van het
gezond verstand, niet zo feilloos tot stand gekomen. Iedereen heeft wel een paar
boekjes over de modieuze Zen en tantra filosofieën en praktijken gelezen en wil niets
liever dan dit meteen stilzwijgend als algemeen ervaringsgegeven accepteren. Maar
daarom is het
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nut, of als men dat liever hoort: de heilzame kracht ervan nog niet bewezen.
Integendeel, de mythologie wordt nog extra aangedikt en kan enkel appelleren aan
vage gevoelens van diepheid, ervaring van het ‘Zelf’ enzomeer. Enig gewin aan
spiritualiteit, geestelijke kracht en energie (of hoe men het ook wil noemen) lijkt me
overigens moeilijk te realiseren zonder aanzienlijke inspanningen - en op dat punt
zullen de meest geëlaboreerde Oosterse denkwijzen en praktijken (vooral die der
tantrika's en der taoisten) het wel met me eens zijn. Nu is de enige boodschap die in
Esalen op eenduidige, heldere manier wordt verkondigd: be in touch with yourself,
aanvaard jezelf, ontspan, let's pretend not to pretend (dat laatste is de meest
uitgekiende onder de simpele boodschappen). Met het gevolg dat iedereen zichzelf
en de ander nog niet zo kwaad begint te vinden, dat de eigen beperktheid zonder
meer wordt aanvaard, en dat de anderen op een positieve manier in hun anders-zijn
worden getolereerd. Dat is allemaal heel gunstig voor onze eenzijdig gerichte
maatschappij, dat bevordert haar flexibiliteit - maar ik zie niet hoe zoiets ipso facto
de spirituele, persoonlijke groei kan stimuleren. En dan spreek ik nog niet over de
mentale en intellectuele vooruitgang die enkel kan verworven worden door het leveren
van voortdurende inspanningen. Vermits in Esalen alle technieken worden
geïntegreerd, vertoont het daaruit resulterend amalgaam een krachteloosheid die
wellicht het subjectief gevoel van welzijn verhoogt, maar aan de objectieve
voorwaarden van spirituele groei niets wezenlijks toevoegt.
Het is jammer dat er geen onderzoek bestaat naar de motieven die de mensen ertoe
bewegen naar Esalen (of onze centra in België en Nederland van Encounter en
Sensitivity Training) te trekken. Overwegend zijn het intellectueel of universitair
gevormden, niet in het minst natuurlijk mensen uit de professie zelf: psychologen,
pedagogen, maatschappelijke werkers, professoren, sociaal gerichte medici,
psychiaters, leraren, communicatie- en reclamespecialisten; priesters of ex-priesters
en personeelschefs. Sommigen zoeken een partner, anderen willen het absoluut eens
meemaken, nog anderen behoren gewoon graag tot een groep. De gemiddelde leeftijd
ligt rond de dertig à vijfendertig: de nieuwe generatie volwassenen met misschien
minder vooroordelen, minder nood aan respectabiliteit en autoriteit dan de oudere
generaties, die echter ook in niet onaanzienlijke mate zijn vertegenwoordigd.
Sommigen onder hen zijn in Esalen gebleven, hebben met hun verleden totaal
gebroken. Zo bijvoorbeeld een van de vrouwen in de keuken (Janet Lederman, tevens
associate director van Esalen, Big Sur) die door iedereen omstandig gekust wordt,
was tot voor drie jaar vice-president van een reclamebureau.
Naast het ‘echte’ Esalen te Big Sur functioneert ook een afdeling in San Francisco,
de zogenaamde Bay-Area aan de Union Street 1793. Hier ont-
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breekt helaas de unieke combinatie van afzondering, natuur en kuuroord, al is San
Francisco toch ook een geschikte stad om het eclecticisme en syncretisme wat betreft
de menselijke potentialiteit (personal growth) waar te maken. San Francisco is, veel
meer dan het semi-Europees geperverteerde New York, de kosmopolitische stad bij
uitstek, waar de meest uiteenlopende invloeden schijnbaar probleemloos opgeslokt
worden, waar de esprit de sérieux een onbekende en het Westerse pretentieuze
rationalisme slechts één van de vele mogelijkheden is.
Het valt niet mee om Esalen Institute objectief te evalueren. Zoals de Nederlandse
psycholoog Leo Lion in een van zijn reisbrieven (augustus 1971) noteerde: ‘Esalen
is een prikkelwoord, er zijn is een beleving, goed beschrijven een onmogelijkheid’.
Vanuit typisch Westeuropese apriori's is men geneigd Esalen te beschouwen als
de apotheose van het Amerikaanse anti-intellectualisme. De epistemologische basis
of kern van het sortiment groepsgebeuren dat hier (en elders) plaatsvindt, is uiterst
zwak - vandaar de onbetrouwbaarheid van de uitwerking. Bovendien stoelt dit
gebeuren op een flauw idee van de ‘groep’. namelijk: een arbitraire verzameling van
personen; wellicht krijgt een groep pas betekenis wanneer zij spontaan en organisch
zichzelf samenstelt. De Esalenfilosofie, die hiermee model staat voor de Encounter-,
Sensitivity-, en Gestalt-filosofie, berust op de assumptie dat de wereld beter zal
worden, wanneer de mensen ongeremder, ongekunstelder en ‘dieper’ met elkaar
omgaan. Wel, die onderstelling moet eerst maar eens bewezen, althans
geargumenteerd worden. In veel gevallen wordt van de deelnemers gevraagd om in
korte tijd de moeizaam verworven cultuur als ballast overboord te gooien:
vormelijkheid, beschaafd gedrag, zelfcontrole, zelfcensuur, bescheidenheid, nadenken
vooraleer te formuleren, etc.. Het is de vraag of we die cultuur nu niet meer dan ooit
behoeven.
Maar het merkwaardige is nu dat deze rationele bezwaren en zwaarwichtige
overdenkingen in Esalen vrij irrelevant worden, omdat je meemaakt en ervaart dat
je kritiek minstens evenzeer verwijst naar jezelf als criticus als naar het gekritiseerde
verschijnsel. Het onvervangbare van Esalen is dat het je eigen levensvorm op speelse
of minder speelse wijze toetst aan totaal andere levensvormen. Wanneer je als gevolg
daarvan je eigen vooroordelen en vooropstellingen beter gaat percipiëren, en je het
decentraliseringsproces van je eigen persoon als een prettige bevrijding meemaakt,
lijkt me al heel wat bereikt.
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Politiek overzicht de maand mei
● Internationale samenwerking
De Europese Gemeenschap
In de kring van de Europese Gemeenschap leefde men in de maand mei tussen hoop
en vrees.
Kwam de afkondiging van zware invoerrechten in Italië de vorige maand nog als
een harde klap aan, in de loop van mei scheen er iets meer begrip te komen voor het
standpunt van de Italiaanse regering, die met haar maatregel alleen bedoelde de
binnenlandse economie van Italië te saneren om naderhand weer als een gezond
medelid van de Economische Gemeenschap volop aan de doelstellingen van de
Gemeenschap te kunnen gaan meewerken. Men hoopte op de eerstvolgende
ministersconferentie in Luxemburg tot overeenstemming te komen over een
gemeenschappelijk hulpprogramma voor Italië en daarmee zo niet een volledige
opheffing dan toch een verzachting van de Italiaanse maatregelen te bereiken. Dus
toch een beetje hoop.
Hoopgevend was ook de omstandigheid dat de Britse regering óók de soep niet
zo heet gegeten wilde zien als zij die aanvankelijk opdiende. De Britse minister van
Buitenlandse Zaken liet doorschemeren, dat op de eerstvolgende ministersconferentie
van hem een meer conciliante houding mocht worden verwacht. Alweer hoop.
De gebeurtenissen in Frankrijk en West-Duitsland riepen weer twijfels op. Hoe
zou de houding zijn van Frankrijks nieuwe President, Giscard d'Estaing, die kennelijk
van plan is de touwtjes van het buitenlands beleid in eigen hand te houden, evenals
zijn voorganger Pompidou? Hoe zou de regeringsverklaring van het kabinet Chirac
ten aanzien van de Europese Gemeenschap uitvallen? En welke consequenties zou
het heengaan van Willy Brandt hebben? Brandt gold als een der sterkste promotoren
van de Gemeenschap. Zou zijn opvolger er net zo over denken als hij en er eventueel
evenveel offers voor over hebben om de Gemeenschap in stand te houden en te
versterken? Vrees.

De atoomclub
Volkomen onverwachts heeft India bekend gemaakt, dat het een eerste experiment
met een atoomexplosie gaat ondernemen. Weliswaar zal dit experiment een vreedzaam
doel hebben - landverbetering in feite - maar niettemin hebben de andere
atoom-mogendheden wel enigszins verbaasd opgekeken, dat India zich ongevraagd
als zesde lid bij hun club heeft aangesloten.

● Internationale conflicten
Het Midden Oosten
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Nog steeds werd er in de loop van de maand mei hevig gevochten tussen Syrië en
Israel. Sedert het zogenaamde ‘einde’ van de oktober-oorlog, in ruim een half jaar
tijd dus, wisselden Syriërs en Israë-
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liërs niet minder dan 1200 duels met de zware artillerie.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kissinger, liet zich echter door
deze verbeten voortgezette vijandelijkheden niet ontmoedigen. Meer dan een volle
maand liet hij zich op zijn State Department niet zien en reisde hij onafgebroken
rond in het Midden-Oosten. In totaal legde hij in die tijd bijna 40.000 kilometer af
per vliegtuig, vertoefde hij 16 maal in Jerusalem, 13 maal in Damascus en bezocht
hij en passant nog zes andere hoofdsteden in dit gebied. Tussen zijn talloze
besprekingen door besteedde hij in zijn hotelkamers nog ettelijke uren per dag om
de telegrammen af te werken, waarmee het State Department hem van de lopende
zaken op de hoogte hield en waarover hij als verantwoordelijk minister beslissingen
moest nemen.
Zijn kansen op succes wisselden bijna van dag tot dag. Noch de Syriërs noch de
Israëli maakten het hem erg gemakkelijk. De Syriërs vielen telkens weer van de ene
stemming in de andere. Ieder ogenblik kwamen zij van de ene dag op de andere terug
op concessies waar zij eerst mee akkoord waren gegaan en dan een paar dagen later
waren zij weer bijgedraaid. Ook de Israëli hadden moeite met de van hen gevraagde
concessies, maar tegenover hen kon Kissinger steeds weer het argument herhalen:
wanneer jullie de concessies die ik voorstel, aanvaarden, kan de wereld jullie nooit
de schuld geven als de onderhandelingen eventueel zouden mislukken.
Daar kwam nog bij, dat de Sovjets zich hoe langer hoe meer ongerust maakten
over zijn bedrijvigheid. Zijn voortdurende aanwezigheid ter plaatse gaf hun echter
niet meer de kans om onder zijn duiven te schieten, terwijl hij even was teruggekeerd
naar Washington. Ten einde raad nodigde de Russische minister van Buitenlandse
Zaken, Gromyko, zichzelf maar uit om naar Damascus te komen, terwijl Kissinger
daar bezig was. Dermate onverwacht voor de Syriërs, dat zijn vliegtuig twintig
minuten boven het vliegveld moest blijven cirkelen omdat nog in allerhaast
toebereidselen voor zijn ontvangst moesten worden getroffen. Gretig aanvaardde
Kissinger echter zijn ‘hulp’.
Wat aan het begin van de maand nog een onmogelijke opgaaf leek, werd door
Kissinger tegen het eind van de maand volbracht. Uit zijn moeizame onderhandelingen
kwam tenslotte een akkoord tot stand dat begin juni in Genève zou worden getekend.
Een akkoord over de troepenscheiding. Aan weerskanten van een smalle strook
niemandsland, waar de troepen van de Verenigde Naties onder bevel van een Finse
generaal de orde zouden bewaren en toezicht zouden houden op de naleving van het
bestand, werden drie zônes gevormd; in de eerste zouden beide landen slechts een
zeer beperkt aantal troepen en wapens mogen houden; in de tweede iets meer en eerst
in de derde konden zij doen en laten wat zij wilden. Israël deed afstand van een klein
stuk grond dat het in 1967 op Syrië had veroverd en waar de Israëli intussen al hard
aan hadden gewerkt, maar Israël behield een strategisch belangrijke positie op de
berg Hermon.
Nauwelijks was een voorlopig akkoord getekend of de zware artillerie in het
Golan-gebied zweeg en onmiddellijk na de definitieve ondertekening in Genève kon
de uitwisseling van krijgsgevangenen beginnen.
Hoe de wereld en vooral Amerika tegen dit alles aankeek, bleek duidelijk uit de
reactie van de New York Times, die verleden jaar nog ernstig bezwaar opperde tegen
de toekenning van de Nobelprijs aan Kissinger wegens de twijfelachtige vrede die
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hij in Vietnam tot stand bracht, doch ditmaal een beschouwing over het bestand
tussen Syrië en Israël afsloot met de opmerking dat Kissinger dáármee blijk had
gegeven de Nobelprijs wèl te verdienen.

De Palestijnen
Intussen verdriet het de Palestijnen, dat hun belangen bij dit akkoord tussen Syrië
en Israël niet of nauwelijks aan bod zijn gekomen. Het gaat uiteindelijk toch om hén,
menen zij. Zij weigeren overigens aan de besprekingen in Genève deel te nemen,
zolang men daar de formule hanteert die in de laatste resolutie van de Verenigde
Naties is vastgelegd en waarin zij als ‘vluchtelingen’ worden aangeduid.
Zij zetten de strijd voort met alle middelen van de terreur.
Zij gaven daarvan een bijzonder misdadig staaltje in het Israëlische dorp Maalot,
even onder de grens van Libanon. Zij bezetten daar een schoolgebouw en hielden er
een honderdtal kinderen in gijzeling. Toen de Israëliërs tenslotte, ziende dat
onderhandelingen niets uit-
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haalden en dat de dreigementen van de drie terroristen steeds ernstiger werden, de
aanval op het schoolgebouw openden, begon een van de drie Palestijnen in koelen
bloede de kinderen met een nekschot neer te knallen. Twintig achter elkaar! Intussen
probeerde een tweede met een handgranaat de hele rest om het leven te brengen,
hetgeen echter mislukte omdat de Israëli tenslotte twee van hen neerschoten en ook
de derde, op de vlucht geslagen, wisten te treffen.
Israël beantwoordde deze afschuwelijke wandaad aanstonds met luchtaanvallen
op kampen in Libanon, waar Palestijnse terroristen werden opgeleid. Ook daarbij
zouden tegen de twintig doden zijn gevallen.

● Nationale politiek
Nederland
- Gemeenteraadsverkiezingen. Twee maanden na de verkiezingen voor de Provinciale
Staten zijn de Nederlandse kiezers opnieuw naar de stembus geroepen, ditmaal voor
de verkiezing van de Gemeenteraden. Grote verschuivingen verwachtte men er
eigenlijk niet van; in twee maanden verandert er niet zoveel. Tot ieders verbazing
echter kwam er wél een verrassing uit de bus. Ondanks het feit dat bij
gemeenteraadsverkiezingen in het algemeen heel wat stemmen worden uitgebracht
op typisch lokale partijtjes, zodat daar vaak geen peil op te trekken valt voor de
landelijke politiek, lieten zich ditmaal toch heel duidelijk algemene tendensen
onderkennen; de kleintjes kwamen veel minder aan bod dan bij vorige gelegenheden.
Samenvattend zou men kunnen stellen, dat zich bij de kiezers een eerste aanzet tot
terugvloeien naar het midden vertoonde. Hetgeen zich demonstreerde in het feit dat
ten eerste de ‘progressieve’ drie met 2,2% achteruit liepen, de VVD met ongeveer
1%, terwijl de drie confessionele partijen, verenigd in het Christen Democratisch
Appèl, niet minder dan ruim 3% wonnen. Dat zijn dan percentages van het totaal.
Rekent men deze percentages om in percentages van het aantal ‘eigen’ kiezers die
twee maanden geleden nog voor de betreffende partijen stemden, dan komt men tot
een achteruitgang van de ‘progressieven’ én van de VVD beiden met ongeveer 5%
en tot een winst van maar liefst 15% voor het CDA. Wat daartoe ongetwijfeld heeft
bijgedragen is de omstandigheid dat in de gemeenten het samenwerkingsverband
van het CDA een veel scherper omlijning heeft gekregen dan in de landelijke politiek.
Duidelijk is gebleken, dat de kiezers het samengaan van de drie confessionelen in
één middenblok wensen. De eerste reactie van de voorzitter van het CDA, prof.
Steenkamp, was dan ook dat dit samengaan zich ook in de landelijke politiek
duidelijker moet gaan manifesteren en dat er een eind moet komen aan wat hij noemde
de ‘muggenvangerij’ tussen de drie confessionele fracties in de Tweede Kamer.
Terecht!
- De bestuurscolleges. De eerste taak van een nieuw gekozen gemeenteraad is de
aanwijzing van de wethouders, die samen met de Burgemeester het bestuurscollege
van de gemeente vormen. Reeds voor de gemeenteraadsverkiezingen bleek duidelijk,
dat de Partij van de Arbeid op dit gebied een vuil politiek spelletje voorbereidde.

Streven. Jaargang 27

Het behoort tot de goede gewoonten in de Nederlandse gemeenteraadspolitiek, dat
het College van Burgemeester en Wethouders zodanig wordt samengesteld, dat het
een zo getrouw mogelijke afspiegeling vormt van de gemeenteraad in zijn geheel;
dat dus alle partijen die in voldoende mate in de Raad vertegenwoordigd zijn, over
een of meer wethouderszetels kunnen beschikken, naar gelang van hun aanhang in
de Raad. De Partij van de Arbeid echter hief de ogen ten hemel en verklaarde: wij
willen de gemeente besturen overeenkomstig een heilig program en dáár waar wij
over de meerderheid in de Raad beschikken, vormen wij dus een ‘programcollege’.
waar wij de zaken alléén in bedisselen en niet alleen onze WD-opponenten maar óók
onze
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bondgenoten in de landsregering kunnen dan naar de pomp lopen! Een staaltje van
brutale politieke schijnheiligheid, waar men misschien het best in Amerika modellen
voor zou kunnen vinden! De lichte waarschuwing van de kiezers en de luide
waarschuwingen van de katholieke en anti-revolutionaire fractieleiders in de Tweede
Kamer legde de Partij van de Arbeid naast zich neer met het wederom schijnheilige
smoesje, dat het landelijk partijbestuur geen bindende consignes kon geven aan de
plaatselijke afdelingen en gemeenteraadsfracties. Vast stond tegen het eind van de
maand, dat er ‘programmacolleges’ - lees ‘dictatuurcolleges’ - zouden komen in de
provincie Noord-Holland en in de gemeente Rotterdam. Hoe de andere partijen
daarop zullen reageren in die provincies en gemeenten waar zij samen een meerderheid
hebben, is nog niet duidelijk. Maar dat de houding van de Partij van de Arbeid
dusdoende een polarisatie in de hand werkt waar zij zelf wel eens de dupe van zou
kunnen worden, lijkt niet onwaarschijnlijk, alle zoals gewoonlijk zoetsappige sussende
verklaringen van de heer Den Uyl ten spijt.
- Exit D.'66. Het kleine partijtje dat een aantal jaren geleden zich zo dapper
presenteerde als een heel nieuw element in de Nederlandse politiek - het element
van het pragmatisme - heeft opnieuw een zware dreun gekregen bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Het heeft maar in een klein aantal gemeenten meegedaan
en verwierf daar zegge en schrijve twee zetels op de vele duizenden. Zijn politieke
leider, Dr. Terlouw, ziet er dan ook geen gat meer in. In de Martinihal, waar hij op
de avond van de verkiezingsdag de uitslagen afwachtte, maakte hij er tenminste geen
geheim van dat het voor hem voorbij is. De partij is aan het sterven en hoe eerder
hij haar ten grave kan dragen hoe liever het hem is.
- De middenstand. Het verzet van de kleine ondernemers en de middenstanders tegen
een regering die op haar knieën ligt zodra de vakbonden een keel opzetten, maar
meteen schande roept wanneer de middenstand haar voorrekent dat zij per jaar meer
dan 10% in reëel inkomen achteruitholt en daarom aan harde acties denkt, vond deze
maand alvast enige ruggegraat in de actie van de kleine melkslijters, die ertegen op
komen dat de grote melkfabrieken aan de grootwinkelbedrijven een lagere prijs
berekenen dan aan hen; zij weigeren verhoogde prijzen te betalen. Ook de kruideniers
begonnen zich te roeren. Den Haag doet er, eerlijk gezegd, niet veel aan. De
Christelijk-Historische fractieleider Kruisinga deed wel een poging om de regering
een duidelijk middenstands-programma af te dwingen, maar de Tweede Kamer liet
hem in de kou staan. Minister Boersma van ‘sociale zaken’ - waaronder hij
waarschijnlijk in hoofdzaak ‘vakbondszaken’ verstaat - zegde wel toe een ‘gesprek’
te zullen voeren met de middenstandsorganisaties en scheen bereid te zijn tot het
invoeren van een soort algemene volksverzekering tegen arbeidsongeschiktheid,
waar de middenstand inderdaad enigermate mee geholpen zou zijn, doch trok die
bereidwilligheid met een half handje weer terug omdat inmiddels is gebleken dat de
sociale wetten langzamerhand een veel te groot deel van het nationale inkomen
opslokken. Het is nú al nauwelijks meer te betalen. En de middenstand maar
verkommeren. Van ‘sociale zaken’ gesproken.
De vakbeweging. De federatie tussen het NVV en het NKV, die in kannen en
kruiken leek, komt er voorlopig nog niet. Het werd al eerder duidelijk dat het NKV
bij het aangaan van die federatie een gevoelig ledenverlies zou lijden, niet alleen van
de kant van de beambten en het hogere personeel, die met hun hele bond besloten
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uit te treden, maar ook van individuele leden, die ervan overtuigd waren dat het NKV,
eenmaal in de armen van het NW, binnen de kortste keren zou worden doodgedrukt
en die zich dan maar liever wilden aansluiten bij het principieel gebleven CNV, dat
de federatie van den beginne af verwierp. Deze maand kwam aan het licht dat binnen
het NVV ook niet alles koek en ei is over die federatie. De grootste bond, de
industriebond van Arie Groeneveld, voelt er niets voor. Het plan is nog wel niet van
de baan; voorlopig is de zaak een half jaar in de ijskast gezet, maar of die daar ooit
nog levend uit komt is een open vraag.
- De collegegelden. Het gesol met de collegegelden gaat nog steeds door. Minister
de Brauw stelde het collegegeld indertijd op duizend gulden per jaar; een groot aantal
studenten heeft dit bedrag betaald; een groot aantal niet; deze laatsten werden niet
gecontroleerd, niet geweerd en niet vervolgd. Minister van Kemenade heeft nu het
consent van de Kamer gekregen op een collegegeld van
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500 gulden, maar er is geen sprake van dat de loyale studenten, die indertijd duizend
gulden hebben betaald, een cent terugkrijgen of dat zelfs die 500 gulden nog wordt
nagevorderd van degenen die niet betaalden. Zoiets moet een gewone arbeidersjongen
eens proberen als hij de lessen op een technische school wil volgen; als hij niet prompt
op tijd betaalt, vliegt hij de deur uit! Maar ja, dat is maar een gewone arbeidersjongen.
En wij hebben toch zo'n verschrikkelijk sociaal voelende regering!
- Defensie. Minister Vredeling is voornemens in de komende vier jaren bijna twee
miljard op de begroting van Defensie te bezuinigen. Zijn partijvoorzitter, Van der
Louw, liet meteen vast te KVP weten dat zij die bezuiniging maar te slikken had en
het is niet onmogelijk dat de KVP op dit punt inderdaad door de knieën gaat. Met
de Anti-Revolutionairen echter schijnt de regering het moeilijker te zullen krijgen
op dit punt. Veel zal ervan afhangen hoe de NATO op Vredelings bezuinigingsplannen
reageert, maar de mogelijkheid van een ernstig conflict is toch niet uitgesloten,
ondanks de steeds weer sussende woorden van de heer Den Uyl. (zie boven!)
- De Koninkrijksconferentie. De topconferentie van het Koninkrijk heeft
plaatsgevonden. De ‘bergen’ hebben gepaard en een nietige muis gebaard! De heer
Den Uyl gaf er wel hoog van op, maar in feite is er alleen uit gekomen, dat een aantal
hete hangijzers in verband met de spoedige onafhankelijkheid van Suriname terug
verwezen zijn naar de reeds bestaande Koninkrijkscommissie, die alleen wat haast
moet gaan maken. Daar was de topconferentie niet voor nodig geweest.

Verenigde Staten van Amerika
- Nixons positie. President Nixon blijft stug volharden in zijn pogingen om het
Watergate schandaal zo niet van zich af te schudden, dan toch de
impeachment-procedure in het Congres op de lange baan te schuiven. Gedeeltelijk
is hem dat ook gelukt. Het ziet ernaar uit dat de juridische commissie uit het Congres,
die de akte van beschuldiging tegen de President moet opstellen, zeker een paar
maanden achterop is geraakt op haar tijdschema, omdat de President voortdurend
maar blijft weigeren om het gevraagde bewijsmateriaal, dat binnen zijn bereik ligt,
af te staan. Men verwacht nu, dat de akte van beschuldiging niet vóór augustus gereed
zal zijn. Het Congres kan deze dan nog wel in zijn tegenwoordige samenstelling
afwerken en doorsturen naar de Senaat, die uiteindelijk recht zal moeten spreken,
maar of de Senaat nog in deze zittingsperiode, vóór de congresverkiezingen van
november, aan het eigenlijke rechtsgeding zal beginnen, is een open vraag. De
Amerikaanse juristen menen van wel. Tussen de beide huizen van het Congres bestaat
namelijk een wezenlijk verschil. Het Amerikaanse volk kiest iedere twee jaren een
nieuw Lagerhuis, dat men in de wandeling ‘het Congres’ noemt. Ieder Congres heeft
in de Amerikaanse geschiedenis zijn nummer. Ieder Congres staat apart. Ieder Congres
werkt zijn eigen zaken af; het kan zijn opvolger niet binden. Heel anders echter de
Senaat. Er is in de Amerikaanse geschiedenis maar één Senaat. Een permanent
lichaam, waarvan iedere twee jaren slechts een derde van de leden aftreedt en opnieuw
wordt gekozen. De Senaat kan dus wèl werkzaamheden voortzetten over de grens
van de twee-jaar zitting van het Congres. Het is dus niet onmogelijk dat de Senaat
nog voor de verkiezingen een begin maakt met de berechting van de heer Nixon.

Streven. Jaargang 27

Nixons vertragingspolitiek heeft intussen een lelijke dreun gekregen van het Opperste
Gerechtshof. De speciale aanklager Jaworski heeft zich met voorbijgaan van een
lagere rechter rechtstreeks gewend tot het hoogste rechtscollege in Amerika met een
verzoek om met spoed de vraag te behandelen of de President gerechtigd is
bewijsmateriaal in de zaak van enkele zijner vroegere medewerkers achter te houden.
Het Opperste Gerechtshof heeft beslist dat het aan dit verzoek zal voldoen en daartoe
zelfs zijn gewone reces zal uitstellen. Beslist het Hof dat Nixon het gevraagde
materiaal moet afstaan, dan komt de President voor een uiterst moeilijk dilemma te
staan. Ofwel hij geeft de bandjes en de documenten af, die waarschijnlijk belastend
materiaal voor hemzelf bevattten, ofwel hij weigert aan een bevel van het Opperste
Gerechtshof te voldoen en dát alleen is reeds voldoende voor een impeachment.
Het uitzicht wordt voor hem steeds somberder. Oók al omdat het nog helemaal
niet zeker is hoe het hem na een eventueel impeachment of aftreden zal vergaan. De
mogelijkheid is niet uitgeslo-
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ten, dat hij dan - eenmaal uit de onschendbaarheid van het Witte Huis - aan
verschillende gewone strafrechtelijke vervolgingen zal komen bloot te staan, die hem
of kapitale boetes of zware gevangenisstraffen of beide kunnen opleveren.
Zijn enige toeverlaat is nu nog Kissinger, wiens successen hij naarstig op zijn
eigen rekening schrijft. Hij is voornemens in de maand juni een soort van triomfale
ronde te gaan maken langs alle landen van het Midden-Oosten teneinde zich als de
‘vredestichter’ te laten bejubelen.
- Fords positie. De Vice-President van de Verenigde Staten, Gerald Ford, heeft het
intussen niet gemakkelijk. Als rechtgeaard Republikein kan hij de President niet
afvallen, maar van de andere kant moet hij uitkijken dat hij zich niet te veel met
Nixon vereenzelvigt, zich niet te veel met hem laat zien. Hij moet zijn blazoen
onbesmet houden voor het geval dat hij de wacht in het Witte Huis moet overnemen.
Hij moet laveren. Hij doet dat heel handig. In de eerste plaats zorgt hij dat hij zover
mogelijk van het Witte Huis vandaan blijft. In het half jaar dat hij nu Vice-President
is, heeft hij niet minder dan 375 spreekbeurten vervuld over héél Amerika. Daarvoor
heeft hij 80.000 mijl gevlogen. Dit levert hem het extra voordeel op, dat hij in de
kring van de Republikeinse partij hoe langer hoe meer bekendheid krijgt als een
vriendelijke man, die weet wat hij wil. In Washington zelf, waar hij de zittingen van
de Senaat moet presideren, cultiveert hij met de grootste zorg zijn goede betrekkingen
zowel met de Senatoren als met de leden van het Congres en met de pers. Uiteraard
beschikt hij over een fraai kantoor in de Senaatsvleugel van het Capitool, maar hij
is de eerste Vice-President die zich ook een kamer heeft laten inrichten aan de
Congres-zijde van het gebouw, zodat de leden van het Congres niet helemaal naar
de andere kant van het gebouw hoeven te lopen om een praatje met hem te maken.
In de tijd van Agnew vormden de bewakers van de Vice-President een gesloten
cordon om hem heen; zij maakten korte metten met journalisten die de Vice-President
trachtten te benaderen. Onder Ford is dat op slag veranderd. Ford heeft hun opdracht
gegeven journalisten en bezoekers met evenveel voorkomendheid te behandelen als
zij tegenover hemzelf aan de dag leggen. Dit alles markeert een verschil met Nixon
dat de Amerikanen weldadig aandoet. Ford speelt zijn spel bijzonder goed.

Frankrijk
Tweemaal zijn de Fransen naar de stembus geroepen voor de verkiezing van een
nieuwe President. De eerste keer, op 5 mei, kregen zij de keus tussen twaalf
kandidaten. Van deze twaalf verenigde de kandidaat van de linkergroepen, François
Mitterand, ruim 43% van de uitgebrachte stemmen op zich; op een flinke afstand
volgden Giscard d'Estaing met ruim 32% en Chaban Delmas met 15%. Aangezien
volgens de Franse Grondwet de President moet worden gekozen met absolute
meerderheid van stemmen, moest op 19 mei een tweede verkiezing volgen tussen
de twee kandidaten die bij de eerste gelegenheid de meeste stemmen hadden
verworven - tussen Mitterand dus en Giscard d'Estaing. Dit betekende dat bij de
eerste stemming het onversneden Gaullisme al een zware nederlaag had geleden.
Niet alleen omdat de linkse kandidaat het zo ver had geschopt maar vooral omdat
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de ras-zuivere Gaullist in het gezelschap, Chaban Delmas, een zo pover figuur maakte.
De duidelijke voorkeur van de rechtsgezinde Fransen voor Giscard d'Estaing duidde
onmiskenbaar op een afwending van het Gaullisme pur sang. Giscards sympathieen
lagen wel rechts, maar hij hield zich onafhankelijk van de Gaullisten.
Gedurende de twee weken die tussen de eerste en de tweede verkiezing verstreken.
steeg de spanning met de dag. Aanvankelijk voorspelden de opiniepeilingen nog een
geriefelijke meerderheid voor Giscard d'Estaing, doch naarmate de datum van 19
mei naderde, steeg de aanhang van Mitterand en op het laatst waren de beide
kandidaten elkaar zo dicht genaderd dat niemand meer met enige zekerheid de uitslag
van de verkiezing kon voorspellen. Het werd een dubbeltje op zijn kant. Hoogtepunt
in de verkiezingscampagne vormde een televisiedebat tussen Giscard en Mitterand;
een debat dat op sommige momenten hoog opliep doch uiteindelijk de balans enigszins
ten voordele van Giscard deed doorslaan. Vooral omdat Giscard er geen ogenblik
twijfel over liet bestaan dat hij, ongeacht de grootte van zijn meerderheid, zich de
President van álle Fransen zou voelen, terwijl Mitterand zich nauvvelijks kon
verdedigen tegen
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het verwijt dat hij alleen maar de arbeiders als Fransen wenste te beschouwen, voor
wier belangen hij zou opkomen. Giscard beloofde ook de arbeiders sociale
verbeteringen, doch op basis van een gezonde economie. Bovendien speelde
Mitterands mededeling dat hij zeven communisten in zijn kabinet zou opnemen, hem
bepaald niet in de kaart.
De voorspellingen van de opiniepeilers bleken ditmaal eens bewaarheid; het werd
op 19 mei inderdaad een nek-aannek race tussen de twee kandidaten. Giscard d'Estaing
kwam weliswaar als overwinnaar uit de bus, doch met een bijzonder kleine
meerderheid van iets meer dan 400.000 stemmen op een totaal van bijna 27 miljoen.
Giscard gaf echter aanstonds te kennen dat hij zich niet als een controversiële
President zou opstellen met slechts de helft van de Fransen achter zich. Hij begon
met premier Messmer, de laatste keus van Pompidou, af te danken; in zijn plaats
benoemde hij de Gaullist Jacques Chirac. In tegenstelling echter tot het kabinet
Messmer, dat tien Gaullisten bevatte, telde het kabinet Chirac er slechts vijf. Naast
deze vijf kregen de vertegenwoordigers van het Centrum belangrijke posten in het
kabinet, hetgeen betekent dat Giscard in het Parlement over een ruime meerderheid
kan beschikken. De sleutelposten voor het binnenlands beleid worden in het kabinet
ingenomen door oude vertrouwelingen van Giscard; de post van Buitenlandse Zaken
door een kleurloze beroepsdiplomaat, hetgeen erop wijst dat Giscard het buitenlands
beleid waarschijnlijk vrijwel geheel in eigen hand wil houden.
Het wachten is nu op zijn regeringsverklaring.

West-Duitsland
Bondskanselier Brandt heeft ontslag genomen op grond van het feit dat hij in opspraak
kwam door de onthulling dat een van zijn allernaaste medewerkers, die toegang had
tot vrijwel alle staatsgeheimen, een topspion van Oost-Duitsland bleek te zijn. Het
is echter bij politici altijd de vraag of aanleiding en oorzaak identiek zijn. De
veronderstelling is niet ongerechtvaardigd dat dit bij Brandt's aftreden niet het geval
is. Het zat Brandt het laatste jaar niet mee. Zijn Oostpolitiek kon nauwelijks meer
een succes worden genoemd; over zijn binnenlands beleid juichte ook niet iedereen.
De jongsocialisten hingen hem met hun radicale eisen aan de benen en de
middengroepen, waar hij uitdrukkelijk steun bij zocht, bleken bij de laatste
verkiezingen in de deelstaten geleidelijk weer terug te vloeien naar de
Christen-Democraten. De regeringsverantwoordelijkheid begon hem zienderogen
steeds zwaarder te drukken en de mogelijkheid mag bepaald niet worden uitgesloten
dat hij die spionage-affaire alleen maar dankbaar heeft aangegrepen om die
verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Daarmee valt het te rijmen dat hij als
partijleider (zonder regeringsverantwoordelijkheid dus) is aangebleven. Leer een
staatsman als Brandt de knepen van de politiek!
Ongeveer tegelijkertijd met zijn aftreden viel het einde van de ambtstermijn voor
President Heinemann. In zijn plaats werd Brandt's minister van Buitenlandse Zaken,
Walter Scheel, gekozen. In de plaats van Brandt zelf trad Helmut Schmidt, minister
van Financiën in het kabinet Brandt.
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Schmidt geldt als een eerzuchtig politicus, die getoond heeft over grote
bestuurskwaliteiten te beschikken. Hij was geen onverdeeld bewonderaar van Brandt,
mede omdat deze nauwelijks enige belangstelling aan de dag legde voor de
economische problemen, die Schmidt juist zeer ter harte gingen. Uitgesproken
progressief is hij bepaald niet. Hij is een uiterst scherp en gewiekst debater.
Hij zal het waarschijnlijk moeilijk genoeg krijgen, omdat de oppositie haar winst
in de deelstaten weliswaar nog niet kan omzetten in een meerderheid in de Bondsdag,
maar straks waarschijnlijk wel in het Hogerhuis.

Portugal
Het nieuwe regime in Portugal heeft zich in de loop van de maand mei enigszins
gestabiliseerd. Op 15 mei werd generaal de Spínola geïnstalleerd als President van
de Republiek. Op uitdrukkelijke wens van de Spínola geschiedde dit zonder enig
ceremonieel vertoon; de Spínola wilde aldus te kennen geven, dat zijn presidentschap
slechts een voorlopig karakter droeg. 's-Anderendaags benoemde de Spinola een
nieuwe regering, die eveneens een voorlopig karakter draagt. Eerst tegen de lente
van het volgend jaar is hij voornemens verkiezingen uit te schrijven. Als
Minister-President benoemde hij Adelino Palma Carlos, een onafhankelijk politicus,
die tijdens het
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regime Caetano niet bekend stond als een leider van de oppositie, doch ook zorgvuldig
afstand tegenover het regime bewaarde. In zijn kabinet zitten zowel socialisten en
communisten als liberalen, waar zich stellig een aantal aanhangers van Caetano achter
verschuilen. De belangrijkste figuur in het kabinet is Mario Soares, leider van de
socialisten, die de portefeuille van Buitenlandse Zaken beheert.
Het optreden van Soares heeft vooral duidelijkheid gebracht in de voornemens
van de regering ten aanzien van de koloniale oorlogen. Soares heeft zowel de Frelimo
in Mozambique als de voorlopige regering van Guinee-Bissau te kennen gegeven
bereid te zijn tot praten. De Frelimo heeft hij aangeboden de oorlog in Mozambique
te beëindigen wanneer de Frelimo zich omzet van een gewapende verzetsbeweging
in een politieke partij. Met Guinee-Bissau heeft hij besprekingen geopend op basis
van erkenning van onafhankelijkheid. Het is duidelijk dat het regime vastbesloten is
aan de moeilijkheden in de koloniale gebieden drastisch een eind te maken. De
onderhandelingen waren aan het einde van de maand nog in gang.
De nieuwe regering is in ieder geval bezig een referendum voor te bereiden over
het statuut voor de koloniën en vóór 15 november een nieuwe kieswet op te stellen.
Overigens heeft zij de handen vol aan de economische problemen van het land, die
door de democratische revolte van de militairen uiteraard niet werden opgelost.

Noord-Ierland
De toestand in Noord-Ierland is in de loop van de maand mei nagenoeg onhoudbaar
geworden. Deels door een grote stakingsactie, ontketend door de protestantse
Verenigde Arbeidersraad, deels door een uiterste verscherping van de bomterreur,
die zich in de loop van de maand bovendien nog op ontstellende wijze uitbreidde tot
de Ierse hoofdstad Dublin, waar in het centrum van de stad vier bommen tegelijk
ontploften en dertig doden en enkele honderden gewonden achterlieten. De stakingen,
vooral in de elektriciteitsbedrijven, stortten het land in een volkomen chaos. Tot
overmaat van ramp torpedeerden de protestanten de nieuw gevormde Raad van
Noord-Ierland, waarin voor het eerst ook katholieken aan de regering van het land
deelnamen. De protestanten traden massaal uit en daarmee was de Raad ter ziele.
Engeland kon niet anders meer dan het bestuur van Noord-Ierland weer in eigen hand
nemen - maar ook dát willen de protestanten niet. Door de stakingsactie zijn zij zich
een zekere macht bewust geworden en zij willen deze kost wat kost staatkundig
bevestigen. Zij willen ook geen Engels bewind meer. Zij wilen niets anders meer
dan baas zijn in wat zij ‘eigen huis’ noemen. Engeland zelf voelt zich langzamerhand
helemaal opgelaten met Ulster, dat nu al een vrij groot aantal Britse militairen het
leven heeft gekost. Het wil ervan af. Maar hoe?

Italië
Op 13 mei hebben de Italianen zich per referendum uitgesproken over het al of niet
voortbestaan van de wet op de echtscheiding, die in 1970 werd ingevoerd onder hevig
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protest van het Vaticaan. Ondanks dit hevig protest sprak 60% van de Italianen zich
uit voor de handhaving van de wet. Een ernstige nederlaag voor het Vaticaan
tengevolge waarvan het concordaat met Italië zal moeten worden herzien.
Italië kreeg voorts te kampen met een ongehoorde uitbarsting van geweld van de
zijde der neo-fascisten. De strijd tegen dit zwarte gevaar vormt een der grootste
zorgen van het kabinet Fanfani.

Israël
Aan het einde van de maand heeft mevrouw Golda Meir definitief haar ambt
neergelegd en heeft Israël een nieuw kabinet gekregen onder leiding van generaal
Itzhak Rabin. De meest bekende figuren uit het kabinet van Mevrouw Meir zijn niet
teruggekeerd in de nieuwe regering: Dayan en Eban. De Nationale Religieuze partij
heeft niet meegedaan, zodat het kabinet moet steunen op de kleinst mogelijke
meerderheid in de Knesseth. Of het lang in die positie kan volharden zonder nieuwe
verkiezingen, is twijfelachtig.
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België
Tindemans speelt een kleine slem
Zaterdag 8 juni heeft de C.V.P. een open partijdag gehouden over het thema: vrouw
en maatschappij. Een druk bijgewoonde dag, met vooral vrouwen en een sfeer van
open discussie tussen de voorstanders van de traditionele visie en de voorstanders
van modernere opvattingen over partnerschap tussen man en vrouw in gezin en
samenleving. De ontwerptekst was vrij progressistisch en behandelde een
toekomstbeeld van gedeelde arbeid, gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde zorg
op alle levensterreinen. Ook de politiek! Dit alles stond trouwens in fel contrast met
de politieke realiteit van het ogenblik: diezelfde dag werd te Brussel de
regeringsuitbreiding fel bediscussieerd door uitsluitend belangrijke mannen onder
elkaar. Voorts is men reeds vrijwel klaar met het in elkaar puzzelen van het volgend
sociaal-economisch vijfjarenplan zonder rekening te moeten houden met de
verzuchtingen die de vrouwen op de open partijdag hebben geuit. En nog zoveel
ingrijpende problemen, als de bestrijding van de inflatie bijv., die iedere vrouw in
haar budget treft, zullen wel door mannen worden geklaard...
De afstand tussen mooie visies en intentieverklaringen en de concrete praktijk was
wel bijzonder voelbaar. Trouwens de slotrede van voorzitter Martens kon niet
doorgaan: hij had wel belangrijker ‘katers’ te geselen!
Want diezelfde dag mislukte de ultieme poging van de premier, geflankeerd door
de voorzitters van de regeringspartijen, om nog meteen de grote regerings-uitbreiding
tot stand te brengen. Hij zag zich die avond genoodzaakt vrede te nemen met een
kleine uitbreiding in de richting van het Rassemblement Wallon.
Nochtans, sinds begin mei had Tindemans niet aflatend onderhandeld met de
taalpartijen, met de sterke wil zo snel mogelijk de minderheidsregering om te vormen
tot een volwaardig gezaghebbend orgaan, met liefst een twee-derde meerderheid in
het parlement. Nu de Socialistische partij niet meer in aanmerking kwam als
regeringspartner, moest hij dit proberen door de onverzoenbaren te verzoenen: de
Volksunie, het Rassemblement Wallon en het Front des Francophones.
De belangen die op het spel stonden waren dan ook erg groot. De positie van het
minderheidskabinet was niet te benijden. Het werd alleen maar geduld door de
communautaire partijen, die in deze situatie meester bleven van het spel. Dit tot groot
jolijt en leedvermaak in BSP-rangen.
Er waren meerdere redenen waarom men zolang getracht heeft - haast tegen beter
weten in - om toch een grote verruiming tot stand te brengen. Zowel voor het afwerken
van de gewestvorming als voor het eventueel in het leven roepen van een constituante
en een nieuwe grondwetsherziening is twee-derde meerderheid vereist in het
parlement. Dit was zeker een eerste belangrijke reden. Een tweede, o.i. niet minder
belangrijke reden was het bewustzijn dat
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er, gezien de uit de hand lopende inflatie, straks onsympathieke maatregelen zullen
moeten genomen worden, bijv. van fiscale aard. Dergelijke maatregelen nemen
politici het liefst met een grote groep partijen gezamenlijk, zodat meerderen
medeverantwoordelijkheid dragen: kwestie van de kiezers niet té zeer te prikkelen.
Een derde reden was verder dat een kleine vernieuwing, zoals zij nu bezig is tot stand
te komen, wellicht in de toekomst afbreuk zal doen aan de regionale welwillendheid
van de recente besprekingen. Het hernemen door bijv. de Volksunie van haar normale
oppositiestijl en het opflakkeren van de daarbij horende verbale krachtpatserij zal de
serene sfeer opnieuw vertroebelen.
Hoeveel redenen Tindemans ook had om hardnekkig, weken aan een stuk, te
blijven onderhandelen, het heeft niet mogen baten. Eerst heeft het Franstalige front
het laten afweten en onmiddellijk daarop liet Perin weten dat zijn R.W. niet kon
toetreden in een regering mét VU en zonder FDF. Deze laatste kregen geen
genoegdoening op hun eisen voor allerlei faciliteiten voor Franssprekenden in Vlaams
Brabant, en voor een tweetalige corridor tussen Brussel en Wallonië waarmee zij de
hoofdstad wilden verlossen uit het keurslijf van de 19 gemeenten. Het ‘non au carcan’
waarmee zij destijds van verkiezingszege naar verkiezingszege togen werkt nog na
in de eisen van hun woordvoerders. Aan de andere zijde wordt er angstvallig over
gewaakt dat een nieuwe gewestvorming van België geen federale staat met 3 maakt,
waarbij Brussel scheidsrechter wordt over Vlaanderen en Wallonië.
Waarom het dan alleen maar een kleine uitbreiding wordt met het RW als nieuwe
bondgenoot ligt in het reeds bestaande overwicht van Vlaamse zijde in de
minderheidsregering. Perin weigerde trouwens in alle duidelijkheid toe te treden tot
een regering die hij anti-Brussel noemde, d.w.z. mét VU en RW en zonder het FDF.
De Volksunie is terug in de oppositie gestapt. Tindemans hoopt dat dit geen blijvende
gevolgen zal hebben voor een nieuwe onderhandelingsfase in het najaar wanneer de
tijden rijper zullen zijn. Wat nu juist die tijd rijp zal maken hebben wij nog niet
begrepen. Speculeert men op een gistingsproces? Rekent men op het effect van de
zomerzon?
In 1976 staan gemeentelijke verkiezingen op de agenda. De nationale coalitie kan
best heel wat invloed hebben op de samenstelling van de gemeentelijke colleges.
Jarenlange CVP-BSP regeringen - met slechts nu en dan een kleine kink in de kabel
- brachten in de meeste gemeenten een stevige christen-democraten/socialisten coalitie
aan de macht. Mocht de oppositiekuur van de BSP menens worden - uit vrije keuze
of gedwongen - dan valt het te voorspellen dat menig gemeentelijk mandataris zich
weinig gelukkig zal prijzen bij deze bedreiging van zijn plaatselijke positie. De linker
BSP vleugel mag dan al geloven in de noodzaak en de uiteindelijke positieve effecten
van een jarenlange oppositie tot radicalisering van de partij, zij weet best hoe het zit
met haar pappenheimers en zwijgt in alle talen over deze concrete gevolgen. Maar
zal dit zand strooien in de ogen van hen die zoniet alles dan toch veel te verliezen
hebben?
10 juni 1974
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Vlaams boek over Jan Tinbergen
Onlangs verscheen bij de Nederlandsche Boekhandel een werk over Jan Tinbergen,
de eerste Nobelprijswinnaar economie. (Antwerpen/Utrecht, 1974, 95 pp., BF. 145).
Naar verluidt is dit het eerste boek gewijd aan deze veelzijdige Nederlandse
hoogleraar. Auteur is de jonge Leuvense econoom E. Van Rompuy. De boeiende
persoonlijkheid van Jan Tinbergen en de vlotte stijl van het boek maken het alleszins
aanbevelenswaard voor een ruim publiek.
Ook in Europa wordt de na-oorlogse economische wetenschap voor een goed deel
gedomineerd door de Anglo-Amerikaanse vakliteratuur. Niettemin is het opvallend
dat de eerste Nobelprijs Economie (1969) juist aan Europeanen werd toegekend, met
name aan de Nederlander Jan Tinbergen en de Noor Ragnar Frisch, mede-grondlegger
van de econometrie
De eenzijdige associatie van Professor Tinbergen met de ontwikkeling van de
econometrie zou evenwel afbreuk doen aan de ruime wetenschappelijke verdiensten
van deze eminente econoom. Daarenboven heeft hij buiten het vakgebied vooral
bekendheid verworven omwille van zijn maatschappelijk engagement. Meer bepaald
het zoeken naar een nieuwe wereldorde, waarbij de grote ideologische systemen
convergeren, de spanning tussen industriestaten en ontwikkelingslanden wordt
opgelost en de wereldvrede blijvend zou worden verzekerd. Onderhavig boek wil
doelbewust het gehele werk van de Nobelprijswinnaar bestrijken. Bij elke fase in
het leven van de thans zeventigjarige Tinbergen wordt de interactie gezocht tussen
zijn sociale bewogenheid en wetenschappelijke belangstelling.
Als principieel anti-militarist weigert Tinbergen tussen de beide wereldoorlogen
militaire dienst. Met zijn opleiding als wis- en natuurkundige achter de rug wordt
hij ten titel van burgerdienst tewerkgesteld bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
In deze periode wordt de wetenschappelijke grondslag gelegd van de econometrie,
de nieuwe synthese tussen economie, wiskunde en statistiek. De crisis van de jaren
dertig laat Tinbergen niet onverschillig. Als jong socialist werkt hij mede aan het
Nederlandse Plan van de Arbeid dat langs overheidsingrijpen dergelijke uitwassen
van armoede en werkloosheid in de toekomst wil vermijden. Op ruimere schaal krijgt
hij van de Volkerenbond opdracht de nieuwe statistische methoden dienstbaar te
maken voor het analyseren van conjunctuurschommelingen. Uit deze periode dateren
de methodologische debatten met de toenmalig dominerende figuur van het
economisch denken, J.M. Keynes.
Na de tweede wereldoorlog stelt zich het probleem van de wederopbouw van de
ontwrichte industriële structuur. Tinbergen wordt de eerste directeur van het nieuwe
Nederlandse Planbureau. Opnieuw worden de kwantitatieve technieken ingeschakeld,
ditmaal om planningsmodellen te ontwerpen voor de economische politiek. De
wiskundige inslag is slechts één aspect van de modelbouw. Tinbergen bezint zich
eveneens op de
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normatieve aspecten van de economische politiek. De structuur van de
volkshuis-houding en de verdeling van de inkomens worden expliciete
maatschappelijke doelstellingen, waaraan hij consequent blijft vasthouden.
Als planning-adviseur komt Tinbergen in de jaren vijftig veelvuldig in contact
met de ontwikkelingslanden. Naar beweerd wordt heeft een opdracht in India hem
zodanig geconfronteerd met de ellende van de Derde Wereld, dat hij besluit in zijn
werk absolute prioriteit te verlenen aan deze ontwikkelingsproblematiek. Hij wordt
verbonden aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, en publiceert
een stroom van geschriften met als motto ‘Het deelgenootschap in de ontwikkeling’.
Alhoewel geen vurig redenaar is Tinbergen een gewaardeerd spreker op allerhande
conferenties en is hij ook meermaals te gast in Vlaanderen. Op nuchtere maar
overtuigende manier wijst hij op de verantwoordelijkheid van de rijke landen. Als
voorzitter van de Uno-Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking wordt hij belast
met de voorbereiding van de ontwikkelingsdecennia.
Steeds meer komt de nadruk te liggen op het politieke aspect van het
ontwikkelingsvraagstuk. Het is een gevaarlijke gok de Derde Wereld te reserveren
als een economisch wingewest voor de rijke landen en een testveld voor doctrinaire
oorlogen. Waar hij vroeger een ‘design for development’ ontwikkelde, wordt hij nu
de rusteloze architect van een nieuwe wereldorde: solidariteit moet de garantie worden
van gemeenschappelijke veiligheid. Zoniet, dan dreigt de wereld te ontaarden in het
dualisme van een technisch paradijs in het Noorden, zonder moreel anker, en een
revendicatief en agressief Zuiden.
Elk van deze fasen in de wetenschappelijke en maatschappelijke belangstelling wordt
in een apart hoofdstuk uitgebreid behandeld. Economisch-technische uiteenzettingen
worden zoveel mogelijk vermeden ofwel ondergebracht in een appendix. Aldus is
de vlotte leesbaarheid van het boek voor een ruim publiek verzekerd.
W. Moesen

Hoe voorbeeldig is China?
Eigenlijk al sinds de Culturele Revolutie, maar meer nog sinds Nixons bezoek aan
China, is dit land in ons vizier gekomen. Niet ten onrechte, want het gaat hier om
een belangrijk deel van de wereldbevolking. Er is nog een andere reden waarom de
studie van China voor ons van belang is. Immers, nogal wat groepen in onze
samenleving sturen min of meer bewust op een realisering aan van de
marxistische-maoistische idealen.
De vraag die dit artikel wil beantwoorden is, of China wel zo'n ideaal land is, of
beter nog, of zijn weg naar de ideale maatschappij wel zo ideaal is. Om de vraag te
beantwoorden proberen we van zo nabij mogelijk, d.w.z. via de mededelingen uit
de Chinese nieuwsmedia zelf. - in het Engels beschikbaar via China News Analysis
- de golfslag van de revolutie sinds de communistische machtsovername in 1949 te
volgen. We zien dan dat er vier periodes zijn van revolutionaire ‘inspanning’ en
revolutionaire ‘ontspanning’. Als aan het slot van het artikel de vraag beantwoord
wordt waarom er een golfbeweging was, kan de lezer zelf oordelen of we tegenover
het marxistisch-maoïstische ideaal een houding moeten aannemen van toegeeflijkheid,

Streven. Jaargang 27

of eerder van waakzaamheid. Immers, als men eenmaal in zo'n soort samenleving is
aangeland, kan men niet meer terug. Men moet van te voren proberen te zien waar
het naar toe gaat, om dan zijn standpunt te bepalen.
In de eerste periode van inspanning (van oktober 1949 tot juni 1953) werd van
bovenaf een snelle industrialisatie opgelegd aan de basis, waarbij de investeringen
grotendeels werden gefinancierd uit de aan de boeren opgelegde besparingen. Volgens
de wet op de landhervorming van juni 1950 was acht procent der boeren reactionair.
Deze schatting maakte zichzelf waar, doordat de plaatselijke partij-kaders steeds
acht procent van de plaatselijke, rijkere boeren elimineerden door onteigening,
dwangarbeid of executie. De dwangarbeid functioneerde in het streven van de partijtop
naar snelle industrialisatie. In totaal waren er 450 miljoen boeren en werden 10
miljoen van
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hen tot dwangarbeid veroordeeld.
De sfeer van de massa-aanklaagvergaderingen tegen reactionaire grondbezitters
kan men proeven uit het volgende citaat uit het in 1951 door de Foreign Language
Press in Peking gepubliceerde boek How the tillers win back their soil: ‘Met
opgestoken vuisten schreeuwde de menigte naar het podium omhoog: Weg met de
reactionaire grondbezitters!... “Boeren, kameraden”, zei de rechter met een ernstige
stem, “Wij hebben enkele klachten van de boeren van dit dorp aangehoord. Nu weten
wij hoe nauw de klasse der grondeigenaren altijd met de vijand van de boeren
samengewerkt heeft en hoe de boeren onderdrukt zijn... Wij veroordelen de drie
misdadige grondbezitters ter dood, ter dood, ter dood!... Zijn jullie het daar allemaal
mee eens?” Oorverdovende bijval steeg tot het podium omhoog. De gevangenen
werden naar het kerkhof achter de tempel geleid. Vandaar hoorde men verschillende
schoten. Zuchten van verlichting stegen op... Weg met de reactionair’ grondheren!
Lang leve de Communistische Partij! Lang leve voorzitter Mao!
Toen de boeren deze massa-aanklaagvergaderingen moe werden, volgde een campagne
tegen de Liu Su-shi geest. Volgens Hsueh-hsi, het theoretisch partij-orgaan, van 16
september 1952, had Liu Su-shi gezegd: ‘Mijn leven lang heb ik armoede geleden
en geen land bezeten. Thans heb ik land en ben ik tevreden. Waartoe nog revolutie?’
In mei en september had ook een campagne tot ideologische heropvoeding van
intellectuelen en kunstenaars plaats volgens de methode van kritiek en zelfkritiek.
Van oktober tot december 1951 had men de ‘drie anti- en vijf-antibeweging’, tegen:
corruptie, verkwisting, bedrog, diefstal van staatseigendom en verraad van
economische geheimen. In ‘bitter-spreek-vergaderingen’ moesten werknemers in
bedrijven collega's beschuldigen van burgerlijke neigingen. Burgerlijk was o.a. de
‘privé-liefde’, die vervangen moest worden door vijf nieuwe liefdes, te weten: liefde
voor vaderland, volk, arbeid, wetenschap en algemeen belang. In ‘strijdvergaderingen’
werden werknemers gestimuleerd tot grotere produktie-prestaties. In deze periode
van inspanning steeg de agrarische produktie met 20 % en de industriële met 100%.
We zien dus hoe een gevoel-verdringende, sterke prestatiedrang van de partijleiders,
via gevoel-denunciërende en economische prestatie-stimulerende campagnes, boeren
en arbeiders als middel inzet in het realiseren van economische doeleinden. Dit lijkt
in veel opzichten op het begin van de industriële revolutie in Europese landen,
behoudens twee verschillen: niet de ondernemers, maar de partij-leiders zijn de baas;
en niet een kapitalistische, maar een marxistische ideologie dient ter rationalisatie
van een arbeidskrachten verdrukkende, ongeordende prestatiedrang. Waarom kon
het niet langzamer?
De eerste periode van ontspanning (van juni 1953 tot januari 1954) volgt op een
‘vriendelijke’ gebeurtenis in het buitenland, namelijk de dood van Stalin en het einde
van de Koreaanse oorlog (in maart en april 1953). Ook deze ontspanning wordt van
bovenaf opgelegd, in de zogenaamde ‘vijf-teveel-campagne’, tegen: teveel opgedragen
taken, teveel strijdvergaderingen, teveel organisaties, teveel ambten in één hand en
teveel papier.
Na deze korte adempauze volgde een tweede periode van inspanning: (van januari
1954 tot mei 1956), waarin ‘Algemene richtlijnen van de staat voor de overgang naar
het socialisme’ moesten worden uitgevoerd. Verzet van boeren - die hun vee slachtten
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en naar de stad trokken - verschafte de gematigde vleugel in het Permanente Comité
van de Communistische Partij een hefboom om zich tegen de haast van de
Mao-vleugel te verzetten. Mao onderdrukte dit verzet door de partijtop te passeren
in een toespraak tot de lagere partij kaders, waarin een beschuldiging van ‘afwijking
naar rechts’ bleek neer te komen op een aansporing tot snelle resultaten: ‘Maar
bepaalde kameraden sjokken als oude vrouwen voort, met hun voeten in verband,
en jammeren voortdurend dat anderen te snel lopen’. Mao kon dit doen, dank zij de
verheerlijking van zijn persoon, die door de partijtop zelf gestimu-
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leerd was, teneinde identificatie met de Partij te vergemakkelijken en zo de macht
van de Partij te consolideren. Het werd een snel en groot resultaat, namelijk een
100% collectivisering van de landbouw. Terwijl in juli 1955 17 miljoen boerenfamilies
in kolchozen leefden, waren er dat een jaar later 108 miljoen. Deze economische
prestatie ging wederom gepaard met verdringing van gevoel, gerationaliseerd in
denunciatie-campagnes. Zo liet de Nieuwe Waarnemer van 1 november 1955 horen:
‘In de revolutionaire gelederen komen mensen voor, die de persoonlijke vriendschap
boven de binding met de collectiviteit en de kameraden stellen (ze stellen ‘ssu’ boven
‘kung’, J.A.). ‘... In onze huidige strijd tegen de contra-revolutionairen moeten wij
al onze vroegere vrienden op de proef stellen en speciaal zij die bevriend zijn met
de contra-revolutionairen, moeten het hoofd opsteken en hen moedig denunciëren’.
Een half jaar na Mao's rede, op 21 januari 1956, berichtte het Chinese Nieuws
Agentschap dat nu ook ‘de gehele industrie en handel van... belangrijke steden onder
de gemeenschappelijke leiding van staat en particulieren (zijn) gesteld’.
De tweede periode van ontspanning (van mei 1956 tot juni 1957) volgde ook weer
op ‘vriendelijke’ gebeurtenissen in het buitenland, en werd ook weer van bovenaf
geïnitieerd. Op 25 februari 1956 hield Chroesjtsjov een rede tegen
persoonsverheerlijking en tegen Stalin en op 2 mei hield Mao een rede waarin hij
tot kritiek op de C.P. uitnodigde: ‘Laat honderd bloemen bloeien’. Op de Hongaarse
opstand van oktober 1956 volgde Mao's rede ‘Over de juiste opheffing van
tegenstrijdigheden in het volk’. Dat was op 27 februari 1957, voor 1800 leden van
de C.P., en in deze rede werden ‘tegenstellingen’ tussen verschillende beroepen en
tussen bourgeoisie en arbeidersklasse tot niet-antagonistisch verklaard, d.w.z.
overbrugbaar door discussie en krititek. In mei 1957 kwam de kritiek pas goed los,
niet alleen op de uitwassen van het systeem, maar ook op het communistische systeem
als zodanig. Op 19 mei richtten studenten van de Universiteit van Peking een
democratische wand op. Alom begonnen studenten zonder toestemming van de partij
nieuwe tijdschriften uit te geven. Hoge partij-functionarissen sloten zich bij de
beweging aan en een speech van Mao tot matiging van de kritiek werd in de meeste
dagbladen met kleine lettertjes weergegeven. Middelbare scholieren in Han Yang
ontwrichtten een tijdlang het stadsbestuur.
De derde periode van inspanning (van juni 1957 tot november 1958) volgde op
ingrijpen van het leger. Op 18 juni werd bekend gemaakt dat op contra-revolutionaire
kritiek de doodstraf stond. De drie middelbare scholieren die in Han Yang de leiding
hadden, werden publiekelijk geëxecuteerd. Er volgden ook massale zuiveringen. Zo
werden in november 1957 810.000 partij- en bestuursfunctionarissen afgezet. De
C.P. telde toen 13 miljoen leden. Ook de Jeugdliga, die 23 miljoen leden telde, werd
gezuiverd van 5.000 contra-revolutionairen en 180.000 rechtsgezinden. Eind 1957
trok Mao door het land en werden alom ‘Schenk-ons-uw-hart-campagnes’
georganiseerd. In de daaropvolgende Grote Sprong Voorwaarts wilde de Mao-vleugel
door een uiterste krachtsinspanning van boeren en arbeiders de overgang van
socialisme naar communisme er door drukken. Het Volksdagblad van 18 februari
1958 riep uit: ‘Schept werkdrift! Werkt drie jaren hard en bevordert industrie en
landbouw!’. En op 1 juni 1958 gaf Mao zelf het startsein: ‘Een donderslag wekt het
universum ten leven. Moeten tienduizend paarden tam en treurig stil blijven staan?’
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In de communes moest het onderscheid tussen man en vrouw, en tussen boeren,
arbeiders, intellectuelen en soldaten komen te vervallen: de kinderen gingen in
crèches, iedereen bestudeerde de Gedachten van Voorzitter Mao, iedereen exerceerde:
‘Exerceren als de haan kraait en exerceren als de zon daalt. Overdag wordt er
gewerkt’, aldus de Chinese Jeugd (no. 18, 1958). In de hoofdstad Peking sliepen de
arbeiders in de fabrieken onder het motto: ‘Verlaat het front niet, voordat de slag is
gewonnen’, aldus het
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Volksdagblad van 6 oktober. Uit de leuzen proeft men hoe de mensen werden
opgezweept: ‘Vecht iedere minuut en iedere seconde, ongeacht of het dag is of nacht,
of het regent dan wel de zon schijnt!’. ‘Eet en slaapt op de akkers en vecht dag en
nacht!’. ‘Werkt als mieren die een berg verzetten!’. ‘Beroept u niet op een gebroken
been of een bloedend hoofd, maar produceer ijzer en staal!’. Zestien-urige werkdagen
waren geen uitzondering en excessen van commandeer-woede bleven niet uit. De
excessen werden openbaar in de waarschuwingen daartegen in de dagbladen van
november.
De derde periode van ontspanning (van november 1958 tot mei 1966) volgde opnieuw
op een ‘vriendelijke’ gebeurtenis in het buitenland, namelijk Chroesjtsjovs rede op
de 21e partijdag in Moskou, van eind 1958, waarin o.a. gewaarschuwd werd tegen
de ‘Chinese haast’. Gebruik makend van het lijdzaam verzet van onderen en van
deze buitenlandse gebeurtenis slaagde de gematigde vleugel o.l.v. Lioe Tsjao-Tsji
erin om op de zesde plenaire zitting van het Centrale Comité van 28 november tot
10 december 1958 twee resoluties te doen aannemen: 1. aanvaarding van Mao's
ontslag als president van de Volks-Republiek China; 2. de sprong naar het
communisme op korte termijn als utopisch opgeven. Dit besluit werd op 17 december
door het Nieuws Agentschap bekend gemaakt. In de 48 pagina's van deze
bekendmaking kwam het woord ‘geleidelijk(heid)’ 111 maal voor, en sommige
passages eruit stemden woordelijk overeen met Chroesjtsjovs rede. In augustus 1959
volgden rectificaties van de fantastische produktiecijfers van augustus en december
1958, die de doelstellingen van augustus 1958 hadden moeten rechtvaardigen, welke
tweemaal zo hoog waren als die van februari 1958. Deze fantastische produktiecijfers
waren dus de neerslag van de prestatie-fantasieën der Mao-vleugel. Voor de
verwerkelijking van deze fantasieën had de gewone man krom gelegen. Lioe volgde
Mao op als president. Hij stimuleerde een culturele verruiming, welke zijn bloeitijd
kende van 1961 tot 1963. Naast het maoisme-marxisme mochten nu ook de oude
filosofie en de moderne psychologie bestudeerd worden. Er verschenen feuilletons
in de dagbladen. In 1962 werd een nadien niet meer geëvenaard aantal novelles
geschreven en daar waren zelfs liefdesgeschiedenissen onder. In april 1962 werd
niet Mao's Yenan-speech van 1942 over de tegenstellingen herdacht, maar kwamen
leidende persoonlijkheden samen ten huize van Lioe om over poëzie te spreken. Van
Lioe's boek Hoe word ik een goede communist werden 18 miljoen exemplaren
verkocht, 7 miljoen meer dan van de Gedachten van Voorzitter Mao tot dan toe.
De vierde periode van inspanning (van mei 1966 tot Lin-Piao's eliminatie in 1971),
ook wel Culturele Revolutie genoemd, was al vóór mei 1966 in het Leger voorbereid,
nadat Peng Teh-huai door Lin Piao was opgevolgd. Ter heropvoeding deelde Lin
Piao 770.000 officieren, waaronder 250 generaals, in onder de gewone soldaten. Ook
in de buitenlandse politiek had zich al eerder een harde lijn doorgezet. Vlak voor de
door Chroesjtsjov nagestreefde topconferenite van de Grote Vier van 15 mei 1960
ontving Peking talloze leiders en studenten uit de arme landen en spraken pers en
radio over de onvermijdelijkheid van nationale bevrijdingsoorlogen. Het latente
Chinees-Russische conflict werd manifest toen Rusland in de zomer van 1960 1500
deskundigen met hun blauwdrukken uit China terugriep. Inmiddels had het leger de
volksmilitie drastisch uitgebreid, wat neerkwam op een infiltratie in de vak- en

Streven. Jaargang 27

jeugdorganisatie van de C.P.. Op 1 februari 1964 stelde het Volksdagblad het leger
ten voorbeeld: ‘Heel het land moet van het Leger leren’. Op 16 oktober werd
Chroesjtsjov ten val gebracht en ontplofte de eerste Chinese atoombom. Er tekende
zich een kentering af. Feng-Ting, wiens Marx-kritiek in 1963 een oplage van 400.000
bereikt had, werd in 1964 bekritiseerd, omdat hij in 1957 tégen vergoddelijking van
de leider, vóór persoonlijk geluk en vóór vreedzame introductie van het communisme
in de wereld gepleit had. Officieel
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begon de Culturele Revolutie op 16 mei 1966. Of het nu Mao was die Lin Piao en
het leger gebruikte om de verloren macht te herwinnen, danwei Lin Piao die Mao's
populariteit en ambitie gebruikte om het leger aan meer macht te helpen, liet zich
toen niet zo aanzien. Het recente conflict van eind 1971 kan van meet af aan latent
aanwezig geweest zijn en als het ware uitgesteld zijn, om eerst met de gematigde
vleugel o.l.v. Lioe af te rekenen. Op 16 mei hield Mao's vrouw een rede tegen cultureel
revisionisme, met kritiek op Lioe en op b.v. Tsjoe-Yang. De laatste had in 1964
kritiek geuit op het pompeuze lied ‘Het Oosten is Rood’, waarin Mao lof werd
toegezwaaid. Dit lied werd het strijdlied van de Rode Gardisten. De Rode Gardes
werden in juli geformeerd, nadat de universiteiten gesloten waren. Nadat op 18
augustus Mao en Lin Piao samen op het Tien An-min plein verschenen waren, trokken
de Rode Gardisten de provincies in om de lagere kaders te hervormen en boeren en
arbeiders te onderrichten in de gedachten van Mao. Waar de laatsten zich niet lieten
gezeggen, ontstonden conflicten. In januari 1967 greep het leger in. De instelling
van de ‘Triple Alliantie’, waarin Rode Gardisten en Revolutionaire Rebellen, het
Leger en de plaatselijke partijkaders werden samengebracht, was een manier om de
acties van Gardisten en Rebellen te onderwerpen aan de leiding van het leger. In de
zomer van 1969 werden talloze Gardisten voor heropvoeding naar het platteland
gestuurd en eind 1971 werden Lin-Piao en zijn aanhang geëlimineerd. Met deze
gebeurtenissen is Mao's opzet ten dele geslaagd: hij heeft met gebruikmaking van
de buiten-partij-jeugd en het leger zijn verloren macht in de partij herwonnen.
Anderzijds heeft hij zich echter ook geïsoleerd, door zich zowel ter linker- als ter
rechterzijde vijanden te maken. Wellicht verklaart dit de ‘vriendelijke’ gebeurtenissen
in het vlak van de buitenlandse politiek, waarin Tsjoe En-lai een verzoenende koers
blijkt te varen.
We zijn nu toe aan de beantwoording van de vraag: waarom is het een
golfbeweging? In de periodes van ‘ontspanning’ constateerden we een samenhang
tussen de volgende factoren: een gematigde partijvleugel met behoefte aan
geleidelijkheid; een ‘vriendelijke’ gebeurtenis in het buitenland; lijdzaam verzet aan
de basis tegen overspanning; de gematigde vleugel maakte steeds gebruik van beide
laatstgenoemde faktoren om de harde en haastige vleugel te ‘wippen’; daarna volgde
steeds een periode van ideologische ontspanning en culturele verruiming. De
binnenlandse gebeurtenissen in China zijn dus niet geheel onafhankelijk te zien van
wat er in het buitenland, met name in Rusland gebeurt. Waarom is het nu een
golf-beweging? Me dunkt, omdat het leven sterker is dan de leer. De linkse fantasie
van een snelle doorstoot naar de communistische heilsstaat blijkt in de realiteit steeds
het lijden van de mensen te vergroten; de werkelijkheid ontmaskert de illusie. Dit
lijkt me ook een voordeel van een empirische benadering van de marxistische en
maoistische werkelijkheid: dat men zich minder illusies maakt.
J. Auping

De Europese uitdaging en de Verenigde Staten*
*
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West-Europa kan men twee min of meer identieke periodes terugvinden. De lancering
van het Marshall-plan in 1947 en vijftien jaar later President Kennedy's voorstel tot
een ‘Atlantisch partnerschap tussen gelijken’ of het voorstel van de brug met twee
pijlers, een Amerikaanse en een Europese. Kennedy's aanbod was bedoeld als een
stimulans voor de Europese eenwording en ging uit van de veronderstelling dat
Groot-Brittannië weldra tot de EEG zou toetreden. Zoals bekend, President De Gaulle
dacht er in januari 1963 anders over en torpedeerde de Britse toetreding tot de
Europese Gemeenschap.
Kissingers boodschap in april 1973 bevatte opnieuw een oproep tot eenheid en tot
herformulering van de Westeuropese rol in de wereld. De omstandigheden waren in
1973 echter formidabel gewijzigd, wat onder meer bleek uit de poging van de
Verenigde Staten om de lasten voor de verdediging van West-Europa
gemeenschappelijk te doen dragen. De Amerikaanse politiek van verminderde
buitenlandse verplichtingen haakte in op een sterke stroming in het Amerikaanse
Congres ten gunste van vermindering van het aantal Amerikaanse strijdkrachten in
Europa. Onder leiding van senator Mike Mansfield werd benadrukt dat het na de
Marshallhulp rijk geworden West-Europa meer voor de Amerikaanse defensiehulp
moest gaan betalen en een groter aandeel moest bijdragen voor de eigen defensie.
In de Westeuropese hoofdsteden en in het bijzonder te Bonn werd de nieuwe
Amerikaanse politiek beschouwd als een nieuw teken van een ontwikkeling die er
tenslotte op zou uitlopen dat West-Europa in zijn eigen defensie moest gaan voorzien.
Maar ook dat in de toekomst niet langer kon worden gerekend op de Amerikaanse
nucleaire bescherming. De twijfel van de Westeuropese regeringen aan de bereidheid
van Amerika voor Europa te sterven begon reeds rond 1960 een rol te spelen in de
transatlantische betrekkingen. In 1959 werd bekend dat de Russen in staat waren
Amerika met kernraketten te bereiken. Enkele jaren later, in 1962, reageerde de
regering Kennedy hierop met een ingrijpende wijziging van haar kernstrategie. Tot
dat tijdstip gold de strategie van de ‘massale vergelding’. De nieuwe strategie van
de toenmalige minister van defensie, Robert McNamara, de ‘flexible response’ of
de theorie van de aangepaste verdediging, betekende dat een aanval op de
Westeuropese landen door de Verenigde Staten op soepele wijze zou worden
beantwoord.
In Europa groeide ongerustheid over deze nieuwe strategie, omdat betwijfeld werd
of Amerika nog wel naar het uiterste middel, te weten naar de massaal vernietigende
strategische kernwapens, zou grijpen als de Westeuropese NATO partners door de
strijdkrachten van de Warschaupactlanden onder de voet zouden worden gelopen.
Bovendien was men bevreesd dat McNamara's nieuwe strategie ertoe zou leiden dat
Europa het nucleaire slagveld tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zou
worden.
Hoe zien de onderlinge verhoudingen van de Atlantische wereld er thans uit?
Professor Karl Kaiser publiceerde daarover een interessant boek, waarvan de tekst
in december 1972 als basis diende voor een Amerikaans-Europees colloquium.
Volgens Karl Kaiser zijn de voornaamste structurele veranderingen in het huidig
internationale systeem de groeiende bevestiging van multinationale beleidsvormen
en transnationale relaties die de naoorlogse internationale verhoudingen aanvullen,
beïnvloeden en omvormen; de grondig veranderde Oost-West-verhoudingen; de
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nieuwe definitie van de Amerikaanse buitenlandse politiek; de toetreding van
Engeland en andere landen tot de Europese Gemeenschap en de opkomst van de
Volksrepubliek China en Japan.

Economische tegenstellingen
In het eerste hoofdstuk behandelt Karl Kaiser de hervorming van de internationale
economische betrekkingen, want in zijn ogen is er niets dat de betrekkingen tussen
Europa en de Verenigde Staten zo sterk bedreigt als de economische problemen. Met
andere woorden, op de
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achtergrond van de verscherpte tegenstellingen in de atlantische wereld staat de
steeds feller wordende rivaliteit op economisch gebied tussen de Verenigde Staten
en de Europese Gemeenschap.
In juli 1971 verklaarde president Nixon in een rede te Kansas City dat de Verenigde
Staten, de Sovjet-Unie, de Volks-republiek China, West-Europa en Japan de
economische toekomst van de wereld zullen bepalen. En omdat economische macht
de sleutel zal zijn tot andere vormen van macht zullen deze mogendheden in de laatste
decennia van deze eeuw de toekomst van de wereld bepalen. Nixon bedoelde dat de
machtsstrijd van de toekomst voor een belangrijk deel op economisch gebied zal
worden geleverd. Harald Malmgren voegde eraan toe dat de commercie en financiële
kwesties de traditionele diplomatieke en veiligheidsvraagstukken beginnen te
verdringen als de belangrijkste onderwerpen van de buitenlandse politiek.
In dit perspectief is het duidelijk dat de voorspoedige economische ontwikkeling van
de Europese Gemeenschap door de Amerikanen als een regelrechte uitdaging wordt
beschouwd. In de Verenigde Staten werd in de afgelopen jaren steeds sterkere nadruk
gelegd op de bedreiging die het economisch machtiger wordende West-Europa voor
Amerika vormde.
Seyom Brown, een gezaghebbende politieke auteur, vatte de Amerikaanse vrees
als volgt samen: dat de negen of meer leden van de EEG, als zij vooral bij
internationale kwesties als een eenheid optreden, heel goed naar voren zouden kunnen
komen als een gelijkwaardige macht in de wereldpolitiek. Dit in het bijzonder indien
de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zouden doorgaan te handelen alsof de
verouderde confrontatie van de veiligheidsgemeenschappen (Warschaupact en NATO)
het wezen vormde van de internationale betrekkingen. ‘De macht die de landen van
de Europese Gemeenschap kunnen hanteren, zou in elk geval niet wortelen in zijn
militaire vermogen. Het zou voornamelijk macht zijn die afgeleid is van
technisch-economische capaciteiten, culturele banden, de geografische ligging en
de diplomatieke vaardigheden. De aardrijkskundige positie van de EEG-landen is
geschikt voor het tot stand komen van coalities met de Oosteuropese landen, als
partners of concurrenten op een grotere, geheel Europese markt. Zij zouden zo
beschikken over het gebruik van gemeenschappelijke, zuiver Europese hulpbronnen.
Bovendien kan van de Westeuropeanen worden verwacht dat zij bijzonder actief
zullen zijn in het handhaven en opbouwen van afhankelijkheidsrelaties tussen rijke
en arme landen. Daarbij kunnen zij speciaal bouwen op de intieme connecties die
Frankrijk heeft met de meeste van zijn vroegere koloniën in Afrika en op de Britse
banden met het Gemenebest’.
Raymond Vernon, hoogleraar internationale betrekkingen aan de universiteit van
Harvard, schreef: ‘Als men er zeker van kon zijn dat de EEG zich verder zou
ontwikkelen dan het stadium van zuiver tolunie, dan zou dat de vooruitzichten voor
de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Europa grootscheeps veranderen. In
dat geval zouden de Verenigde Staten tegenover een geintegreerd Europees
economisch gebied staan met een bruto nationaal produkt van zo'n 700 miljard dollar
en een bevolking van 270 miljoen mensen, opererend onder gemeenschappelijke
politieke geboden. Zijn 60 miljard dollar buitenlandse valuta-reserves en zijn jaarlijkse
overheidsheffingen van zo'n 250 miljard dollar zouden meer dan een uitdaging voor
de Amerikaanse economie betekenen’.
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Het besef dat de economische macht van Europa, ondanks de voor de toekomst
verwachte toenemende schaarste aan grondstoffen, een grote toekomst tegemoet gaat
gepaard aan de Amerikaanse bezorgdheid voor deze groeiende economie van de
EEG is één van de hoofdredenen van de huidige spanningen tussen de Verenigde
Staten en West-Europa.

Veranderde Amerikaanse houding
Een tweede constatering van Karl Kaiser is dat de houding van de Verenigde Staten
ten opzichte van Europa aan het
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veranderen is. De generatie in Amerika die zich actief heeft beziggehouden met de
opbouw van een verenigd Europa, werd tijdens de laatste jaren vervangen door een
elite die heel wat minder open staat tegenover de Europese eenheid om wille van de
trage vooruitgang van de eenmaking en de rivaliteit die ondertussen aan bod is
gekomen. Steeds meer Amerikanen zijn ervan overtuigd dat de Verenigde Staten het
slachtoffer zijn van een niet-loyale discriminatie door West-Europa, Japan en andere
landen en dat zijn huidige monetaire en handelsproblemen het resultaat van deze
discriminatie zijn.
Deze overtuiging gaat zelfs gepaard met een zeker ressentiment bij de herinnering
aan de vrijgevigheid waarmee West-Europa in de jaren veertig en vijftig behandeld
is geweest. Karl Kaiser is zeer terecht van oordeel dat deze appreciaties zonder meer
overdreven zijn, maar gezien de huidige Amerikaanse houding ten opzichte van
West-Europa niet geelimineerd kunnen worden. Heel veel Amerikanen gaan niet
langer akkoord met de steun aan de éénmaking van Europa. Tot nog toe is de regering
Nixon evenwel deze éénmaking verbaal blijven ondersteunen.
Vervolgens gaat de auteur achtereenvolgens in op de discriminaties, de preferentiële
akkoorden van de EEG, de landbouw en de verstoringen in de internationale
competitie, op de Amerikaanse investeringen in Europa en de multinationale
ondernemingen en op het niet-aangepast zijn van het internationaal monetair stelsel.
Karl Kaiser schrijft tegelijkertijd ook over de oplossingen; te weten: hervorming
van het internationaal monetair stelsel, vrijheid van internationale handel en
reglementering van de multinationale ondernemingen.

Veiligheidsproblemen
Volgens Karl Kaiser is de veiligheid van West-Europa het gevolg van drie onderling
verbonden dimensies: het militaire evenwicht tussen Oost en West, de structuur van
de relaties tussen de Europese staten en tenslotte de vrijheid van de Europese staten
om de politiek van hun keuze voort te zetten onder voorwaarden die beantwoorden
aan vreedzame veranderingen zonder inmenging van buitenaf.
Het militaire evenwicht alleen is geen waarborg voor de veiligheid van de
Westeuropese staten. Zijn reële betekenis is het gevolg van zijn politieke context,
met name de politieke solidariteit en de belangengemeenschap tussen de geallieerden,
de hechtheid van de verbintenissen en de structuur van de alliantie.
Het bovenstaande wordt door de auteur in zijn zeer helder geschreven boek naar
voren gebracht, waarbij hij de nadruk legt op de politieke context die het militaire
evenwicht tussen Oost en West stabiliseert en de wederzijdse terugtrekking van
strijdkrachten door beide supermogendheden in Centraal Europa mogelijk maakt.

Versterking van het Atlantisch Bondgenootschap
Op 26 december 1973 verklaarde minister Kissinger op zijn persconferentie in
Washington dat het uitgeroepen ‘jaar van Europa’ teleurstellend was geweest, doch
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dat de regering Nixon vastbesloten was de uitdaging te aanvaarden en de vraagstukken
op te lossen waarvoor de Verenigde Staten, Japan en hun Europese bondgenoten
waren gesteld.
De Amerikaanse regering gaf, aldus Kissinger, toe dat in Europa veel discussie
was ontstaan door de Amerikaanse voorstellen van april 1973 met betrekking tot de
versterking van het Atlantische bondgenootschap. Maar een belangrijk vraagstuk,
dat alleen de Europeanen zouden kunnen beantwoorden, was, hoe de vorm zal zijn
van een Verenigd Europa dat moet ontstaan, aldus Kissinger. Hij vroeg zich af of
dit Europa gebaseerd zou worden op exclusiviteit, in tegenstelling tot de Verenigde
Staten of dat het een Europa zou worden, bereid tot erkenning dat de
toekomstmogelijkheden afhingen van de Atlantische samenwerking.
L. Bartalits
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Zonder Titel
Men is er aan gewoon dat een beeldend werk en met name een schilderstuk een naam,
een titel heeft. Dat die titels op heel verschillende wijze tot stand komen en dus ook
een geheel verschillende betekenis hebben, verliest men daarbij uit het oog. Soms is
het de schilder zelf die het werk een naam geeft. Dat kan echter gebeuren voor dat
aan het werk wordt begonnen, in de geest van ‘Ik wil een havengezicht maken’, maar
ook achteraf. In het eerste geval hebben wij te maken met iets dat we als illustratie
moeten beschouwen. Het beeldend werk komt bij de literaire uitspraak. Men moet
echter met deze namen vooraf voorzichtig zijn, omdat de titels waaronder werken
bekend staan, vaak afkortingen zijn van opmerkingen die de kunstenaar zelf heeft
gemaakt. Dat is bijvoorbeeld nog al eens het geval bij Van Gogh. De titels werden
naderhand gegeven aan de hand van opmerkingen in zijn brieven over werken waaraan
de schilder werkte of ging werken. In ieder geval zijn enkele namen rechtstreeks van
hem afkomstig zoals Sorrow en Les Racines.
In vele gevallen geeft de kunstenaar zijn werk achteraf een naam. Het is een bekend
verschijnsel dat een schilder die werk naar een tentoonstelling moet sturen, op het
laatste ogenblik nog wat titels gaat bedenken, daarbij vaak geholpen door vrienden.
De titel is dan een eerste literaire reflectie van de kunstenaar zelf op het werk.
Maar heel vaak ook wordt de titel door anderen gegeven. De Nachtwacht is wel
het bekendste voorbeeld. Rembrandt schilderde een gebeurtenis, het korporaalschap
van Banninqu Cock. Nachtwacht is een literaire reflectie op een beeldend werk die
ontstaan is in de tweede helft van de achttiende eeuw.
Ook de meeste werken van Van Gogh kregen hun naam achteraf.
Men schijnt het dus een soort noodzaak te vinden om een werk een titel te geven.
Vond dat althans, maar in de laatste tijd zien we steeds meer werken met een bordje
er onder waarop staat ‘Untitled’ of ‘zonder titel’.
Men moet dit verschijnsel niet verwisselen met wat ik algemene namen zou willen
noemen die allang bekend zijn. Vele stillevens zijn onder geen andere naam dan
‘stilleven’ bekend. Omstreeks 1910, bij mensen als Kandinsky en even later Bart
van der Leek, zien we namen als ‘compositie’, soms nog met een aanduiding als ‘in
grijs’ er bij. Wat later, in elk geval in de dertiger jaren, maar misschien iets eerder,
vinden we werken aangeduid met de enkele aanduiding ‘schilderij’ en in de veertiger
jaren aanduidingen met een nummer.
Wanneer voor het eerst een werk is tentoongesteld met de uitdrukkelijke vermelding
‘Untitled’, is niet meer juist na te gaan. De Histoire de l'art uit de encyclopédie de
la Pleiade geeft geen enkel werk op met die titel. Arnasons grote geschiedenis van
de moderne kunst geeft als eerste een werk van Nicolaes de Stael van 1951 (Gekleurde
plaat no 226). ‘Untitled’ is wel degelijk een titel, veel meer dan ‘compositie’ of
‘schilderij’. De laatste kan men als verlegenheidstitel beschouwen. Compositie houdt
een program in dat verwijst naar de muziek. Oorspronkelijk hoort de naam ‘zonder
titel’ duidelijk thuis bij de lyrisch of romantisch abstracte schilders. Niet allen hebben
er veel gebruik van gemaakt. Het hoort niet thuis bij Appel, die toch altijd in zijn
werk een verhalend element heeft. Het is een lyrisch element dat aan dit verhalende
vreemd is. Bij verhalende schilders als Picasso, Dali en de surrealisten maakt de titel
als literaire reflectie op het werk daar toch weer een essentieel onderdeel van uit.
Hoe minder verhalend het karakter, hoe onafhankelijker de titel wordt van het werk.
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Waar het werk zuiver lyrisch is, zou ze er dan ook volkomen los van staan. Het
vermelden van een titel zou dan een misvatting kunnen geven. Dat is de ene kant
van de zaak. De andere kant is de vraag naar een titel bij het publiek. Daartegen
wordt door deze betiteling opzettelijk gerevolteerd. Een dergelijke vorm van verzet
is even romantisch als de lyriek van de werken die zo benoemd worden.
C.J. Boschheurne
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Hellinga, G. - Tussen aanhalingstekens. Uitgangspunten in de psychotherapie.
- Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1974, 151 pp., BF. 240.
Hirs, W., e.a. - Geloven in verandering. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout,
1974, 101 pp., BF. 200.
Kohut, Heinz - Narzismus. - Suhrkamp, Frankfurt, 1973, 386 pp., DM. 24,-.
Langeveld, Dr. M.J. - Elk kind is er een. - Callenbach, Nijkerk, 1974, 203 pp.,
f 22,50.
Malewska, Hanna, en Gise Amzallag - L'apprentissage du comportement sexuel.
- Casterman, Tournai, 1974, 168 pp., BF. 185.
Maslow, Abraham H. - Ontplooiing. - (Menselijke mogelijkheden) Lemniscaat,
Rotterdam, 1974, 413 pp., f 28,-.
Lutschnik, Nicolai - Warum bin ich meinen Eltern ähnlich? - Verlag Neues
Leben, Berlin, 1974, 256 pp., E.V.P. 4,40.
Polster, E. en H. - Praktijk van gestalt. - Lemniscaat, Rotterdam, 1974, 264 pp.,
f 20,90.
Prévot, Floriane - Votre enfant de A à Z. Dictionaire de puériculture moderne.
- Casterman, Tournai, 1974, 288 pp., BF. 350.
Sanders, Geert - Homosexualiteit. - Nisso, Zeist / De Horstink, Amersfoort,
1974, 69 pp., f 9,90.
Schouten, Jan - Vrijheid in het werk. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout,
1974, 208 pp., BF. 360.

Norbert Sillamy
Lexicon van de psychologie
Prisma, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974, 280 pp., f 7,50, BF. 126.
Zoals alle lexica is ook dit boekje bruikbaar voor een eerste kennismaking met
bepaalde begrippen, hier in gebruik in de psychologie. Sommige lemma's hebben
een wel zeer verwijderd verband met de psychologie, zoals bv. oorlog en propaganda,
terwijl men bij een zo ruim begrip als ‘statistiek’ met enige verwondering leest: ‘Ze
is een van de meest solide fundamenten der toegepaste psychologie’. Hetgeen we
dan graag voor rekening van de auteur laten. Dit boekje kan nuttig zijn voor een
eerste informatie, maar leidt verder niet in de psychologie in.
R.S.
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Jean-Paul Gourévitch
Défi à l'éducation
Coll. ‘Orientations / E3’, Casterman, Tournai, 1973, 204 pp., BF. 180.
Op de vraag of het Franse onderwijssysteem in zijn geheel klaar staat om de
uitdaging van het jaar 2000 aan te kunnen, antwoordt de auteur met een
ondubbelzinnig ‘neen’. Wijziging in het systeem blijkt dus onafwendbaar.
Aanpassingen aanbrengen binnen het bestaande systeem zal weing baat hebben,
evenmin als het vooropstellen van nieuwe, theoretische modellen.
Onderwijsinnovaties zijn noodzakelijkerwijs een avontuur, een integreren van
onzekerheid in de actie.
Op het eerste zicht kan men twee richtingen uit: ‘le management de l'éducation’
of ‘l'école sans frontières’, naargelang men kiest voor de technologie of voor de
vrijheid. Maar liever dan vast te raken in een vooraf opgezet model, opteert de auteur
voor een meer realistische oplossing, een overgangsmodel, een ‘éducation à la carte’,
die op de eerste plaats gekenmerkt is door flexibiliteit. Alle pogingen tot
onderwijsvernieuwing moeten geënt worden op het hic et
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nunc van de school, wil men uiteindelijk de uitdaging aankunnen.
R. De Gendt

Lucien Géminard
L'Enseignement éclaté. Etude des problèmes par l'analyse de système
Coll. ‘Orientations / E3’, Casterman, Tournai, 1973, 288 pp., BF. 300.
De vaststelling dat de fundamentele onderwijskaders zo weinig verandering
ondergaan binnen een samenleving die wel zeer snel evolueert, was voor deze
inspecteur-generaal de aanzet voor een globale studie van de problematiek in een
systeemanalyse van het Franse onderwijsbestel.
Het onderzoek van de institutionele structuren van de kritieke zones, de studie van
de interne en externe relaties, de analyse van de kritiek op de huidige organisatie en
het zoeken naar valabele doelstellingen voor het onderwijs van morgen, zijn de
voornaamste punten die in dit werk besproken worden. Daarbij komen alle belangrijke
aspecten aan bod: psychologisch, sociologisch, economisch en politiek.
Hoewel de problematiek zich uitsluitend toespitst op het Franse onderwijs en er
een zekere kennis van veronderstelt, kunnen onze onderwijsmensen er heel wat
waardevolle suggesties vinden bij hun eigen zoeken naar onderwijsvernieuwing.
R. De Gendt

Jeanne Daubois
La nature et nos enfants. L'écologie à l'école
Coll. ‘E3’ no. 30, Casterman, Tournai, 1973, 148 pp., BF. 90.
Schrijfster, die in Frankrijk vooral bekend is om haar schooltelevisieprogramma's
voor het basisonderwijs, geeft duidelijk haar bedoeling aan: zij hoopt ouders en
opvoeders te helpen om bij hun kinderen een ‘ecologisch bewustzijn’ te wekken. En
inderdaad, hiertoe is dit boek een reële en zeer concrete hulp. Men voelt dat het
resulteert uit een lange pedagogische praktijkervaring. Steunend op enquêtemateriaal
geeft S. een overzicht van het ecologisch domein en van de manieren waarop het
kind er kan geïntroduceerd worden. Een tweede deel omvat tien uitgewerkte thema's
voor lesprojecten. Hierin wordt zeer veel aandacht besteed aan de persoonlijke
observatie en het eigen onderzoek van het kind. Tevens vindt men er ook aanduidingen
voor een noodzakelijke ecologische basiskennis.
R. De Gendt

Sociale Wetenschappen
Arnault, Jacques - Die Arbeiterbewegung in den USA. - (Marxistische
Taschenbücher), Marxistische Blätter, Frankfurt/M., 1974, 178 pp., DM. 7,50.
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Geef ons de ruimte. - Katernen 2000, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1974, 39
pp., f 3,-.
Nauta, Doede - The meaning of information. - Mouton, Den Haag, 1972, 314
pp., f 60,-.
Nuyens, Y., e.a. - Medisch-sociologische verkenningen. - De Nederlandsche
Boekhandel, Kapellen, 1974, 107 pp., BF. 250.
Spectrum Wereldatlas. Informatie, cartografie, documentatie. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1973, 394 pp., krt., ill., f 125,-.
Zola, Irving Kenneth - De medische macht. - Boom, Meppel / Denis. Borgerhout,
1974, 142 pp., BF. 245.

H. Faber
Kiezen of delen. Gedachten over polarisatie
Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1973, 136 pp., BF. 170.
Een van de verontrustende ontwikkelingen in onze na-oorlogse samenleving is
volgens de auteur ongetwijfeld de polarisatie: het zodanig toespitsen van
tegenstellingen tussen mensen en mensengroepen, dat dit uitloopt op een scheiding
der geesten en dat van een sociale dysfunctie moet gesproken worden. Dergelijke
polarisatie is verontrustend omdat intolerantie, rigiditeit, het veroveren van
machtsposities en vaak ook een agressieve ‘backlash’ ermee gepaard gaan. In dit
boekje wordt onderzocht hoe het verschijnsel polarisatie cultuur-historisch en
psychologisch begrepen moet worden, wat de maatschappelijke gevolgen kunnen
zijn en op welke manier men kan proberen het te voorkomen of te boven te komen.
De auteur bespreekt daarbij met name de ontwikkelingen binnen de kerken in
Nederland.
R. De Gendt

B. Goethals
Omroep en open universiteit
Ministerie van Nederlandse Cultuur, Bestuur voor Volksontwikkeling en Openbare
Lectuurvoorziening, Brussel, 1973, 109 pp..
Onder supervisie van Prof. Dr. H. Deleeck en met medewerking van K. Van
Goethem heeft de auteur een weliswaar beperkte, maar toch interessante studie
opgezet over de ‘Open Universiteit’. Deze recente vorm van indirect onderwijs op
universitair ni-
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veau, waarbij het onderwijs niet rechtstreeks door het medium docent wordt
overgedragen, is niet alleen een instrument voor democratisering of een middel om
de opname-capaciteit van de bestaande instellingen uit te breiden. De Open
Universiteit moet vooral gezien worden in het perspectief van de noodzakelijke
onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering.
Uit een analyse van buitenlandse verwezenlijkingen, het Westduitse Fernstudium
in Medienverbund en de Engelse Open University, distilleert S. de mogelijke functies
van een O.U.-project: democratisering van het hoger onderwijs, taak- en
capaciteitsuitbreiding van de hogescholen, ontwikkelen van nieuwe
onderwijssystemen, drukken van de onderwijskosten per student en inbreng van de
massamedia.
Tot slot geeft zij enkele steunpunten bij de analyse van de toestand in België.
R. De Gendt

G.A. Hoekveld, R.B. Jobse, J. van Weesep, F.M. Dieleman
Geografie van stad en platteland in de westerse landen
Romen, Roermond, 1973, 223 pp., f 14,50.
Het is verheugend te kunnen constateren dat de Nederlandse geografen de laatste
jaren in toenemende mate publikaties verzorgen waarin aspecten van hun vak voor
een breed publiek toegankelijk gemaakt worden. De geografen van de Vrije
Universiteit van Amsterdam hebben een belangrijk aandeel in deze publikaties. Het
boek dat een viertal hunner nu presenteert, kan beschouwd worden als de eerste
Nederlandstalige inleiding tot de stads- en plattelandsgeografie. Het boek ontstond
uit colleges die door de auteurs gegeven werden voor jongerejaars studenten. Uiteraard
is niet naar een uitputtende behandeling gestreefd. Het accent valt op ‘de ruimtelijke
patronen en -regelmatigheden van stad en platteland als ruimtelijke gehelen of
gebieden en niet zozeer op thema's van wonen, werken, verkeer, migratie en
dergelijke, die binnen die gebieden kunnen worden bestudeerd, zoals in de meeste
handboeken gebeurt’.
Het boek telt 9 hoofdstukken. Naast een viertal hoofdstukken waarin stad en
platteland tesamen worden beschouwd, zijn er 3 hoofdstukken over de stad en 2 over
het platteland. Het aantal pagina's echter waarin de geografie van de stad centraal
staat, overtreft verre dat van het platteland. Een greep uit de inhoud van de
opeenvolgende hoofdstukken: Definiëring van de begrippen, benaderingswijzen, de
vorm waarin zich stad en platteland manifesteren, ruimtelijke ontwikkeling van de
stad, in historisch perspectief de ontwikkeling en geleding van de moderne stad en
het huidige platteland, de analyse van het stedelijk systeem en het plattelandssysteem
en tenslotte stad en platteland als subsysteem van een systeem van hogere orde.
De systeembenadering van de verschijnselen stad en platteland staat in het gehele
boek centraal en daarmede kunnen we geheel instemmen. Gezien het belang daarvan
voor een goed inzicht in de gehele tekst, hadden we overigens toch wel een wat
grotere aandacht voor het systeembegrip willen zien. Doordat de behandeling van
het begrip systeem in zijn algemeenheid beperkt blijft, heeft men de met het
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systeembegrip samenhangende begrippen zoals structuur, proces en relatie
onvoldoende scherp kunnen definiëren.
In hoofdstuk 2 wordt vooral het begrip structuur gehanteerd, in hoofdstuk 7
daarentegen het begrip systeem. De relatie daartussen zal de niet-ingewijde ontgaan.
Hiermee samenhangend is onze kritiek op de compositie van het geheel. Er is een
zekere onevenwichtigheid aanwezig die van tweeërlei aard is:
Allereerst de vrij grote verschillen in moeilijkheidsgraad. Naast beschrijvende
hoofdstukken (b.v. het zeer goed leesbare hoofdstuk 4, De historische stad) staan
hoofdstukken met een meer theoretische inhoud. In deze laatste wordt de lezer
plotseling geconfronteerd met een bepaald vakjargon of zelfs met kunstmatig
gecreëerde begrippen (complexueel-factorieel p. 149; intracategoriale mutatieve
ontwikkelingsprocessen p. 173 - om slechts enkele te noemen). Iets dergelijks
ontneemt het boek zijn inleidend karakter, zeker voor degenen die niet vertrouwd
zijn met de denkwijze van Hoekveld en de zijnen.
Een tweede onevenwichtigheid is de reeds kwantitatief gesignaleerde overheersing
van de aandacht voor de stad. Dit is evenwel niet alleen een kwestie van pagina's.
Ook de behandeling van stedelijke systemen is veel grondiger en meer consequent.
Bij de behandeling van het plattelandssysteem worden naar onze mening zaken als
diffusie van innovatie en classificatie van de landbouw onvoldoende geïntegreerd
behandeld. Wat de zin is van de beschouwingen over laatstgenoemde onderwerpen
in het kader van het hoofdstuk, wordt n.l. niet duidelijk gemaakt.
Deze kanttekeningen nemen niet weg, dat het geheel een uiterst nuttig en interessant
overzicht biedt van wat de stads- en plattelands geografie momenteel te bieden heeft.
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We kunnen dan ook volledig meegaan met een aantal conclusies die in het slotwoord
gegeven worden t.a.v. de functie van deze tak van de geografie (bijdrage tot de
bewustwording van de leefsituatie, kennistoelevering voor de planologie, signaleringsof alarmeringsfunctie) en er aan toevoegen dat dit boek een uitstekend middel is om
het daartoe benodigde inzicht te verwerven.
A.G.J. Dietvorst

Rosa Luxemburg
Ons Program en de politieke situatie
Pegasus, Amsterdam, 1973, 70 pp., f 4,75.
Een van de bekende uitgaven van Pegasus van de Marxistisch-Leninistische
klassieken. Onder hen is het werk van Rosa Luxemburg in de kring weliswaar geen
heilige schrift, maar zeker wel in de rang van kerkvader (dat wordt hier dus
partijmoeder). Men vraagt zich wel eens af wat er gebeurd zou zijn als zij en Karl
Liebknecht toen niet vermoord waren? De communistische partijen buiten de
Sovjet-Unie hadden dan in ieder geval voor een beslissende periode een aantal meer
belangrijke theoretici gehad.
C.J. Boschheurne

Roger Masure en Noël Molisse
Arbeider en Godsdienst
Centrum voor Arbeiderspastoraal, 1974, 192 pp..
Deze brochure bundelt een artikelenreeks die onder dezelfde titel al eerder
gepubliceerd zijn in: De Gids op maatschappelijk gebied. Het betreft hier een religieus
sociologisch onderzoek dat in hoofdzaak de geloofssituatie belicht van christelijke
arbeiders en bedienden voor zover zij leven in het Vlaamse land en wel voornamelijk
‘op de buiten’. De onderzoeks methode, deskundig en statistisch behandeld, bediende
zich van gesprekken met de proefpersonen. Naast de becommentarieerde antwoorden
zal de lezer gebaat zijn met de nabeschouwingen (155-182). Daarin wordt o.m.
Gezegd: ‘voor de arbeider is het niet meer duidelijk wat godsdienstig zijn betekent’
(157), ‘de brede arbeidersbevolking heeft de moderne post-conciliaire kerktaal niet
verstaan’ (158; ‘de mis-praktijk heeft toch een grote betekenis, want, valt ze weg
dan is het normale toevoerkanaal voor gelovigheid en godsdienstigheid afgesneden’
(159); wat de jeugd betreft ‘de geïnterviewde jonge arbeiders leren ons dat zij
geenszins buitensporig denken of doen; zij zijn niet meer of niet minder persoonlijk
in hun overtuiging dan de totale ondervraagde arbeidersgroep’ (163).
S. De Smet

Biografie
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Bamm, Peter - Een mensenleven, - La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, 1974, 400
pp., f 25,90.

Arthur de Bruyne
Trouw: Pater Stracke, Borms, Staf de Clercq, Leuridan, Tollenaere, Wim
Maes
West-pockets, Heverlee, 1973, 155 pp., BF. 120.
Dit pocketboek bundelt in herwerkte versie zes levensschetsen van markante
figuren uit de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Ze verschenen al eerder als artikelen in
het Vlaamse Weekblad 't Pallieterke. Beknopt en boeiend, met een scherp oog voor
het wezenlijke en tegelijk met onvertogen bewondering weet A.D.B. deze stuk voor
stuk taaie mannen weer op te roepen. Wat na lectuur overblijft is enerzijds ontroering
voor hun niets ontziende moed en hun vasthoudendheid aan geloof en ideaal,
anderzijds erkentelijkheid ten aanzien van de schrijver.
Trouw is niet alleen een gelukkige titel voor deze bundeling, maar tevens een
hartige oproep tot elk van ons die iets vermag te doen voor ‘Arm Vlaanderen’.
S. De Smet

Maart je van Tijn
Ik leef nog
Nelissen, Bloemendaal, 1974, 158 pp., f 12,90.
De schrijfster is in '33 geboren, in de schaduw van het groeiende Nazisme, als
kind van een Joodse vader en een niet-Joodse moeder in een groot gezin.
Na een inleiding over de Tora, die ze zelf uit het Hebreeuws heeft vertaald, zoekt
ze wat moeizaam in haar jeugd in Amsterdam naar de oorsprong van de droom over
een plantsoen. Ze vindt die: op de dag dat haar vierde kind dodelijk was verongelukt,
was ze daardoor gelopen. De opborrelende verdrongen herinneringen worden
vergeleken met een vuilnisbelt die openbarst onder wat daar bovenop was gebouwd.
Het grootste deel van het boek bestaat uit openhartige en serieus vanuit haar gevoel
becommentarieerde dromen, geschreven aan de psychiater van haar man. Deze was
in '73 opgenomen in een psychiatrische afdeling, nadat ze, na 9 kinderen van hem
te hebben gebaard, een lesbische verhouding had aangenomen.
Het huwelijk eindigt met scheiding.
De schrijfster, spiritueel, ontwikkeld en typisch Joods-religieus-heimwee-achtig,
had minachting voor haar niet-Joodse man en
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omgekeerd. Ze eindigt het boek met het opzeggen van haar vertrouwen in de
medemensen, ook in de dokter, na het aangrijpende verhaal van de arrestatie van
haar vader door de Duitsers. Alleen Hans, de fysicotherapeut van het beschadigde
jongste kind is nog over. Die moet haar leren vertrouwen.
De schrijfster heeft hard gewerkt aan haar zelfbevrijding, die al gedeeltelijk lukt.
Het boek is een pendant van Het dagboek van Anne Frank - (overleven is ook niet
alles). Verder is het Voer voor psychologen, die er natuurlijk meer uithalen dan de
schrijfster zelf kan.
Tenslotte kan het boek met zijn (haar) echte gevoel ook een zeker tegenwicht
geven tegen eventuele fascistische tendensen in onze huidige samenleving.
J.H. van Meurs

Arnold Reisberg
Lenins Jugend
Verlag Neues Leben, Berlin, 1973, 256 pp., foto's, EVP. 7,20.
Een van die boekjes die Lenin vooral onder de jeugd populair moeten maken.
Ditmaal blijkbaar oorspronkelijk Duits. Uitvoerige registers en een soort van
bronnenopgave geven een schijnbaar wetenschappelijke indruk. Maar het is allemaal
te mooi, hij was te knap, te goed, te verstandig. Ik weet niet of de jeugd in de DDR
niet liever een voorbeeld aan de echte Lenin zou willen nemen.
C.J. Boschheurne

Lawrence Elliott
Johannes XXIII. Das Leben eines grossen Papstes
Herder, Freiburg, Basel, Wien, 1974, 305 pp..
Alweer een biografie over Joannes XXIII dit keer geschreven door een
niet-katholiek. Met graagte aldus S., ging hij reeds in 1967 in op het verzoek van M.
Ragsdale, uitgever van Readers Digest. In plaats van een kleine herinneringsplakket
die 5 à 6 maanden kon vergen, kwam na 5 à 6 jaar van lieverlede een imposant leven
van Angelo Giuseppe Roncalli tot stand. Het verscheen te New-York in 1973 onder
de titel ‘I will be called John’. Daarvan ligt nu de voortreffelijke Duitse versie voor,
die zo mogelijk nog boeiender werd dan het toch al zo vlot origineel. Uit deze
schitterende bladzijden treedt het profiel van een man naar voren die paus werd,
jawel, een blijk gaf van een hoogstaande persoonlijkheid te zijn, maar daarbij door
zijn ontwapenende menselijkheid het hart van miljoenen tijdgenoten wist te raken.
Dat dit boek steunt op de werken van en de nauwe samenwerking met Mgr. Capovilla,
secretaris van Joannes, en de lange interviews met de nog in leven zijnde familieleden
en vrienden van deze wondere Bergamask, hoeft geen betoog. Elke lezer zal zich
over deze nieuwe biografie terecht kunnen verheugen.
S. De Smet
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Peter Green
Alexander der Grosze. Mensch oder Mythos
Verlag Ploetz, Würzburg, 1974, 272 pp..
Alexander de Grote behoort tot de meest fascinerende figuren uit de
wereldgeschiedenis. Meer dan duizend jaar na zijn dood blijft hij de bron voor
verhalen en romans. Napoleon is wat dat betreft anderhalve eeuw na zijn dood
eigenlijk opgebruikt. Alle wereldveroveraars van Caesar en Augustus af tot Hitler
toe werden door hem geïnspireerd. Maar wat bezielde hem zelf? Was zijn
veroveringszucht in feite niets anders dan een pathologische zwerf zucht, zoals wel
eens is gesuggereerd? In feite gaat de schrijver van dit werk betrekkelijk weinig in
op de psychologische problemen rond deze figuur. Hij wijst er alleen op dat we uit
afbeeldingen zien dat hij snel verouderde, duidelijk steeds meer vereenzaamde en in
toenemende mate aan de drank raakte. Men krijgt enigszins de indruk dat ook
Alexander, zoals andere heersers, vaak moeilijk tot een besluit kwam, maar dan daar
ook niet meer van af te brengen was. Bij Hitler deed dat zich in nog veel sterkere
mate voor en ook bij Napoleon treffen we dit verschijnsel aan. Een verklaring hiervan
probeert deze schrijver niet te geven. In feite doet hij tekort aan de ondertitel van
zijn werk, want hij behandelt Alexander in de eerste plaats als veldheer. En dat doet
hij op voortreffelijke wijze. Wie zich voor krijgsgeschiedenis interesseert, zal dit
werk dan ook zeker moeten lezen. De slagen van Alexander worden zorgvuldig, met
goede kaarten, in details verhaald. Voor de krijgsgeschiedenis als totaal is dat van
groot belang, omdat deze slagen tot in deze eeuw voor veldheren als voorbeeld hebben
gediend. Pas na Wereldoorlog II kan men zich afvragen of het voorbeeld van
Alexander strategisch van enig belang is.
In feite is het onbegrijpelijk dat Alexander 'n groot veldheer was. Hij heeft zich
immers herhaaldelijk zonder voldoende reden in het heetst van het gevecht begeven,
zodat hij feitelijk geen leiding meer kon geven. Het gevaar trok hem duidelijk aan.
Maar ook in andere opzichten was hij een impulsief, maar anderzijds ook
wraakzuchtig, wrokkende man bij wie kalme berekening, die de veldheer past, geen
rol scheen te spelen.
C.J. Boschheurne

Streven. Jaargang 27

1034

Geschiedenis
Brandt, A. von - Werkzeug des Historikers. - (Urban Taschenbücher),
Kohlhammer, Stuttgart, 19737, 206 pp., UI., DM. 10,-.
Im Hof, Ulrich - Geschichte der Schweiz. - Kohlhammer, Stuttgart, 1974, 146
pp., DM. 8,-.
Jappe Alberts, Prof. Dr. W. - Geschiedenis van de beide Lintburgen II. - Van
Gorcum & Comp., Assen, 1974, 316 pp., krt., ill. f 36,50, paperback f 29,50.
Junghans, Helmar, Hrsg. - Die Reformation in Augenzeugenberichten. - D.T.V.,
München, 1973, 538 pp., DM. 10.
Keller, Werner - Hier stond zelfs Herodotus paf. - La Rivière & Voorhoeve,
Zwolle, 1974, 371 pp., f 24,50.
Lefèvre, Jean, et Jean Georges - Les temps contemporains. Tome 1: 1815-1945.
- Casterman, Tournai, 1974, 450 pp., BF. 480.
Lefèvre, Jean, et Jean Georges - Les temps contemporains vus par leurs témoins.
- Casterman, Tournai, 1974, 352 pp., BF. 380.
Payne, Robert - Hitler. Een leven voor de dood. - Elsevier, Amsterdam/Brussel,
1974, 495 pp..
Schrijnen, Dr. Jos - Eigen Kultuur. - Dekker & v.d. Vegt en J.W.M. van
Leeuwen, 1923/1974, 30 pp., f 3,90.

Tilman Fichter und Eugen Eberle
Kampf um Bosch
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1974, 191 pp..
Ook dit werk demonstreert weer hoe de Amerikaanse bezettingsmacht in Duitsland
in de eerste jaren na de capitulatie de werkgevers bevoordeelde en lange tijd gebruik
heeft gemaakt van allerlei elementen die nazi geweest waren, althans sterk met de
nazi's samen gewerkt hadden. De rest van het boek laat dan zien welke ontwikkelingen
daaruit voortvloeiden, met name in Stuttgart bij het Bosch-concern. Het valt daarbij
op dat deze schrijvers op het standpunt staan dat de democratische krachten in
Duitsland door de jarenlange terreur weinig kracht over hadden. Dat geldt voor hen
ook voor de KPD.
Het is duidelijk dat de Amerikanen geen gebruik hebben willen maken van de
zelfbestuurs-organisaties die onmiddellijk na de Zusammenbruch in Duitse fabrieken
en wijken zijn ontstaan. Er is een nieuw bestuursapparaat van boven af opgelegd.
Dat laatste was volgens de instructies. Pas later zijn er instructies tegen de eerste
ontwikkeling opgesteld. Zeker hebben de Amerikanen deze ontwikkeling gedeeltelijk
opzettelijk veroorzaakt. Anderzijds is er ook wat men verwijtbare schuld kan noemen.
Het Amerikaanse bestuurs-apparaat voor het bezette gebied kampte namelijk met
een geweldig gebrek aan mensen die Duits kenden. Daarom heeft men een beroep
moeten doen op vrouwen en meisjes uit het bezette gebied die als tolken en
secretaressen dienst deden. Vaak waren dit de vroegere secretaressen van de leiders
van het Duitse industriële apparaat. Zij stonden meer aan de kant van hun vroegere
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directeuren dan aan die van de arbeiders. Welke invloed deze periode, die men wel
die van de dictatuur van de secretaressen heeft genoemd, op de verdere geschiedenis
van Duitsland en Oostenrijk heeft gehad, is tot nu toe onvoldoende bestudeerd. Ook
dit werkje besteedt daaraan ten onrechte geen aandacht.
C.J. Boschheurne

George Pendle
A history of Latin America
Pelican Book, Harmondsworth, 1973, 258 pp., 45 pence.
Deze uitstekende inleiding tot de geschiedenis van Latijns Amerika dateert van
1963; zij is daarna diverse malen, met herzieningen in tekst en bibliografie, herdrukt.
De auteur, zelf een specialist op het gebied van Argentinië, geeft een beknopt
overzicht van de precolumbiaanse tijd, ontdekkingen en verovering, de koloniale tijd
en de periode tot heden, het tijdperk van de caudillos, de rol van de Verenigde Staten
met betrekking tot Latijns-Amerika, de pogingen tot sociale hervorming, de revoluties.
Ook Brazilië krijgt uitgebreid plaats in de tekst. Een ‘Table of populations’, een
‘Bibliographical nota on books in English’ (algemeen over Latijns Amerika,
tijdschriften, landen en internationale betrekkingen), vijf kaarten en een naam- en
zaakregister besluiten het boek, dat helder en goed geschreven is. De bibliographical
note is bijgewerkt tot en met 1969 en de 2 pagina's ‘Addenda’ gaan tot en met
hetzelfde jaar; de conclusion is herschreven. De, eveneens bijgewerkte, tabel van
bevolkingsdichtheid geeft t.o.v. 1963: een toename in Brazilië van bijna een derde,
in Mexico en Chili van bijna vijftig procent! Inderdaad een continent in beweging.
J. Lechner
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Theologie
Albrecht, Barbara - Kirche und Glaubenserfahrung. - Kyrios Verlag,
Meitingen/Freising, 1971, 42 pp., DM. 2,50.
Berk, Dr. M.F.M. van den - Bonhoeffer, boeiend en geboeid. - Boom, Meppel,
1974, 322 pp., f 28,50.
Dekker, Dr. W.L. - Getuige Israël. - H. Veenman, Wageningen, 1974, 214 pp.,
f 16,90.
Dodd, Charles Harold - Dichtbij als een mens. De grondlegger van het
christendom. - Gooi & Sticht, Hilversum, 1974, 144 pp..
Frankemölle, Hubert - Glaubensbekenntnisse. - Patmos-Paperback, Düsseldorf,
1974, 144 pp., DM. 16,-.
Küng, Hans - Wat blijven moet in de Kerk. - Gooi & Sticht, Hilversum, 1974,
116 pp..
Lescrauwaet, J.F. e.a. - Plaats voor Maria in deze tijd? - Gooi & Sticht,
Hilversum, 1974, 60 pp..
Miskotte, Dr. K.M. - Om het levende woord. - Kok, Kampen, 1973, 370 pp., f
27,50.
Ratzinger, Joseph - Meditationen zur Karwoche. - Kyrios Verlag, Meitingen,
Freising, 1969, 29 pp., DM. 2,50.
Régamey O.P., P.R. - La rénovation dans l'Esprit. - Ed. du Cerf, Paris, 1974,
294 pp..
Richards, John - But deliver us from evil. - Darton, Longman & Todd, London,
1974, 244 pp., £ 2,85.
Schilson, Arno u. Walter Kasper - Christologie im Präsens. - (Theologisches
Seminar), Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1974, 164 pp., DM. 18,-.
Walter, Eugen - Eucharistie, Bleibende Wahrheit und heutige Fragen. (Theologie im Fernsehen), Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1974, 125 pp., DM.
16,-.
Xhaufflaire, Xavier, e.a. - La pratique de la théologie politique. - Casterman,
Tournai, 1974, 328 pp., BF. 385.

Dr. S.J. Ridderbos e.a.
Psychiatrie en theologie in gesprek
Kok, Kampen, 1973, 156 pp., 1973, 156 pp., f 14,90.
Een predikant, drie psychiaters en een medicus zijn hier met elkaar in gesprek
over de verhouding van theologische of pastorale zorg en psychiatrische behandeling.
De theoloog is daarbij verreweg het meest aan het woord; hij neemt een groter stuk
van de discussie voor zijn rekening dan de anderen tesamen. Ik geloof dat dit meer
dan een kwantitatieve toevalligheid is. De discussie lijkt me nl. vooral te bestaan uit
vragen die de theoloog-pastor heeft. Hij probeert zijn collega's en hun werkwijze
kritische vragen te stellen, die vooral trachten te achterhalen of het wel mogelijk is
in een psychiatrische behandeling waardevrij te handelen. Speelt de
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levensbeschouwing daarin niet altijd een rol? Wat voor een rol is dat? Liggen veel
problemen niet op het fundamentele religieuze vlak of hebben ze niet minstens
belangrijke religieuze facetten? Volgt daaruit niet dat de pastorale zorg heel goed
complementair of soms zelfs meer dan dat kan zijn?
De vragen zijn alleszins gerechtvaardigd. Ze worden echter - maar welke theoloog
zal dat verbeteren? - vanuit een typische alpha-mentaliteit gesteld en het lijkt alsof
ze door de discussiepartners nauwelijks worden verstaan. Ze verdedigen zich tegen
wat ze menen te verstaan in een taal die weer moeilijk begrijpbaar lijkt voor de pastor
en hebben zelf nauwelijks van hun kant vragen aan hém te stellen. Het blijft een
éénrichtingsverkeer en een echte discussie komt toch weinig van de grond.
Het is niet onmogelijk dat dit mede veroorzaakt wordt door de opvatting die de
pastor in dit geval van zijn eigen taak en deskundigheid heeft. Hij noemt zijn
deskundigheid een exegetische, niet zozeer in de technische zin alswel verstaan als
vertolking van de bijbelse boodschap in de ruimste zin van het woord. De waarheid
hiervan kan niet ontkend worden, maar de vraag is of de pastorale deskundigheid zo
toch niet te krap omschreven is en juist daardoor te weinig aanknopingspunten biedt
voor de discussiepartners.
Een gedeelte van de discussie bestaat in een beoordeling van een andere studie
die theologie en psychiatrie bij elkaar probeert te brengen: Clinical Theology van
Frank Lane. Ook deze studie maakt eens te meer duidelijk, dat het gevaar groot is
op een van beide vakgebieden in amateurisme te blijven steken. Merkwaardig genoeg
- Lane is psychiater van beroep en amateur-theoloog - valt de beoordeling van de
theoloog (Ridderbos) vrij positief uit, terwijl van psychiatrische zijde nogal wat
bezwaren worden gemaakt. Helaas blijven ook deze beide beoordelingen slechts
naast elkaar staan, ze worden niet met elkaar geconfronteerd, zodat ook hier geen
sprake is van een discussie die meer licht geeft in de vraagstelling.
Het gesprek gaat helemaal verloren in het derde en laatste deel van het boek, waar
Ridderbos alleen aan het woord is en zijn
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theologische visie op homoseksualiteit nog eens weergeeft, nu in discussie met
anderen die deze visie elders bekritiseerden.
Een boeiend vraagstuk wordt in dit boek niet veel verder geholpen, de problematiek
ervan wordt wel duidelijker gemaakt.
Hans van Leeuwen

Prof. Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P.
De Boeken van het Oude Testament Deel VIIb: Psalmen (68-102)
Romen en Zonen, Roermond, 1973, 401-456, 1-176 pp., f 46,-.
Wie dit fascikel openslaat denkt meteen met een verkeerd gebonden deel te maken
te hebben. Maar dat is geenszins het geval, want het tweede fascikel eindigde op
pagina 400 middenin een zin bij Psalm 68-30. De zin wordt nu keurig afgemaakt en
het commentaar vervolgt zijn weg, en wel van pagina 401 tot 456. Dan begint deel
2 van dit Psalmcommentaar (opeens uitgegeven in 1974) dat op pagina 176 eindigt
met Psalm 102:19 (terwijl deze Psalm 29 verzen telt). Wanneer men alle fascikels
van dit commentaar in bezit zal hebben en ze heeft laten inbinden in 2 delen, zal veel
van bovenstaande kritiek waarschijnlijk wegvallen; maar tot aan dat tijdstip doet een
en ander wel bijzonder merkwaardig aan.
Het valt op hoe bij vele psalmen geen literatuuropgave aanwezig is (o.a. 69, 71,
83, 86, 88, 90, 98, 100 en 102) in tegenstelling tot bijv. 73, 78, 82 en 89. Voornamelijk
betekent dit dat het onderzoek van bepaalde psalmen nog in de kinderschoenen staat:
ongeveer 20 procent van de psalmen is nog nooit gedetailleerd bestudeerd.
De inhoud van het commentaar is over het algemeen goed, hoewel men af en toe
wel wat meer structuur- of vormelementen genoemd zou willen zien, zoals bijv. de
woorden die in een psalm meerdere malen terugkeren. Wanneer de auteur dan ook
nog dezelfde Hebreeuwse woorden met andere Nederlandse weergeeft, is dit stijlfiguur
van herhaald woordgebruik wel ver te zoeken (o.a. psalm 79, waar driemaal het
Hebreeuwse sfk voorkomt, vers 3, vers 6 en vers 10).
Panc Beentjes

Dr. A. Schoors
Jesaja II (40-66)
(De Boeken van het Oude Testament), Romen & Zonen, Roermond, 1973, pp.
225-392.
Schoors mag een autoriteit worden genoemd op het terrein van de Jesaja-exegese;
hij is heel goed als het gaat om de verschillende genres af te bakenen en de
eigenaardigheden van elk genre te ontdekken. De literatuur bij elke perikoop is ter
zake en up to date, hoewel hij ook niet schuwt om leidinggevende literatuur uit de
vorige eeuw te noemen. Zijn visie op de Hebreeuwse tekst van Jesaja wordt o.a.
bepaald door de tekstvarianten die in de te Qumran gevonden Jesajarol te lezen staan.
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De inleiding op Deuterojesaja (40-55) en Tritojesaja (56-66) is zeer beknopt, maar
een uitstekende weergave van de huidige stand van zaken. Ten aanzien van de
Ebed-Jahweh-liederen (42, 49, 50) heeft Schoors een uitgesproken mening: de
tekstgedeelten dienen autobiografisch geïnterpreteerd te worden (p. 237). Ook dit
tweede deel (zie Streven, juni 1973, p. 929) is de moeite van het aanschaffen ten
volle waard. Jammer alleen dat bij Jes. 40: 3-4 het probleem van de interpunctie in
Marcus 1 niet wordt besproken.
Panc Beentjes

Karl Rahner
Schriften zur Theologie. Bde X en XI
Benziger Verlag, Zürich-Einsiedeln-Köln, 1972 en 1973, 590 en 512 pp..
De verzamelde studies en voordrachten van de grote Duitse theoloog die onder
de titel ‘Schriften zur Theologie’ uitgegeven worden, lijken voldoende bekend om
ze nog te moeten voorstellen. Band X vertoont nog het bekende gezicht: velerlei
studies over uiteenlopende theologische onderwerpen, zo tussen 1970 en 1972
voorgedragen en in de meest uiteenlopende publikaties gepubliceerd. Enkele
onderwerpen van actueel belang mogen er worden uitgelicht: drie studies over
‘onfeilbaarheid’ als bijdrage in de gedachtenwisseling met H. Küng over diens
geruchtmakende boek Unfehlbarkeit? (pp. 286-337); en drie artikelen over de zo
noodzakelijke vernieuwing van de sacramenten-theologie (377-429). Band XI echter
is een regelrechte verrassing: daarin zijn een aantal bij elkaar horende
dogma-historische studies over de ‘Frühe Bussgeschichte’ verzameld, die de auteur
vooral aan het begin van zijn zo vruchtbare theologische loopbaan heeft gepubliceerd.
Het is bijzonder prettig dat deze nauwkeurige onderzoeken naar de praktijk van de
boete in de eerste eeuwen christendom nu in één band verzameld zijn, zelfs al zouden
details momenteel mogelijk achterhaald zijn. Deze studies behoren tot de belangrijkste
uit het levenswerk van de auteur; maar tonen bovendien zonneklaar aan, vanuit welke
wetenschappelijke achtergrond deze grote theoloog steeds geschreven heeft. Men
heeft de man
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wel verweten dat hij zo maar wat ‘in de ruimte’ speculeerde; juist om dit te weerleggen
is deze XIe band van zijn ‘Schriften’ zo welkom. Soortgelijke research staat in feite
achter al zijn studies en publikaties. Niet duidelijk wordt, of juist deze heruitgave
bedoeld is als een geschenk bij de 70ste verjaardag van de auteur. Het zou een mooi
geschenk zijn.
S. Trooster

Walter Kasper - Jürgen Moltmann
Jesus ja - Kirche nein?
(Theologische Meditationen 32), Benziger Verlag, Zürich/Einsiedeln/Köln, 1973,
64 pp..
In dit voortreffelijke boekje komen twee theologen van de jongere generatie in
Duitsland aan het woord. W. Kasper - katholiek - schetst in grote, krachtige en
overtuigende lijnen het ontwerp voor een hedendaagse christologie die volledig recht
doet aan het aloude geloof in Jezus als de Christus, zoals dat vanuit de eerste
geloofsbezinning in het Nieuwe Testament in de latere grote christologische Concilies
is vastgelegd. J. Moltmann - evangelisch - pleit voor een Kerk-zijn en Kerk-beleven
dat zich voortdurend onder de kritiek plaatst van haar Stichter, Jezus Christus, de
Gekruisigde, zelf en zijn Evangelie. O.a. ‘Hoe kunnen de kerken denken dat ze Jezus
navolgen, als vandaag de dag uitgerekend armen, arbeiders, werklozen, gevangenen
zich van de Kerk afkeren?’ (45). Meer dan vermeldenswaard lijkt dat het hier
voordrachten geldt die deze theologen voorgedragen hebben in de pauselijke
gregoriaanse universiteit in Rome. Maar ook zonder deze bijzonderheid: een zeer
mooi boekje dat een bezinning overwaard is.
S. Trooster

Leo Scheffczyk
Die Heilszeichen von Brot und Wein. Eucharistie als Mitte christlichen
Lebens
Don Bosco Verlag, München, 1973, 140 pp., DM. 14,80.
Dit boekje bevat een korte samenvatting van de theologie der Eucharistie, voor
een wijdere lezerskring geschreven. Duidelijk ingedeeld: Eucharistie in het Nieuwe
Testament; de ontwikkeling van de leer in de geschiedenis van de christelijke
geloofsbezinning; systematisch-theologische synthese van dit mysterie. Op deze
wijze biedt dit werkje een betrouwbaar overzicht van de stand van zaken op het
ogenblik.
S. Trooster

Godsdienst
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Als je zoon je vraagt. Momenten uit een gemeente. - Amboboeken, Bilthoven,
1974, 251 pp., f 17,50.
Bloom, Anthony - Gerichte meditaties. - (Spiritualiteit), B. Gottmer, Nijmegen,
1974, 128 pp., f 12,50.
Eijk, H.P.A. van - Durven te geloven. - Dekker & v.d. Vegt, Nijmegen, 1974,
85 pp., f 9,50.
Gilhaus, Hermann - Die Weihnacht ist nicht dunkel. - Kyrios Verlag,
Meitingen/Freising, 1973, 108 pp., DM. 8,-.
Gilhaus, Hermann - Am Ende steht das Leben. - Kyrios Verlag,
Meitingen/Freising, 1974, 110 pp., DM. 8,-.
Groot, Maria de - Klein Handvest. Gebeden. - Uitg. Holland, Baarn, 1973, 112
pp., f 9,90.
Lohfink, Gerhard - Jetzt verstehe ich die Bibel. Ein Sachbuch zur Formkritik.
- Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 19742, 168 pp., ill., DM. 26,-.
Raguin, Yves - Wegen der beschouwing in Oost en West. - (Spiritualiteit), B.
Gottmer, Nijmegen, 1974, 172 pp., f 17,90.
Ulrich, Ferdinand - Gebet als geschöpflicher Grundakt. - Johannes Verlag,
Einsiedeln, 1973, 104 pp., DM. 12,-.

Dr. G.C. van Niftrik
De liefde
Callenbach, Nijkerk, 1973, 84 pp., f 14,50.
In het voorjaar van 1970 hield Prof. van Niftrik een elftal voordrachten voor de
radio over ‘De liefde’. Ze zijn hier gebundeld, zoals ze zijn uitgesproken. Steeds
wordt één facet van de liefde - mysterie, verlangen, bevrijding, ontgrenzing,
onmogelijkheid, verzoeking en andere - uitgewerkt. In de korte tijd die voor een
voordracht beschikbaar was, werd in bondige taal, bestemd om ernaar te luisteren,
een klein kunststukje afgeleverd. Ieder facet wordt uitgewerkt in de spanning tussen
menselijke liefde en de liefde tot God.
Het valt op, hoe ondanks de spreektaal er eerder sprake is van een zekere
gedragenheid dan van lichtvoetigheid. De tekst is uitgewogen en levenswijs. De
benadering soms ook wel wat romantisch. Schrijver zegt trouwens uitdrukkelijk dat
hij de Romantiek als een van de allerbelangrijkste perioden van de geestesgeschiedenis
beschouwt, omdat Romantiek verlangen, Sehnsucht, naar het oneindige is. Daarvan
is dit boekje doortrokken. Tristan en Isolde
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en figuren uit de mythologie zijn er niet in misplaatst. En een zin die ook typerend
is: ‘Het staat voor mij vast, dat de afweer van de Griekse Eros, zoals die in
theologische kringen thans gebruikelijk is, ja de afweer van het Griekse denken
überhaupt, een ongezonde zaak is’ (33).
Het is een boekje waarin veel ware en wezenlijke dingen worden gezegd over de
liefde. Maar voor sommigen zullen ze worden gezegd in een taal en benaderd worden
op een wijze die voorbij is, voorbij als de taal van Boutens - met een van diens
gedichten eindigt de eerste voordracht - voorbij is en toch prachtig blijft. Voor wie
het weet te smaken.
Hans van Leeuwen

Otto Hermann Pesch
Gods Ja en Amen
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1973, 114 pp..
De titel Gods Ja en Amen duidt niet op een fatalistisch Godsbegrip, maar is een
verzameling beschouwingen over Jezus, de Christus. Dit boekje bevat geen
hoofdstukken met een samenhangende gedachtengang, maar een reeks onafhankelijke
overwegingen over christologische teksten van het Nieuwe Testament. Een zestal
meditaties zijn gewijd aan de brieven van Paulus aan de inwoners van Korinthe. Op
een heldere wijze weet Pesch de gedachtengang van Paulus te volgen; ik weet alleen
niet of men Paulus wel een associatie-methode kan toeschrijven en of men zijn
verwarde stijl mag omschrijven als: ‘een spontane inval die uitgroeit tot een groot
betoog, waaraan Paulus zijn beroemdste en machtigste formuleringen te danken
heeft’ (p. 23).
Exegetisch gezien zijn er in dit boekje veel nuttige gegevens te vinden; ze zijn
goed gecombineerd met dogmatisch en spiritueel denken.
Panc Beentjes

J.L. Klink
Niet in de wind, niet in het vuur
Ambo, Bilthoven, 1974, 107 pp., f 8,50.
Dr. Klink heeft zich in ons land reeds onderscheiden door haar boeken over het
kind (Kind en geloof; Kind en leven; Kind op aarde). Terecht zijn deze werken wel
‘de kleine theologie voor ouders en katecheten’ genoemd. Tevens verscheen van
haar hand de beste kinderbijbel die ik ken. Dit boekje ‘Niet in de wind, niet in het
vuur’ is een hulp voor ouders en opvoeders bij het bidden met kinderen. Het valt niet
mee om als ouder aan het kind een juist beeld van God over te dragen. Enerzijds is
het weinig zinvol Hem als een tovenaar in moeilijke gevallen af te schilderen,
anderzijds moet men oppassen hem niet teveel in volwassen begrippen voor te stellen.
Het boekje bevat daarom wenken voor ouders (pp. 8-33), gesprekken met kinderen
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(pp. 34-38) en gebeden van en voor kinderen (pp. 39-107), waarbij opvalt dat deze
gebeden nog vrij verheven en afstandelijke taal bezigen.
De woorden van Klink zijn in ieder geval duidelijk om te weten welke
consequenties het heeft om kinderen bepaalde gebeden te leren; veel vaste
gedachtenpatronen moeten doorbroken worden om te voorkomen dat de kinderen
later onnodig in conflict komen met de realiteit.
Panc Beentjes

Dr. K.E. Freitag
De Dode Zee rollen
Ankh-Hermes, Deventer, 1973, 124 pp., f 15,-.
De auteur heeft 118 pagina's nodig om tot de slotsom te komen dat Jezus geen
volkomen nieuwe getuigenis bracht en dat zijn leer esoterisch-mystiek geïnterpreteerd
dient te worden. Wanneer dat gebeurt, is zijn leer identiek met de leer der Essenen.
Het concilie van Nicea (325) heeft helaas een spaak in dit wiel gestoken door Jezus
als de eniggeboren Zoon Gods uit te roepen, waardoor de juiste interpretatie van zijn
mystieke leer werd belemmerd.
In het boek wordt nogal eens het een en ander beschuldigd. De christelijke
geestelijkheid zou nooit verteld hebben dat er eigenlijk maar 4 brieven van Paulus
echt zijn, en tevens zou men suggereren dat het Benedictus (Luc. 1: 67-79) gewijd
is aan Jezus en niet aan God (p. 104). Zo wordt ook de wetenschappelijke
standaardliteratuur over de Qumran-teksten voortdurend falsificaties verweten,
hetgeen m.i. niet te staven is. Matteüs en Lucas krijgen het verwijt naar hun oren dat
zij de stamboom van Jezus gefingeerd hebben; dit betekent dat de auteur de
theologische en bijbelse implicaties van die twee stambomen nauwelijks heeft
onderzocht en kan waarderen. De voortdurende reminiscenties van het hindoeistische
Bhagavadgita in de rollen van de Dode Zee lijken mij ook wel wat ver gezocht.
Tenslotte moet van het hart dat de stijl van het werk verre van goed te noemen is.
Panc Beentjes
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Uit de boeken van de bijbel 2.
Het nieuwe testament
Malmberg, 's Hertogenbosch, 1973, 305 pp., f 11,-.
Een literair-historisch gerangschikte selectie uit de boeken van het Nieuwe
Testament is in verschillende opzichten een tegenvaller. Vooreerst zijn de inleiding
van Prof. Grollenberg en het Voorwoord van de samensteller Hans Schwager identiek
met die van deel 1 (Het O.T.). Het is dan in ieder geval vreemd wanneer men leest:
‘Hij heeft de teksten geordend naar de volgorde van hun ontstaan, vanaf de eerste
bloeiperiode der Israëlitische literatuur, onder Salomo, tot aan de tijd der
apocalyptische geschriften, kort voor het ontstaan der christelijke kerk enz.’ (p. XI).
Vervolgens rijst de vraag of de samensteller wel de theologische en bijbelse gevolgen
heeft ingezien van zijn snoeimes. Zo ondergaat het Marcusevangelie een vivisectie
die men niet voor mogelijk houdt. Het geboorteverhaal van Jezus bij Mattheus is een
verhaal ‘naar motieven van hellenistisch-joodse volksdevotie’ (p 153), en bij Lucas:
‘een verhaal zoals gebruikelijk over de geboorte van goden en vorsten’ (p. 183). De
stamboom van Jezus is volgens Schwager bij Lucas uitgebreid tot Adam door de
hellenistische gemeente (p. 187). Maar over de bedoelingen en achtergronden van
al deze verschijnselen blijft men in het duister tasten. De verhalen zelf worden kapot
gemaakt ten koste van een historische datering of een literair genre. Het komt mij
voor dat de bijbellezer daarvan nog meer in de war zal komen dan hij misschien nu
al is.
Panc Beentjes

A. Bertrangs
Evangelie op zijn Zondags
Beyaert, Brugge, 1973, jaarcyclus (B), 416 pp., jaarcyclus (C), 208 pp..
Wie kent de vruchtbare schrijver en Leuvense hoogleraar niet die, sinds ettelijke
jaren nu, het telkens weerom waagt, week na week, een greep te doen in de rijkdom
van het Evangelie. De twee boeken, hier besproken zijn daarvan de neerslag.
Verhalenderwijs, in een stoere stijl waar ook de eenvoudigsten bijkunnen, brengt B.
trouw en gelovig, gevat en toch telkens verrassend, de evangelie lectuur die de
christenen zondags komen beluisteren. Ons treft niet alleen de gedegen studie van
de vakman-exegeet welke aan elk van deze parafrases ten grondslag ligt, maar tevens
de bewogenheid van de priester die én de Schrift én de mens kent, zoals maar weingen
in ons taalgebied. Allen zonder uitzondering, gelovigen of niet, zullen baat vinden
bij het regelmatig ter hand nemen van deze uitgave: kritisch ingestelden evengoed
als anderen, priesters en intellectuelen, zieken en twijfelaars en ook de velen bij wie
de taal van de na-conciliaire Kerk soms zo moeilijk overkomt.
Een welgekomen Beyaert-uitgave.
S. De Smet
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Eberhard Jüngel
Predigten
Chr. Kaiser Verlag, München, 19702, 144 pp., DM. 15,80.
In dit boek zijn een aantal preken van de bekende protestantse theoloog gebundeld.
Ze zijn naar aanleiding van duidelijk verschillende gebeurtenissen en op verschillende
plaatsen, vooral in Oost-Berlijn gehouden. Gevolg is dat ze ieder op zich vaak goed
leesbaar zijn, maar dat het geheel niet zoveel samenhang vertoont. De theologie van
de auteur wordt er niet duidelijk zichtbaar in. Terecht vraagt E.J. dan ook dat men
steeds niet meer dan één preek tegelijk leest. Aan de preken is toegevoegd een
voordracht over de methode van het preken: ‘Was hat die Predigt mit dem Text zu
tun?’ Kort en goed: de tekst dient zo ‘vertaald’ te worden, dat deze vertaling zowel
de tekst eerlijk weergeeft alsook voor de toehoorder in zijn eigen situatie verstaanbaar
is, hem de boodschap zelf bemiddelt.
S. Trooster

Gerhard von Rad
Predigten
Hrsg. v. Ursula von Rad
Chr. Kaiser Verlag, München, 1972, 168 pp., DM. 18,50.
Deze verzameling preken van de beroemde Oud-Testamenticus von Rad,
voornamelijk voor de universiteitsgemeente in Heidelberg gehouden, is postuum
door zijn dochter samengesteld. Ook al zijn deze preken verspreid over een periode
van bijna dertig jaar, toch is er één moment dat blijft boeien, en wel de verbluffende
vertrouwdheid van de auteur met zijn stof, vooral uiteraard de Oud-Testamentische
teksten. Men voelt hoezeer hij met zijn teksten vergroeid geraakt is, en hoeveel meer
hij daarom daaruit leest dan welke andere predikant ook. Het is werkelijk heerlijk
zo'n preek op je te laten inwerken. Er gaan werelden open waarvan je het bestaan
nauwelijks vermoedde. Dit alles geschreven in een alleszins verstaanbare taal, die
ook de Oude Schrift onmiddellijk in het leven van de lezer plaatst. Een zonder meer
verrijkend boek.
S. Trooster
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Karl Färber u.A., Hrsg.
In deiner Gegenwart. Impulse und Orientierungen für Leben aus dem
Glauben
Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1973, 224 pp., DM. 19,80.
Het tijdschrift ‘Christ in der Gegenwart’ bestond onlangs 25 jaar. Bij gelegenheid
daarvan werd deze bundel samengesteld: bijdragen die in de afgelopen jaren in dit
tijdschrift verschenen, een soort terugblik, een verantwoording ook, die laat zien wat
in de ogen van de redactie het meest overeen kwam met de bedoeling van dit
tijdschrift. Het is een ‘geestelijk leesboek’ geworden, waarin men probeert in de
actualiteit Gods aanwezigheid te lezen. ‘Gegenwart’ is het in-een-zijn van God en
mens, van eeuwigheid en geschiedenis.
Een lange rij medewerkers, merendeels korte leesstukken die men niet achter
elkaar moet lezen maar stuk voor stuk in alle rust moet overwegen. Toch is het ook
geen meditatieboek in strikte zin, maar eerder een goede wijze van
volwassenenkatechese, waarin men wordt uitgenodigd en geholpen om de eenheid
van geloof en leven niet alleen theoretisch te beamen maar ook mee te maken en in
te oefenen. Deze bundel is een goed voorbeeld van een eigentijdse verkondiging,
niet opdringerig maar wel indringend. Aanbevolen voor wie op zoek is naar de
eenheid van geloof en leven en voor wie anderen daarbij wil begeleiden.
Hans van Leeuwen

Karl Lenfers
Trimm dich, bet mal wieder. Praktische Anregungen für junge Leute
Butzon & Bercker, Kevelaer, 1973, 132 pp., DM. 9,80.
Aan de hand van concrete ervaringen - feiten, geen bedachte voorbeelden -, die
de auteur met jongeren heeft opgedaan, wordt in korte hoofdstukken gewezen op
verschillende vormen om levens-nabij te bidden. ‘Stellingen’ over gebed, de
voorwaarden ertoe en de mogelijkheden ervan, vatten telkens samen wat beoogd
wordt. Afgezien van enkele specifieke Duitse situaties en sommige te hoge
vooronderstellingen t.a.v. nog aanwezige traditionele bagage en kerkelijke
gebondenheid bij hedendaagse jongeren, kan dit boekje ook van nut zijn voor
Nederlandse lezers, die leven en geloof in harmonie willen brengen.
P. Begheyn

S. Safrai, M. Stern (ed.)
The Jewish People in the First Century, volume 1
(Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum, Section 1), Van Gorcum,
Assen, 1974, XXII en 560 pp., f 70,-.
De onderneming Compendia Rerum Iudaicarum is een joods-christelijke coöperatie,
die zich tot doel heeft gesteld de wereld waarin jodendom en christendom nog zeer
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dicht bijeen stonden, uitvoerig te bestuderen. Een aantal factoren hebben deze
monsterproduktie van 10 delen mogelijk gemaakt en bespoedigd. Allereerst de
ontdekking in 1947 van de Dode-Zeerollen, die een nieuwe benadering van de eerste
decennia der eerste eeuw mogelijk maakten. Vervolgens het bewustworden van het
leed dat in de Tweede Wereldoorlog was geschied aan de joodse gelovigen. Tenslotte
hebben de houding van de Wereldraad van Kerken en de documenten van het Tweede
Vaticaans concilie een nieuwe bezinning voorbereid; meer en meer won de idee veld
dat beide godsdiensten teruggingen op dezelfde bron.
De serie bestaat uit 5 onderwerpen, die steeds in twee banden worden beschreven,
zodat de gehele onderneming tenslotte 10 forse delen zal omvatten. De delen 1 en 2
geven een overzicht van onze huidige kennis omtrent het joodse volk in de 1e eeuw;
deel 3 en 4 zullen de mondelinge en schriftelijke traditie in jodendom en
vroeg-christendom bestuderen, de delen 5 en 6 bespreken de sociale en religieuze
geschiedenis van beide stromingen. Deel 7 en 8 zijn een vergelijkende studie van de
leer en de beide laatste delen willen een beeld schetsen van de verhouding tussen
beide godsdiensten vanaf de 3e eeuw tot nu toe.
Een gigantisch project dus, waaraan vele gerenommeerde geleerden meewerken.
Het eerste deel is een schoolvoorbeeld van wetenschappelijke en nauwgezette studie.
Het valt nauwleijks te schatten hoeveel uren aan dit eerste deel ten grondslag liggen.
Vooral de capita over de diaspora, de woonplaatsen van joden buiten Israël, zijn zeer
verhelderend (pp. 117-183; 184-215; 420-463 en 464-503). Een belangrijk gedeelte
(pp. 216-307) is gewijd aan koning Herodes en zijn dynastie, die ten tijde van Jezus
het bestuur over Israël in handen had.
Een echte beoordeling van dit deel kan eigenlijk pas gegeven worden wanneer
ook het tweede deel verschenen is; daar immers worden de registers opgenomen over
de beide eerste delen. Het werk zoals het nu voor ons ligt, is nog een beetje
onhanteerbaar.
Panc Beentjes
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Bertus Aafjes
Het gevecht met de Muze. Verzamelde gedichten
Meulenhoff, Amsterdam, 1974, 219 pp., f 17,50.
12 Mei werd Bertus Aafjes zestig jaar. Om dit feit te vieren verschijnt deze
bloemlezing, waarin ongeveer een derde van zijn poëtisch oeuvre is bijeengebracht
door de dichter zelf, bijgestaan door D.W. Bloemena en Laurens Vancrevel. Zijn
poëzie spreekt voor zichzelf: als een plaat die je telkens op zet om geliefde melodieën
weer tot leven te brengen. Iedere poging tot ‘verklaren’ wordt hier lachwekkend.
Hoogstens kan men ter oriëntering zeggen dat zijn grote themata: taal der liefde het landschap - zwerftochten (of, om het te zeggen met zware woorden, verloren
gegaan bij de uiteindelijke redactie van Een voetreis naar Rome: een ars amandi, ars
vivendi, ars poetica) in allerlei varianten terugkeren. Vervoering is de belangrijkste
doelstelling van alle poëzie: zulk een geordende vervoering, ordening door metrum,
rijm, vormen, schema's, zinsbouw, vindt de lezer in deze bundel te kust en te keur.
Om tóch een definitie te wagen: Aafjes kan een ‘lyrisch alchemist’ genoemd
worden. Het simpelste gebeuren - herlees Friesland - raakt hij met de toverstaf van
een unieke gevoeligheid en een bekoorlijke taalbeheersing en het komt ‘verheerlijkt’
in beeld. Het biografisch element lijkt niet zo belangrijk: ‘Is dan de dichter meer dan
het gedicht?’ (Homeros, p. 13). Wie daarover inlichtingen zoekt, met name in verband
met Een voetreis naar Rome waaruit hier: Afscheid van Amsterdam, Het hotel
(aanleiding tot de zedelijkheids-rel in augustus 1926), In het atrium des Vestalinnen
(door een commissie bestaande uit A. Roland Holst, Nijhoff en Engelman bekroond
als het beste gedicht in de oorlogsjaren geschreven), kan terecht in Elseviers van 4
april 1974. Samen met Michel van der Plas doet de dichter daar het ware verhaal van
zijn kleine Odyssee uit de doeken.
Het loont de moeite om naast deze bundel de eerste aflevering van Gedicht,
driemaandelijks tijdschrift voor poëzie, uitg. De Bezige Bij, te leggen. In een
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verkenning van Noordnederlandse poëzie, onder de titel Het romantisch verscheiden,
wordt Aafjes niet genoemd. Leeftijd speelt daarbij geen rol, want de essayist, Arie
van den Berg, betoogt dat poëzie als die van A. Roland Holst en Ida Gerhard,
allerminst ‘Jongeren’, alle voorwaarden van romantische navolging in zich heeft.
Het zou billijk geweest zijn in één adem Aafjes te noemen. Zijn bundel is trouwens
aan de dichter A. Roland Holst opgedragen. In ‘de lyrische schoolmeester’ staan
gedichte portretten van Holst, Bloem en Vasalis: dat is Aafjes' ‘familie d'esprits’.
Van eerstgenoemde zegt hij: ‘Een priester naar de grond gekeerd. Een oor // dat altijd
schijnt te luisteren, ter zijde // als naar de branding...’. Zo ziet Aafjes ook zijn eigen
dichterschap als een begenadigd priester-zijn, gelijk Claudel het deed, toen hij inzag
dat de kerkelijke priesterroeping niet zijn deel was. Dat komt tot uiting in een
ontroerende brief aan zijn vrome moeder: ‘God heeft ook mij een priesterschap
verleend, dat anders is dan ik het mij als jongen dacht... Want hij gaf mij de macht
om zijn natuurlijke gaven, die hij aan de mensen schonk, aan die mensen helder voor
ogen te stellen’ (Elseviers, 1. l.c., p. 89).
Aafjes brengt in deze verzameling zijn poëtisch evangelie; met volstrekte
oorspronkelijkheid van taal en verbeelding: de wereld is een wonder... Neem en
luister.
Jos Daniëls

Freddy de Vree
Rita Renoir, enz.
Paris-Manteau, Amsterdam & Brussel, 1973, 176 pp., BF. 230.
In zijn woord vooraf op deze bundeling van kritische bijdragen (vroeger al
grotendeels verschenen in ‘Vooruit’ en ‘Kunst & Cultuuragenda’) zegt S.: ‘Ze
vertegenwoordigen weinig, die stukjes. Maar ook mij bekruipt, uit lafheid, ijdelheid
en geldzucht wel eens
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de lust om nog maar eens “een boekje” te maken, en waarom dan niet aan de hand
van voorradig materiaal?’ (p. 9). Op die manier voorkomt S. kritiek op de ongelijke
kwaliteit van de opstellen en heeft hij zichzelf een hoop herschrijfwerk uitgespaard.
Als hij b.v. de afzonderlijke bijdragen tussen p. 90 en 120 over magie en alchemie
versus positieve wetenschap en geloof gesynthetiseerd had tot een overzichtelijk
opstel dan zou het deze publikatie zeker ten goede gekomen zijn. Ook de langere
opstellen over Jerzy Kosinski en William S. Burroughs waren beter opnieuw
geschreven; zoals ze hier gepresenteerd worden vormen zij een collage van stukken
interview met de auteurs en stukken informatie en interpretatie vanwege de Vree die
rommelig aandoen en bovendien taalslordigheden bevatten die geweerd hadden
kunnen worden (b.v. een onding als: de Kennedy- of Nixon-tv-verklaringen, p. 133).
S. zegt van zichzelf dat hij leeft vanuit een antropologie die rationalistisch is, positief
staat tegen cybernetische en technologische vooruitgang, en die thuishoort in de
Westers-Amerikaanse traditie van theorie en bewijs, met de daarbijbehorende negatie
van alle gegevens die zich niet tot deze apriorismen lenen (p. 22). Als hij evenwel
emotioneel reageert (b.v. op p. 114-115 waar hij het taalspel van het occultisme
vergelijkt met dat van de katholieke godsdienst) doet hij zelf uitspraken die dezelfde
ongenuanceerdheid hebben als die welke hij terecht bij anderen veroordeelt. ‘Wie
zich uitgeeft voor gelovig, in welke zin ook, verschilt niet veel van de zelfmoordenaar
of van de hypochondrische nihilist’ (p. 115). Vervang ‘gelovig’ door ‘ongelovig’ en
men bekomt een evenwaardige oncontroleerbare uitspraak.
J. Gerits

Manfred Durzak, Eberhard Reichmann und Ulrich Weisstein, Hrsg.
Texte und Kontexte. Studien zur deutschen und vergleichenden
Literaturwissenschaft. Festschrift für Norbert Fuerst
Francke, Bern, 1973, 336 pp., SF. 92,-. 21 oudstudenten, collega's en medewerkers
leggen in dit feestboek de handen en de inzichten bij elkaar om N. Fuerst (Duits
emigrant, germanist-comparatist Indiana University) te eren. Het centrum ligt in de
19e en 20e eeuw, maar de stof reikt toch ook terug tot de studie van vroege bronnen
(bv. Islam-literatuurinvloed op Europa). De auteurs trachten allen interrelaties tussen
maatschappij en literatuurtheorie, tijdsklimaat en literaire vorm, nationale tendensen
en internationale nawerking te achterhalen en te interpreteren. Behandeld worden:
Kafka en Freud, Döblin als parodist, O' Neill in Frankrijk, Schopenhauer en Nietzsche,
Hofmannsthals taalcrisis, Hesses Demian, literaire waarde, Toergenjefs romangenre,
het kortverhaal in de 20e eeuw, Hölderlins metrum, Trakls poëtische proces,
Klopstocks nawerking, Lehmann als vertaler, Brentano's sprookjes, I. Watts
romantheorie, poëzie en realiteit, Sanskriet literaire kritiek, poëzietheorie bij Sakutaro
Hagiwara en E.A. Poe, Hofmannsthal en G. Keller, Woyzeck als heros-ideaal. Het
aantrekkelijke van de opdrachtenverdeling is dat nagenoeg niemand in zijn eigen
taalkring is gebleven maar dat Amerikanen over Duitsers en Duitsers over
niet-Duitsers schrijven, blijkbaar niet opzettelijk maar omdat deze werkintenties nu
eenmaal kriskras doorheen de nationaliteiten lopen. Waarmee ook op heldere wijze
het cosmopolitisme van de te eren professor wordt gedemonstreerd.
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C. Tindemans

Hans-Albert Walter
Deutsche Exilliteratur 1933-1950. Band 7. Exilpresse 1
Luchterhand, Neuwied, 1974, 419 pp.. DM. 12,80.
Uit de meer dan 400 periodieke publikaties die de Duitse ballingen tijdens de
beruchte jaren (cfr. Streven, mei 1973, 804-807) hebben opgericht, tracht S. niet te
komen tot een bindend algemeen kenmerk; daarvoor zijn ze te verscheiden, te
gedesoriënteerd, te lokaal-regionaal of te oneens-met-elkaar geweest. Hij beperkt
zich dus, na een zakelijke schets van voor- en achtergronden, overlevingskansen,
financieel-economische omstandigheden en menselijk potentieel, tot 6 portretten
(een tweede deel zal nogmaals 6 doorsneden bevatten). Met hun zessen (Die neue
Weltbühne, 1933-'39, met eerst W. Schlamm en dan H. Budzislawski als leiders; Das
neue Tage-buch, 1933-'40, L. Schwarzschildt; Internationale Literatur, 1931-'45,
J.R. Becher; Die Sammlung, 1933-'35, K. Mann, bei Querido; Neue Deutsche Blätter,
1933-'35, A. Seghers, O.M. Graf, W. Herzfelde; Das Wort, 1936-'39, B. Brecht, W.
Bredel, L. Feuchtwanger) vertegenwoordigen ze zowat alle ideologische kronkels,
opstellings- en verwachtingspatronen t.o. het nationaal-socialisme, literaire
werkprogramma's en menselijke anomalieën. S. tracht in eerste instantie de interne
binding van de bladen te schetsen, waarbij de politieke beleidslijn en de reflec-

Streven. Jaargang 27

1043
tie op het fenomeen van de verbanning uiteraard centraal blijven staan. Zijn historische
acribie werpt een schril licht op de gepubliceerde levensherinneringen van vele
deelnemers aan deze wanhopige strijd om, ver van het vaderland en de medemens,
toch een eigen stem te laten horen.
C. Tindemans

Gerhard Kaiser
Antithesen. Zwischenbilanz eines Germanisten 1970-'72 Athenäum,
Frankfurt, 1973, 366 pp., DM. 52-.
Franz H. Mautner Wort und Wesen. Kleinere Schriften zur Literatur und
Sprache
Insel, Frankfurt, 1974, 370 pp., DM. 34,-. Twee eminente germanisten (maar met
alvast een generatie verschil in leeftijd) schrijven hier in duidelijke tekens het
onderscheid in hun vakopvatting uit. G. Kaiser bundelt fundamentele stellingnamen
i.v.m. zijn visie op de literatuurwetenschap in de huidige wereld, de (noodzakelijke
en toch kritisch te benaderen) wijzigingen in de methodologie, de
vernieuwingsbeweging in de materie-bepaling, de afstandelijkheid t.o. historisering
en actualisering, de modieuze standpuntloosheid van enkele vernieuwers, de
principiële mentale stellingen vanuit de filosofie, de sociologie (W. Benjamin) en
de esthetica (Th.W. Adorno). Deze gedachten, tot stellingen gepromoveerd maar
voortdurend soepel voorgehouden, zijn niet weg te denken uit de onrust van de Duitse
universiteit in de laatste jaren; tegelijk vertegenwoordigen ze principiële
vakdisciplinaire verantwoording die het bezig zijn met literatuur als wetenschap op
een volkomen nieuwe wijze zinvol en geboden maken. Van deze onmisbare
gewetenscrisis geeft F. Mautner nog geen blijk. Hij bloemleest uit zijn talrijke vlijtige
detailstudies (veel over het drama, met de nadruk op de 19e eeuw, logisch als
Nestroy-kenner die hij is), badineert met esprit en woordgraagheid over
vormproblemen en levenstheorie, stilistiek en ornament. Altijd lezenswaard, altijd
lief en speels, nooit echt bezig met vitale dingen. In een onverwacht-openhartig opstel
ontmaskert hij zijn levenskeuze als ‘Bekenntnisse des Hochstaplers FHM’. Het gaat
niet aan hem naïef of onwetend te achten, maar hij is kennelijk zo onkundig gebleven
van wat vandaag gebeurt (en nog uitstaat) dat het intellectuele overwicht van G.
Kaiser zich levensgroot en echt (bij alle open controverse-gelegenheid) openbaart.
C. Tindemans

Gunter Preuss
Die Grasnelke. 19 Geschichten und Erzählungen
Verlag Neues Leben, Berlin, 1973, 272 pp., E.V.P. 5,50.
De verhalen en vertellingen (wat is het verschil?) van Gunter Preuss zijn een nieuw
bewijs voor het feit dat onze denkbeelden over het socialistische realisme herzien
moeten worden. Er gebeurt niets placatiefs en opdringerigs, maar hier zoekt iemand
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tomeloos naar nieuwe wegen en vindt wegomleggingen, die wel niet naar iets
betrouwbaars, maar toch naar iets bekends leiden. Te vaak wordt de wijsvinger
moraliserend opgestoken waar het handelingsverloop zelf al normaal is. De
vertellingen, zo verzekert het boekomslag, verhalen van mensen die onderweg zijn.
De bestemming, zo lijkt het de opmerkzame lezer, is al te opdringerig geschetst.
De taal woekert onstuimig: mislukte, oververzadigde beelden proberen elkaar te
overtroeven; hier wordt het goede nietszeggend en Marx kleinburgerlijk. De positieve
held is aangeslagen en ‘de hemel nieste wit in de wind’.
B. Kast

Hernán Cortés
Letters from Mexico
Edited and translated by A.R. Pagden and J.H. Elliot.
Oxford University Press, 1972, lxvii + 656 pp., £ 12.
De problemen m.b.t. de zg. Cartas de relación - rapporten - van Cortés zijn
tweeërlei: a) de eerste ‘carta’, waarnaar de tweede verwijst, is nooit gevonden en
heeft misschien nooit bestaan - de plaats ervan wordt traditioneel ingenomen door
een verslag van het gemeentebestuur van Veracruz - en in de vijfde, waarvan alleen
een copie over is, verwijst Cortés naar een andere, die tot nu toe evenmin gevonden
is; b) in welke mate wordt de inhoud van Cortés' verslagen aan zijn koning-keizer
voor een deel bepaald door het oogmerk om zijn eigen positie t.o.v. de militair en
civiel gouverneur van Hispaniola, Diego Velásquez, wiens gezag hij in feite op een
bepaald moment ontdoken had - nl. toen hij besloot zelf met een expeditie naar het
vasteland te gaan vóór de ‘verkenners’ daarvandaan met hun rapporten bij Velásquez
terug waren en deze evident zou gaan -, in een voor hemzelf gunstig licht te stellen.
Deze kwesties worden in een inleiding van de grote Engelse historicus J.H. Elliott
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(‘Cortés, Velázquez and Charles V’, xi-xxxvii) en een ‘Translator's introduction’
(xxxix-lxvii) aan de hand van de op dit moment aanwezige historische evidentie en
bestaande theorieën behandeld. De vertaling is gemaakt op basis van de twee beste
transcripties (Eulalia Guzmán, 1958, en Manuel Alcalá, 1960) van de in 1777 door
de Schotse historicus William Robertson ontdekte Weense codex en in voortdurende
vergelijking daarmee, en aan de hand van de edities van Francisco Antonio Lorenzana
(Mexico, 1770) en van de grote Spaanse historicus, arabist en bibliofiel Pascual de
Gayangos (Parijs, 1866). Betere garanties voor een tekstgetrouwe weergave kan men
moeilijk vragen. De vertaling is uitstekend en leest - doordat grote zinnen ‘in stukken
gehakt’ zijn - voor niet-specialisten makkelijker dan de oorspronkelijke tekst van
Cortés, met zijn lange perioden, talloze bijzinnen, anakoloethen, etc. Noten, genealogie
van Cortés, sleutel tot geciteerde edities, bibliografie, en naam- en zaakregister
besluiten het werk.
Zelfs wie oog wil, of moet, hebben voor het probleem van Cortés' belichting van zijn
eigen optreden, zal de cartas de relación, waarvan, buiten de in de bibliografie
geciteerde belangrijke uitgaven ook diverse goedkope edities in het Spaans bestaan,
ervaren als een uiterst boeiende kroniek over het eerste contact tussen twee
verschillende culturen. Dat men daarbij aan Spaanse zijde niet uitsluitend door
schittering van goud bewogen werd, is inmiddels uit een groot aantal studies
genoegzaam bekend. Dat de Spanjaarden geen gave, harmonieuze wereld verstoorden,
wordt alleen al tegengesproken - hoe kan het anders, onder mensen? - door de
ferventie waarmee de Tlascalteken de Spanjaarden hielpen tegen hun overheersers
en aartsvijanden de Azteken. Zelfs een totaal geëngageerd man als Neruda verwees
het droombeeld van een precolumbiaanse ‘gouden eeuw’ expliciet als onhistorisch
uit zijn Canto general.
Voorzichtig en behoedzaam eerst, langzamerhand zekerder en trots bewust van
zijn geweldige rol - o.a. wanneer hij spreekt over ‘esta nueva España’; tegen het
einde, vanaf de vierde brief, steeds meer klagend over de geldnood waarin hij is
komen te verkeren; gedesillusioneerd tenslotte door de tegenstand die tegen hem
veld wint, ziet men Cortés evolueren in deze rapporten, die één van de grote werken
vormen uit de geschiedenis van Europa.
Alleen de prijs van het boek zal velen niet animeren.
J. Lechner

Theater
Counsell, John - Play direction. - David & Charles, Newton Abbot, 1973, 141
pp., £ 2,50.
Feiler, Max Christian - Die Logik des Theaters. - Bruckmann, München, 1974,
168 pp., DM. 16,-.
Kindermann, Heinz Theatergeschichte Europas. X. Band. - Müller, Salzburg,
1974, 764 pp., ÖS. 720.
Klober, Rudolf - Handbuch der Oper. Band 2. - Bärenreiter, Kassel, 1973, 876
pp., DM. 9,80.
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Ulrike, Paul - Vom Geschichtsdrama zur politischen Diskussion. - Fink,
München, 1974, 228 pp., DM. 36,-.
Watkins, Ronald, en Jeremy Lemmon - Hamlet. - David & Charles, Newton
Abbot, 1974, 150 pp., £ 3,25.
Watkins, Ronald, en Jeremy Lemmon - Macbeth. - David & Charles, Newton,
Abbot, 1974, 164 pp., £ 3,25.
Watkins, Ronald, en Jeremy Lemmon - The poets method. - David & Charles,
Newton Abbot, 1974, 207 pp., £ 3,75.

Volker Canaris ‘Leben Eduards des Zweiten von Engeland’ als
vormarxistisches Stück Bertolt Brechts Bouvier, Bonn, 1973, 185 pp., DM.
29,80.
Martin Brunkhorst Shakespeares ‘Coriolanus’ in deutscher Bearbeitung.
Sieben Beispiele zum literarästhetischen Problem der Umsetzung und
Vermittlung Shakespeares
W. de Gruyter, Berlin, 1973, 187 pp., DM. 64,-.
In een uiterst nuchter analyseprocédé (de fabel, de taal, de ideologie, de
dramaturgie) weegt V. Canaris de ingreep van Brecht af in het toneelstuk van C.
Marlowe dat hij in 1924 bewerkte. Het resultaat is, bij de huidige Brecht-kennis toch
nog verwonderlijk, vrij bizar: Brecht blijkt de politieke Marlowe-stof gedepolitiseerd
te hebben d.w.z. hij heeft historische gebeurtenissen (de basis van het Marlowe-drama)
getoond als een niet-maatschappelijk, natuurgegeven, onbegrijpelijk proces. Tegelijk
echter presenteert hij dit proces in een vorm die pas dan zijn essentiële functie krijgt
als maatschappelijke toestanden worden uitgebeeld als door de mens veroorzaakt,
te doorzien en dus ook te veranderen. Brecht manipuleert dus een virtueel-progressieve
vorm-
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code voor een nog ‘onmarxistische’ stof; vandaar S.'s overtuigende bewijsvoering
dat hier een (intuitief) premarxistisch stuk te vinden is. In een thematisch onpolitiek
drama maakt Brecht reeds gebruik van dramaturgische vormen die hij in zijn voluit
marxistische periode bewust zal hanteren. De gebruikelijke bewering in de
Brecht-exegese dat het epische theater bij Brecht pas na het bestuderen van Marx is
opgedoken, wordt hier fundamenteel betwijfeld.
H. Brunkhorst stelt vast dat, na de ontdekking van Shakespeare in Duitsland tijdens
de 18e eeuw, zijn inschakeling vandaag nog steeds voortduurt; de filologen mogen
dan herhaaldelijk de adaptatietechniek veroordelen, het theater blijft een Shakespeare
vragen die met de gewijzigde voorwaarden van mens en wereld overeenstemt.
‘Coriolanus’ staat bijgevolg model voor de uiteenliggende visies op omwerking en
integratie. Zeven bewerkers (J.M.R. Lenz, J.G. Dyk, J.F. Schink, J. Falk, O. Marbach,
B. Brecht en G. Grass) worden, in toch wel te beknopte verkenningen, onderzocht
naar hun fundamentele inzichten, methodes en strekkingen, van nagenoeg
esthetisch-slaafse vertaling tot onherkenbare omschrijving en inhoudsmanipulatie.
Conclusies zijn amper te formuleren in dit korte bestek, aangezien de aspiraties der
generaties te ver uiteenliggen. In enkele Exkurse heeft S. nochtans gepoogd een
sluitend beeld van de Shakespeare-receptie binnen een welbepaalde periode op te
stellen; van hieruit kan de minutieuze synthese starten, omdat dan niet de geschiedenis
van de vertaling maar die van de stof centraal kan staan.
C. Tindemans

Hedda Zinner Stücke Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1973, 392 pp., M. 9,-.
Joachim Knauth Stücke Henschelverlag, Berlin(-Ost), 300 pp., M. 6.-.
Twee Oostduitse auteurs uit diverse generaties geven hier een selectie uit een
uitgebreide produktie; die selectie is goed te noemen omdat ze geschikt is om de
karakteristieke eigenschappen van elk auteur aan te geven. H. Zinner, een leven lang
op de bres voor het communisme, concentreert zich op haar antinazi-stukken. Zij
schrijft weing gecompliceerd, zowel thematisch als psychologisch, maar zonder
twijfel efficiënt en pakkend, bovendien pretentieloos tenzij om de politiek-ethische
moraal in Caféhaus Payer (1941), General Landt (1951), Der Teufelskreis (1953)
en Ravensbrücker Ballade (1961). Opvallend is de tendens naar het semi (soms ook
pseudo-)-documentaire drama, tegelijk vermengd met aardig wat fictie zodat hier de
fundamenten wankel worden. J. Knauth is virtuoos taalontwerper en hij demonstreert
deze kundigheid zowel in eigen satire Die Kampagne en Aretino oder Ein Abend in
Mantua als in antieke remakes Die Weiberversammlung (Aristophanes) en Der
Maulheld (Plautus); politieker werkt hij in toch altijd knappe dramaturgie zoals Die
Nachtigall en Der Prinz von Portugal waar de sprookjes duidelijk de sporen van E.
Schwarz dragen. Gebruiksdrama voor de simpele lieden, maar vakkundig, speels en
werkend.
C. Tindemans
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Dieter Borchmeyer Tragödie und Oeffentlichkeit. Schillers Dramaturgie im
Zusammenhang seiner ästhetisch-politischen Theorie und die rhetorische
Tradition W. Fink, München, 1973, 328 pp., DM. 58,-.
Rolf-Peter Janz Autonomie und soziale Funktion der Kunst. Studien zur
Aesthetik von Schiller und Novalis Metzler, Stuttgart, 1973, 157 pp., DM.
24,-.
Heinz Ehrig Paradoxe und absurde Dichtung. Ueber die Formproblematik
von ‘Geschichte’ und ‘Held’, dargestellt an Textbeispielen von Schiller,
Kleist und Beckett
W. Fink, München, 1973, 394 pp., DM. 68,-.
Om Schillers esthetica, als fundament van zijn klassieke dramaturgie met haar
politiek-maatschappelijke uitgangspunten, te interpreteren, gaat D. Borchmeyer uit
van de depolitisering van de maatschappij tijdens de 18e eeuw in Duitsland en de
weerspiegeling ervan in de poëtische regelsystemen. Schiller poneert een esthetische
maatschappij als een ethisch-morele openbaarheid; de dramaturgie wordt bijgevolg
logisch het probleem van het openbare en zo worden de koortragedie als modelvorm,
de heroische wereldtoestand, de activiteit van de staat en de tragedie als
psychagogische kunst noodzakelijke inhouds- en vormgegevens van zijn ontwerp.
Schiller ontkomt niet aan zijn dualisme enerzijds tragisch affecten op te wekken en
anderzijds de mens in de nieuwere tijd als affectvrij te projecteren. Hij bevindt zich
op de snijlijn van een menselijk dilemma: is het individu (als incarnatie van collectieve
aspiraties) nog te bevestigen
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in zijn unieke opdracht een harmonische leefgemeenschap mogelijk te maken of is
dat individu (definitief?) onderweg naar het affirmeren van zelfstandige, persoonlijke
behoeften die niet noodzakelijk dienen op te gaan in maatschappelijke
organisatievormen? Beide oriënteringsaspecten komen bij Schiller voor; voor geen
van beide is hij nog een representatief pleiter, geen van beide wijst hij uiteindelijk
af. Zijn volhardend uitwerken van een klassieke dramaturgie (die het
collectiviteitsheroisme van het individu nog zoekt uit te dragen) is een bewijs voor
de gespletenheid van zijn generatie die ideale behoefte en concrete ontwikkeling
steeds sterker van elkaar weg zag groeien. Precies op de thesis van de autonomie
van de kunst als een reservaat voor het individu concentreert zich de studie van Janz.
Waar generaties vorsers veeleer de principiële onafhankelijkheid van de tijdstendensen
hebben aangenomen, gaat S. het autonomiebegrip (al dan niet romantiserend)
problematiseren zowel bij Schiller als bij Novalis. De fundamentele relatie tussen
zedelijkheid en kunst gunt geen van beide auteurs de gelegenheid de autonomie van
de kunst ongenuanceerd te proclameren. Waar Schiller aan de kunst de macht toekent
politieke vrijheid te realiseren, zweert hij principieel de autonomisering af en erkent
hij potentieel haar sociale functie, gaat Novalis wel op het functionele principe van
de kunst in maar verruimt (verengt?) ze tot een religieuze bemiddelingsrol zodat hij
virtueel de standpunten van Schiller ondermijnt. In beide gevallen overtillen deze
auteurs zich door aan de esthetische aspecten een dominerende kracht toe te kennen
die wel moeilijk anders verklaard kan worden dan door het bewustzijn van eigen
(politieke) onmacht, door deze esthetisering op imposante wijze in een vernieuwende
kracht gesublimeerd.
In beide gevallen komen de begrippen ‘geschiedenis’ en ‘held’ op de voorgrond en
Ehrig onderzoekt ze grondig bij Schiller, Kleist en Beckett. Ofschoon S. uitvoerig
de ontwikkelingslijn van beide ideeën tijdens de laatste twee eeuwen nagaat, spitst
hij zijn aandacht toch het sterkst toe op de crisisverschijnselen: gaat het om het
verschuiven van ‘inhoud’ of bevat de ‘vorm’ zelf reeds de voorwaarden tot een
kritische evolutie. Met talrijke uitweidingen, met niet altijd in omvang beheerste
context maar zonder twijfel voortdurend met de fundamenten (paradox als
zin-veroverende en absurd als zin-afwijzende interpretatie) bezig, gaat S. op haast
metafysische expeditie bij drie complexe auteurs die zowel poëtologisch (Don Carlos
voor Schiller, vooral het proza bij Kleist, het hele oeuvre bij Beckett) als existentieel
voor S. deze begrippenevolutie paradigmatisch vertegenwoordigen. Voor Schiller
komt ook hij tot de conclusie dat ambivalentie zijn wezenlijk kenmerk is, tegelijk
beklemtonend dat Schiller alvast de mens opgevat heeft als een (dubieuze) voorwaarde
tot een ‘rationele’ utopie; het consequent uitschrijven van deze utopie levert dan het
paradox-fundament op. Kleist daarentegen verdringt de niet-bedwingbare realiteit
als absurd uit zijn bewustzijn, ruilt ze voor ethische dromen (onschuld, vertrouwen,
rechtvaardigheid) en bouwt emotionele motivatie uit tot een prototype van
(betwistbare) sociale utopie. Beckett geeft de conquistador-functie van de mens t.o.
zijn wereld op, reduceert de identiteit tot een onvrij bewustzijn waarin het geleidelijke
afsterven en de zekere dood de constante (absurde) verwachtingshorizon uitmaken.
C. Tindemans
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Ernst L. Offermanns
Arthur Schnitzler. Das Komödienwerk als Kritik des Impressionismus
W. Fink, München, 1973, 244 pp., DM. 28,-.
Dat A. Schnitzler bij de aanvang een vertegenwoordiger van het impressionistische
levensgevoel is geweest, wordt door S. evenmin betwist als hij daardoor in staat is
te argumenteren dat het dramatische werk, dat zich bij zijn Anatol-debuut aansluit,
bepaald niet statisch te beoordelen valt maar integendeel een ruime evolutie weet
aan te tonen. Deze evolutie ziet S. als een vrij logisch opgebouwde weg: de
impressionistische concentratie op het ik brengt de versplintering van de dramatische
kringloop op gang, de erotische komedie poneert het antagonisme tussen individu
en natuur en transformeert zich in de maatschappelijke komedie, de satirische komedie
relativeert de totale geest van de tijd, de taal-komedie problematiseert leugen en
waarheid, de elegische komedie debateert over nihilisme en ideologie, over individu
en politiek, het lustspel vlucht in de idylle-oplossing, het stukbreken van elke
idyllische oplossing levert groteske historische komedies op waarin tenslotte
ironisering, pseudomythe en de neiging tot zelfdestructie de volkomen aftakeling
van Schnitzlers wereldvisie in beeld en tekst vasthouden. Sterker dan doorgaans
rekent S. deze auteur bij de anti-illusionisten en brengt zodoende een nieuwe bijdrage
tot een bepaald nog niet afgesloten debat.
C. Tindemans

Streven. Jaargang 27

1047

Kunst
Cranko, John - Ueber den Tanz. - Fischer, Frankfurt, 1974, 127 pp., geïll..
Eykman, Christoph - Denk- und Stilformen des Expressionismus. - Francke,
Bern, 1974, 192 pp., DM. 14,80.
Heyworth, Peter, Hrsg. - Gespräche mit Klemperer. - Fischer, Frankfurt, 1974,
279 pp., DM. 34,-.
Van Gogh. - (Genie en Wereld), Heideland, Hasselt, 1974, 283 pp., geïll., BF.
525.
Vries, Gerd de, Hrsg. - Ueber Kunst. - DuMont, Köln, 1974, 308 pp., DM. 29,-.

Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte
Begonnen von Otto Schmitt, Fortgeführt von Ernst Gall / Herausgegeben
vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte München Alfred Druckenmüller
Verlag, München, 1973.
Andermaal zijn 2 afleveringen verschenen van dit Reallexikon: Lf. 70 van Fahne tot
Falisker Schulmeister (1972) en Lf. 70-71 van Falisker Schulmeister (vervolg) tot
en met Farbe-Farbmittel (1973).
De overige trefwoorden zijn Fahnenbuch, Fakultäten (die vier), Faldistorium,
Falke (Falkenjagd, Falkner und Falkenbuch), Fälle Christi (sieben), Falschheit,
Falschung, Faltrock, Faltwerk, Fama, Fano, Fantasie. Tenslotte is aan het einde
van de laatste aflevering ook nog een te laat ingekomen artikel opgenomen Exoten
(exotische volkeren).
Wellicht zal het artitkel over het zevenvoudige vallen van Christus op de lijdensweg
nog het meest tot de verbeelding spreken om het opzet van dit voortreffelijk lexikon
te verduidelijken. De idee om de zevenvoudige val van Christus uit te beelden dateert
uit de late middeleeuwen en kan met de Gänge en Stillstände Christi beschouwd
worden als een soort lijdensoverweging of Passionsspiegel waarvan later (17e eeuw)
de eerste, de tweede en de derde val in de klassieke, te Leuven ontstane, kruisweg
worden opgenomen. Een éénbladzijde-houtsnede afkomstig uit Nürnberg (einde 15e
eeuw), nu in de Weense Albertina, is het thans oudst gekende voorbeeld. Literair
vinden we deze voorstelling betuigd in de Leidse postincunabel: Dit is der Bergh
van Kalvarien, een devotie boekje dat de zeven vallen van Christus parallel stelt met
de zeven weeën van O.-L. -Vrouw. Vier onderscheiden versies van deze voorstelling
zijn tot ons gekomen. Zorgvuldig gekozen illustratiemateriaal, en een recente
wetenschappelijke bibliografie ronden de artikels af. Het is verbazend wat de
ikonografie leert over instellingen zoals de universiteiten, (Fakultäte), over gebruiken
(Falkenjagd), over falsificaties, over schildertechnieken, (Farbe) en over
deugd-exempelen (Falisker Schulmeister) en over de fantasie.
Een uitermate leerzaam naslagwerk dat niet alleen de homo historicus, maar ook
de cultuurmens graag zal opslaan. Jammer dat de publikatie van dit standaardwerk
waaraan velen meewerken, zo langzaam verloopt.
S. De Smet
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Arnold Hauser
Der Ursprung der modernen Kunst und Literatur. Die Entwicklung des
Manierismus seit der Krise der Renaissance
Beck, München, 1973, 426 pp., + 322 afb., DM. 39,50.
Arnold Hauser
Kunst und Gesellschaft
Beek, München, 1973, 241 pp., DM. 10,80. Kunstsocioloog A. Hauser heeft zijn
maniërisme-studie uit 1964 ongewijzigd maar met een verse titel op de markt gebracht.
Er is in dit decennium internationaal aardig wat over het maniërisme te doen geweest
en daarvan vind je hier geen spoor terug. Uiteraard is het een gedegen boek dat het
begrip, de geschiedenis en het effect (tot Proust en Kafka, met nog wat surrealisme
als optimaal-actueel gegeven) om en om keert. Fris is gebleven de causale behoefte
om de kunst niet geïsoleerd te bekijken maar ze te integreren in tekst en context; toch
kan je dit vandaag geen verrassing meer noemen en wellicht zou een striktere
fenomenologische analyse van het fenomeen tot gewijzigde resultaten leiden. Iets
daarvan lijkt A. Hauser zelf ook te hebben gedacht want in zijn nieuwe studie gaat
hij veel grondiger (helaas ook vaak veel abstracter en veralgemenend) in op de nog
steeds geheimzinnige wisselrelatie tussen kunst en maatschappij. Zijn stelling is
gebaseerd op disharmonie, althans op dichotomie en contrast, waarin het leven
tegenover de kunst komt te staan, spontaneïteit tegenover conventie. Een verkenning
die zonder twijfel inspirerend uitvalt, veel inzicht en suggestiviteit biedt en de vitale
constanten in deze haat-liefde-verhouding nooit verwaarloost.
C. Tindemans
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Miscellanea
Gans, M.H. - De Amsterdamse Jodenhoek in foto's, 1900-1940. - Ten Have,
Baarn, 1974, 132 pp., ill., f 14,50.
Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie. Deel 8. Dar-Eeuw. - Heideland,
Hasselt, 1974, 716 pp., geïll., BF. 1.295.
Kernvraag 44. Geestelijke stromingen in Nederland. - Geestelijke Verzorging
Krijgsmacht, Den Haag, mei 1974, 95 pp., gratis.

A. Dorsinfang-Smets, met de medewerking van P. Hubot en A.M. d'Ans
Precolumbiaans Amerika, De beschaving van de maïs
Heideland / Orbis, Hasselt, 1973, 220 pp., XII kleurpl., 170 pl., 8 kaart., BF. 795.
De belangstellende in de precolumbiaanse beschavingen, hoofdzakelijk die van
Meso-Amerika en het Andesgebied, zal in dit boek zeker aan zijn trekken komen.
De talrijke illustraties, de overzichtelijke behandeling van de gecompliceerde stof,
de uitvoerige bibliografie en het register maken van deze publikatie een waardevol
en handig werk. Persoonlijk mis ik een grote kaart met alle vindplaatsen van
precolumbiaanse cultuur. De taal is op sommige plaatsen vrij slordig: zo wordt bijv.
een erg onoordeelkundig, en verwarrend gebruik van komma's gemaakt.
A. Jans

Drs. T.M. Gilhuis
Nieuw ABC van de Protestants-christelijke Onderwijsorganisaties 1973
(Cahiers voor het Christelijk onderwijs), Kok, Kampen, 1973, 212 pp., f 12,50.
Een bijzonder nuttig boek voor diegenen die de weg moeten zoeken in de veelheid
en verscheidenheid van het Protestants Christelijk Onderwijs in Nederland. De
samensteller wijst er uitdrukkelijk op dat de bijdragen door de verschillende
organisaties zelf zijn geleverd en onveranderd werden opgenomen, zodat men voor
beoordeling of kritiek daarop bij de betrokken organisatie moet zijn en niet bij de
samensteller. Een schema achterin tracht zelfs de samenhang en samenwerking in
beeld te brengen. Een nuttig naslagwerk.
R.S.

Jakow Lenzman
Wie das Christendum enstand
Verlag Neues Leben, Berlin, 1973, 298 pp., EVP. 7,20.
Weer een van die boeken die aangeven hoe moeilijk de bestrijding van het
Christendom vanuit Sovjet standpunt eigenlijk is. In dit uit het Russisch vertaalde
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werk wordt inderdaad zeer duidelijk getoond in hoeverre de sociaal-economische
verhoudingen in het Romeinse Rijk de slaven rijp maakten voor het Christendom.
Maar om nu de consequentie te trekken en eerlijk te zeggen: het Christendom was
de revolutionaire beweging van de toen onderliggende groep, met desnoods
erachteraan, zoals het marxisme-leninisme dat nu is, schijnt niet mogelijk te zijn.
Integendeel probeert men de zaak zo te draaien als of het Christendom van het begin
af gebruikt is om de slaven op hun plaats te houden. Dat is beslist onjuist. Uit het
feit dat dat in latere tijd wel is gebeurd, mag men niet de conclusie trekken dat dit
uit de aard van deze godsdienst voortvloeit. En waarom het nu nodig is bladzijden
vol te besteden aan een bestrijding van de opvatting dat Jezus werkelijk heeft bestaan,
is mij, ook vanuit de godsdienstpolitiek van de Sovjet regering, niet helemaal
duidelijk. Men kan de wonderen bestrijden en nog enige zaken, maar het lijfelijk
bestaan ontkennen is onnodig. Tenzij men natuurlijk de marxistische consequentie
zou willen trekken en Jezus de laatste grote revolutionair voor Marx zou noemen.
Uit bewijstechnisch oogpunt is deze ontkenning een vrij hopeloze aangelegenheid.
Per slot van rekening kan men het bestaan van iedere historische figuur ontkennen.
Maar sinds men het zelfs bij Homeros niet meer doet, maakt de ontkenning van het
bestaan van Jezus op mij een vrij vreemde indruk. Het gaat er per slot van rekening
niet om of hij nu werkelijk heeft geleefd, maar om wat hij nu werkelijk precies heeft
gedaan en gezegd.
C.J. Boschheurne

Streven. Jaargang 27

binnenkant achterplat

Personalia
Juan Martín de Nicolás, geboren 1925, doctor in de rechten en Master of Business
Administration. Thans professor in het ondernemingsbeleid aan het ICADE te Madrid.
Adres: Alberto Aguilera, 23, Madrid 13.
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.
Henry M.V. Buntinx, geboren 1930. Studeerde politieke en diplomatieke
wetenschappen. Graduate van het Center for Strategic Studies van de Georgetown
University Washington. Was lange tijd politiek correspondent in Groot-Brittannië,
Engelssprekend Afrika en Bonn. Thans correspondent voor verschillende Duitse,
Engelse en Franse bladen. Adres: Martelarenlaan 1, 3500-Hasselt.
Drs. A.E. Langeler, geboren 1938. Studeerde geschiedenis aan de Gemeentelijke en
de Vrije Universiteit te Amsterdam, en aan de Lomonosov Universiteit te Moskou
in 1967-1968. Is docent geschiedenis en Russisch aan de Osdorper Scholen
Gemeenschap te Amsterdam. Adres: Prinsengracht 83", Amsterdam.
Paul Beliën, geboren 1947, student theologie aan de Universiteit Leuven. Adres:
Bogaardenstraat 64, 3000 Leuven.
Drs. Frans Kurris S.J., geboren 1926. Studeerde wijsbegeerte, Frans en theologie.
Was tien jaar werkzaam in het religieus vormingswerk. Publiceerde o.a. ‘Moderne
literatuur in christelijk perspectief’ (1964), ‘Lezen en laten lezen’ (1967),
‘Kerngedachten van Henri Bergson’ (1968). Thans leraar aan het Aloysius-College.
Adres: Oostduinlaan 50, Den Haag.
Frans Boenders, geboren 1942. Studeerde Germaanse filologie en filosofie te Leuven.
Producer bij de BRT, derde programma. Adres: Waterloostraat 41, 2600-Berchem.
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-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 Universitet Leuven. Redactielid ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: De Ster 56, 2540 - Hove.
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Willem Moesen, geboren 1944. Studeerde economie aan de Katholieke Universiteit
Leuven en de Clarke University (USA). Mandaathouder van het Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek, vakgebied Publieke Financiën, assistent Economie
aan de Universitaire Faculteiten Sint Ignatius te Antwerpen. Adres: Bilsersteenweg,
17, 3730 Hoeselt.
Drs. John Auping S.J., geboren 1945. Studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit
te Groningen met als specialisatie godsdienstsociologie. Adres: Bergendalseweg 81,
Nijmegen.
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.
C.J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar.
Adres: redactie.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen
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[1974, nummer 11/12]
[Inhoud]
De Kissinger van het Vaticaan, p. 1051
De grote vraag bij de huidige Oostpolitiek van het Vaticaan is: halen de akkoorden
met de communistische landen werkelijk wat uit, of hebben de katholieken daar voor
niets gestreden en worden zij door Mgr. Casaroli en het Vaticaan in de steek gelaten?

Boekarest.... en dan?, p. 1066
Nu deze maand de grote Wereld Conferentie in Boekarest plaatsvindt over
bevolkingsvraagstukken, is het goed, van de hand van iemand die de laatste anderhalf
jaar niets anders gedaan heeft dan deze conferentie mee voorbereiden, een overzicht
te krijgen van de problemen en van de eigenlijke vraagstelling.

Het scheiden van de troepen op de Golanhoogten, p. 1077
Syrië is vaak beschouwd als de halsstarrige staat die een voor de hand liggend akkoord
niet wenste aan te gaan. Dit artikel toont aan dat Assad op een meesterlijke wijze
zowel de Amerikanen als de Russen op redelijke afstand weet te houden en dat
Damascus de relatieve eenheid van de Arabische wereld heeft kunnen bewaren,
waardoor de positie van Sadat ook enigszins veranderd is.

De evangelies leggen het geweld bloot, p. 1087
In deze tweede bijdrage over René Girard blijkt dat deze auteur de evangelies heeft
herlezen als een oorspronkelijke en definitieve ontmaskering van alle offer-cultus,
en meteen van het geweld in de menselijke samenleving. De vraag blijft open of alle
bekende feiten in een dergelijke alomvattende visie ingepast kunnen worden.
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Arbeidersliteratuur uit de Bondsrepubliek, p. 1097
In de literatuur lijkt de tijd van het louter modieuze engagement alweer voorbij. De
nood aan reëel engagement is er niet minder om geworden. Door een realistische en
goed georganiseerde aanpak geeft de Werkkreis ‘Literatur der Arbeitswelt’ blijk van
een voortdurende en opmerkelijke vitaliteit.

De mondigheid van de toeschouwer, p. 1107
In zijn opmerkelijkste prestaties grijpt het recente Duitse theater terug naar het toneel
van de negentiende eeuw of... van de Griekse klassieken. Zeer uiteenlopende pogingen
om dit toneel dichter bij de toeschouwer te brengen, hem er desgevallend ‘actief’ in
te betrekken, worden op hun betrekkelijk succes geëvalueerd.
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De Kissinger van het Vaticaan
De Vaticaanse ‘Oostpolitiek’
Peter Hebblethwaite
Het is heel duidelijk dat de Vaticaanse diplomatieke dienst bezig is met een ‘intense
diplomatieke activiteit’. Heel wat katholieken weten geen weg met het bestaan van
zulk een dienst of worden erdoor in verwarring gebracht1. Sommigen wijzen hem af
als een laatste stuiptrekking van de tijdelijke macht van de Paus. Maar de dienst
neemt zichzelf heel erg au sérieux en wordt omschreven in het klassiek werk van
aartsbisschop Inigo Cardinale als ‘de kunst en de theorie van het bevorderen van
goede relaties tussen kerk en staat’.
Vorig jaar september riep Paus Paulus VI, die het grootste deel van zijn loopbaan
in de diplomatie werkzaam is geweest, zijn gezanten - 36 nuntii, 36 pronuntii, 16
apostolische delegaten en een chargé d'affaires - in de Villa Tuscolana te Frascati
bijeen voor een conferentie. 33 van hen konden komen.
Er heeft ook een betekenisvolle hergroepering van personeel plaats gehad. Aan
het hoofd van het departement, dat sinds 1967 officieel de Raad voor de Staatszaken
van de Kerk heet, staat de secretaris ervan, aartsbisschop Agostino Casaroli, 59 jaar
oud. Zijn vroegere rechterhand, belast met een speciale verantwoordelijkheid voor
Oost-Europa, Mgr. Giovanni Cheli, is nu gedetacheerd bij de UNO als speciale
waarnemer. Intussen is een nieuwe post van ‘rondreizend nuntius’ gecreëerd voor
Mgr. Luigi Poggi. De bedoeling is dat hij een deel van de last met betrekking tot
Oost-Europa van de schouders van Mgr. Casaroli neemt.
Maar Mgr. Casaroli blijft de sleutelfiguur. Italiaanse journalisten noemen hem ‘de
Kissinger van het Vaticaan’. Hij onderhandelt met regeringen. Hij reist. Hij was in
februari in Warschau. Hij hield namens het Vaticaan een rede op de Europese
Veiligheidsconferentie in Helsinki, vorig jaar juli, met voor hem Dom Mintoff en
na hem de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Het was de eerste keer dat
het Vaticaan deelnam aan een internationale conferentie sinds het Congres van Wenen.
Zijn speech was zeer bescheiden. Casaroli erkende dat vele problemen de
competentie van de Heilige Stoel te boven gingen en dat om die reden zijn houding
er een moest zijn van ‘eerbiedige bescheidenheid’. In grote lijnen

1

In de volgende jaargang zullen wij daarom een artikel brengen van Dr. J.W. Schneider, De
Vaticaanse diplomatie.
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ondersteunde hij de Russische opvattingen over erkenning van de grenzen, territoriale
integriteit, non-interventie in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen.
Tweemaal gebruikte hij de tekenende uitdrukking ‘ondanks de verscheidenheid der
systemen’, hetgeen kort gezegd neerkomt op de erkenning van de status quo. Maar
zijn steun kreeg een bijzonder karakter door de nadruk die hij legde op de
fundamentele rechten van de mens, waarvan de vrijheid van godsdienst slechts een
voorbeeld is. Op dat punt stond hij aan de kant van het Westen, zoals in Genève reeds
was geformuleerd.
Hij kwam het dichtst bij een controversieel standpunt toen hij de zwakke kanten
van de Realpolitik aan de kaak stelde en de volgende waarschuwing gaf: ‘Als men
in de praktijk de fundamentele mensenrechten tot een aanfluiting maakt, zullen er
vroeger of later ergens in Europa ernstige binnenlandse onlusten ontstaan die, ondanks
het princiep van non-interventie, evenzeer de vrede van andere landen zullen
bedreigen’. Het was een rede die meer tot de kunst dan tot de theorie van de diplomatie
behoorde, maar daarna kon er geen twijfel meer over bestaan dat Mgr. Casaroli ten
volle de onofficiële titel van ‘Minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan’
verdiend had.
Sinds zijn rede in Helsinki en de conferentie in September is het tempo verhoogd.
Ontmoetingen en contacten hebben zich vermenigvuldigd. In november vorig jaar
ontving de Paus voor de eerste keer de Poolse minister van Buitenlandse Zaken,
Olszowski. Dezelfde middag besteedde Olszowski twee uur aan ‘semi-officiële
zakengesprekken’ met Casaroli. De Poolse pers sprak uitvoerig over dit bezoek, tot
grote verbazing van haar lezers, die helemaal niet gewend zijn iets te lezen over het
Vaticaan. Een week later was kardinaal Wyszynski, de primaat van Polen, in Rome,
als bij toeval. Korte tijd later ging de Hongaarse minister van Eredienst, Imre Miklos,
naar huis na gesprekken over de vervanging van de formidabele kardinaal Mindszenty,
die, ondanks zijn verbanning in Wenen en zijn hoge leeftijd, 81, nog altijd de titel
had van aartsbisschop van Esztergom en primaat van Hongarije. Dit is een doorn in
het oog van de Hongaren, die ook met bezorgdheid de publikatie van zijn memoires
tegemoet zien. Ze hebben reden genoeg om zijn vijandigheid en zijn vrijmoedigheid
te vrezen. Men kan daarom veilig concluderen dat zijn ontslag, aangekondigd op 5
februari 1974, een daad van politiek was. Na de moed van de oude man te hebben
geprezen in het dragen van zijn ‘doornenkroon’ zei de Paus dat de kardinaal zijn
beide titels zou opgeven omwille van de pastorale noden in Hongarije. Mindszenty
verwierp deze verklaring woedend en zei dat alleen diegenen die in een politiestaat
hadden geleefd, konden begrijpen wat het betekende te leven onder het communisme.
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Deze duidelijke politieke keuze is een nieuw bewijs dat het Oostfront niet langer
statisch is. Er is iets aan het bewegen. Er is hevige diplomatieke activiteit. Het is
noodzakelijk geworden te spreken van de Oostpolitiek van het Vaticaan. Deze term
betekent overigens niet hetzelfde als bv. de Oostpolitiek van Willy Brandt. Het
Vaticaan heeft geen handel aan te bieden, geen technische deskundigheid die niet
op andere wijze te krijgen is, geen wapens neer te leggen - hoewel Casaroli in 1971
naar Moskou ging om symbolisch het non-proliferatieverdrag voor kernwapens te
tekenen. De Oostpolitiek van het Vaticaan is een veel subtielere zaak, onder andere
bedoeld om het lot te verbeteren van katholieken die onder communistische regimes
leven.
Dat zijn er miljoenen. De situatie verschilt van land tot land. Polen heeft een
bevolking van 33 miljoen, waarvan 95% katholiek gedoopt is - een getal dat hoger
is dan voor de oorlog, toen ook Joden en orthodoxen moesten worden meegeteld.
60% van de 11 miljoen Hongaren is katholiek. Slovakije is overwegend katholiek.
Elders zijn belangrijke minderheden. In de Sovjet-Unie zelf, en nog afgezien van het
speciale geval Litauen, zijn er, zegt men, ongeveer 3 miljoen katholieken van de
vroegere Oosterse ritus in Byelorusland en de Oekraine. De Oostpolitiek is erop
gericht hun positie te verbeteren. Een internationale kerk heeft de plicht zich het lot
en de vrijheid van haar leden aan te trekken, waar ze ook zijn. Dat lijkt voldoende
rechtvaardiging.
Maar dat is allesbehalve de enige, of zelfs de voornaamste, opzet van de
diplomatieke activiteit van het Vaticaan. Die is eerzuchtiger. Ze wil iets bijdragen
aan vrede en verzoening en ontspanning op het bredere internationale plan. Dat is
iets waarvan Paus Paulus zelf diep overtuigd is. In zijn toespraak op zijn naamdag
vorig jaar, traditiegetrouw het ogenblik voor een ‘State of the Nation’-rede, zei hij
dat de volkeren ‘in de Heilige Stoel een autoriteit vinden die evenzeer uit haar
geschiedenis als uit haar aard voortkomt’. Hij trad verder iets meer in bijzonderheden:
zij vinden ‘een leiding, een morele inspiratie waarvan allen, hoe vaag misschien ook,
voelen dat zij het leven van de volkeren en hun onderlinge verhoudingen zou moeten
bezielen en leiden’. De manier om dit tot stand te brengen, zo voegde hij er aan toe,
was niet slechts door tot de volkeren te preken, maar ‘door deel te nemen aan het
leven van de internationale gemeenschap als een lid met volledige rechten, zij het
ook met enkele typische karaktertrekken’.
Hier raakt men aan de moeilijkheid en de tweeslachtigheid van de Vaticaanse
Oostpolitiek. Het probleem is nl. hoe men de beide doeleinden kan verenigen. Vrede
en ontspanning zijn prachtige doeleinden om na te streven, maar bereikt men die
over de hoofden heen en ten koste van de katholieken die onder het communisme
leven? Moet Mgr. Casaroli zo maar
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kalmweg praten met de vervolgers van de kerk? En wat biedt hij hun aan in ruil voor
de minimale concessies die hij soms weet te bereiken? Heeft er een verdachte ruil
plaats, een nadelige transactie? Is de uiteindelijke omarming van communisme en
katholicisme niet een obscene belediging van de martelaren?
Mgr. Casaroli kent deze bezwaren tegen zijn beleid heel goed. Hij wordt ervan
beschuldigd naïef te zijn, te zacht. De bezwaren komen meestal, hoewel niet
uitsluitend, van Oosteuropese ballingen, in Rome zeer talrijk, die in hun vlees het
lijden van hun landgenoten voelen. Zij volgen de gebeurtenissen in hun land met
geëngageerde aandacht. Velen van hen hebben zelf in de gevangenis gezeten. Zij
herinneren zich nog de Stalin-tijd. De Slowaken bv. herinneren zich nog, hoe het
diocees Prestov dat meer dan 300.000 mensen telde, door een pennestreek tot
niet-bestaand verklaard werd.
Nog bitterder zijn de bezwaren van de Oekrainers, met aan hun hoofd de roerige
metropoliet, kardinaal Slipyi. Dat Vaticaanse ambtenaren spreken met de Russische
patriarch Pimen, die zich erop beroemd heeft de katholieke kerk in de Oekraine te
hebben vernietigd, lijkt Slipyi niet veel minder dan een godslastering. Als dan Mgr.
Casaroli uit Moskou terugkomt en zegt dat na 53 jaar beledigingen ‘wij een eind
hebben kunnen maken aan de monoloog en de weg hebben geopend tot een dialoog’,
voelen de ballingen zich daardoor in de steek gelaten en staan zij er erg sceptisch
tegenover.

Casaroli's opgang
We zullen zien hoe Casaroli het beleid verdedigt waarmee men hem reeds zo lang
heeft geïdentificeerd. Het zal nuttig zijn iets van zijn achtergrond te weten. Hij werd
geboren op 24 november 1914 te Castel San Giovanni bij Piacenza. Zijn vader was
kleermaker. Van de kant van zijn moeder had hij twee ooms die priester waren, een
ervan werd bisschop. Zijn enige broer kwam in Rusland om tijdens de oorlog. Maar
voor die tijd was de jonge Agostino al op de Accademia Ecclesiastica, de Vaticaanse
diplomatenschool. De laatste vier Pausen waren allemaal oud-leerlingen van dit
exclusieve instituut.
In 1940 kwam hij in de diplomatieke dienst en klom langzaam en methodisch naar
boven. Hij had nooit een taak buiten Rome, maar in de vijftiger jaren begeleidde hij
zijn baas naar de eerste Conferentie van Latijnsamerikaanse bisschoppen te Rio de
Janeiro. Omtrent zijn carrière maakte hij het grapje: ‘Promotie tot de rang van
ondersecretaris kwam eenvoudig door het natuurlijke proces van ouder worden’.
1961 was het beslissende jaar. De warmte van Paus Joannes had de gletsjer van
de koude oorlog doen smelten. Chroesjtsjov, hoewel hij de anti-
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religieuze propaganda in zijn eigen land opvoerde, was een bewonderaar van het
werk van de Paus voor de vrede en zond hem een telegram op zijn tachtigste
verjaardag. Casaroli ging naar Wenen aan het hoofd van een Vaticaanse afvaardiging
naar de UNO-conferentie over diplomatieke betrekkingen. Twee jaar later was hij
opnieuw in Wenen voor een andere conferentie over consulaire rechten. Daar
ontmoette hij voor het eerst communistische diplomaten en van dat ogenblik af is
zijn leven steeds meer geïdentificeerd met de Oostpolitiek.
Evenals Mgr. Benelli werkt Casaroli vanuit een bureau op de derde verdieping
van het Apostolisch Paleis. Moderne schilderijen van Luigi Filocomo versieren er
de gesausde muren. Anders dan Benelli heeft hij een thuis buiten Vaticaans gebied
in de Villa Agnese, een tehuis voor jongens die in Rome wonen. Casaroli is aan dit
werk verbonden vanaf 1943 en het is, zoals hij zegt, ‘een werk van het hart’. Het
houdt hem met beide benen op de grond. Daar kan hij relaxen. De jongens noemen
hem eenvoudig Padre Agosti. Hij kleedt zich heel eenvoudig en maakt geen ophef.
In zijn bureau is hij bekend als ‘aartsbisschop vijl’ (archivescovo di lima) vanwege
zijn geduldig en toegewijd werken. Hij staat bekend om zijn discretie en weet hoe
hij moet zwijgen in vier talen. Als hij spreekt, blijkt hij meer bekommerd te zijn om
de wezenlijke zaken dan om vormen. Hoewel hij een specialist is in concordaten,
maakt hij er geen talisman van: ‘Het ideaal is overeenstemming, niet overeenkomst’.
‘Als je Casaroli tegenkomt’, zegt een Frans diplomaat, ‘ontmoet je een vriendelijk
mens. Maar hij heeft stalen zenuwen’. Hij heeft stalen zenuwen nodig in zijn
ontmoetingen met de communisten. Zij hebben de meeste troeven.
Casaroli heeft de beginselen van zijn werkwijze uitgelegd in een rede, ‘De Heilige
Stoel en Europa’. Hij begint met de jaren van de koude oorlog, toen de ene Vaticaanse
diplomaat na de andere ofwel visa geweigerd werd of het land uitgezet wegens
spionage. Maar hun lot was zacht vergeleken bij dat van de bisschoppen en priesters
die in de gevangenis terecht kwamen of blootgesteld werden aan showprocessen. In
de communistische pers werd Pius XII beschreven als ‘de lakei van het Amerikaanse
imperialisme’ en ‘de Paus van het Atlantisch Verbond’. Toen de Paus reageerde met
katholieken te verbieden om op welke wijze ook met de communisten samen te
werken, stemde de Moskouse Patriarch in met het scheldkoor: ‘De Paus heeft zijn
anti-christelijk gezicht laten zien in al zijn afstotelijkheid door zijn pas uitgevaardigd
decreet waarbij hij communisten excommuniceert’. Dat was in 1949. De
tegenstellingen konden nauwelijks scherper zijn. De situatie verbeterde niet, tot de
tijd van Paus Joannes, en toen nog maar heel geleidelijk aan.
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Tot de factoren die de situatie hielpen ontdooien, moet men de encycliek van Paus
Joannes, Pacem in Terris, rekenen. Ze was gericht niet alleen aan de katholieken,
maar aan alle mensen van goede wil. Chroesjtsjow was er blij mee. Ze werd zelfs
op muziek gezet door Darius Milhaud. Het was praktisch Paus Joannes' testament,
want ze werd gepubliceerd op Witte Donderdag 1963 en op Pinksterzondag van dat
jaar stierf de Paus.
De encycliek bevat een sympathiek en niet te neerbuigend portret van de
marxistisch atheïst. Ze maakt een eind aan het soort manicheïsch dualisme dat
communisme gelijk stelde met Satan of het Beest van de Apocalyps. Ze erkent dat
communisten hele goede praktische doeleinden kunnen hebben en dat ze beter kunnen
zijn dan de ideologie die ze formeel voorstaan. Paus Joannes vermeed altijd
veroordelingen. Hij vond dat ze van geen nut waren en overbodig, omdat, zoals hij
tegen het Concilie zei, ‘verkeerde doctrines en standpunten... allemaal zo duidelijk
ingaan tegen elk princiep van eer en zulke verderfelijke resultaten hebben dat mensen
ze uit zichzelf tegenwoordig veroordelen’. Valse doctrines zullen wegkwijnen. Het
optimisme van Paus Joannes was van het soort dat zijn eigen object schept.
Zijn concessies kunnen slechts gering lijken, maar zij veranderden de atmosfeer.
Russisch-Orthodoxe waarnemers woonden het Concilie bij, tegen het advies in van
de Pan-orthodoxe Raad. Kardinaal Slipyi en kardinaal Beran werden uit de gevangenis
ontslagen en met vreugde in Rome verwelkomd. De eerste successen van de nieuwe
politiek van dialoog werden genoteerd.
Sindsdien is er een voortdurend ‘druppelen’ van onderhandelingen, overeenkomsten
en bezoeken. Het is niet een verhaal geworden van steeds verdergaande vooruitgang.
Een van de eerste ‘gedeeltelijke overeenkomsten’ - over de aanstelling van
bisschoppen in Hongarije in 1964 - bleek zeer wankel en praktisch waardeloos. De
bisschoppen die het Vaticaan had benoemd, werden klem gezet tussen
Vicarissen-Generaal en Kanseliers die daar door de partij waren neergezet. Over het
meest volledige akkoord dat tot nu toe is gesloten, met Joegoslavië in 1966, is
verschillend geoordeeld: voor sommigen is het zonder meer een ramp, omdat het de
kerk met gebonden handen en voeten aan de staat overlevert, terwijl anderen het
beschouwen als een soort voorbeeld voor diplomatieke betrekkingen met andere
communistische staten.
Intussen zijn communistische ambtenaren in drommen naar Rome gekomen.
Gromyko is er drie maal geweest, in 1966, in 1970 en in februari van dit jaar. In 1967
was de beurt aan de President van de Opperste Sovjet, Podgorny, die een zakelijk
gesprek met de Paus had rond een tafel. Gewoonlijk ontvangen Pausen niet op die
manier. President Tito heeft zelf in 1971 een staatsbezoek aan Rome gebracht.
Ceaucescu kwam verleden jaar
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en de Poolse minister van Buitenlandse Zaken was er in november. De
communistische topfiguren zijn niet op zoek naar bekering. Maar wat zoeken ze dan?
Daar valt niet een eenvoudig antwoord op te geven. We zullen er verderop een paar
bekijken. De vraag van Lenin - wie zoekt wie - is altijd relevant in diplomatieke
onderhandelingen.

Tussen dialoog en verraad
Het is de schijn van ‘vanzelfsprekendheid’ die deze bezoeken geven, die de ballingen
en de voorstanders van de harde lijn woedend maakt. Hun bezwaar is, dat de
Oostpolitiek weinig resultaten te zien geeft en dat het spreken met de communisten
alleen maar de banden nauwer aanhaalt waarmee de kerk gebonden is. Casaroli
antwoordt daarop: ‘De dialoog kan niet betekenen - en doet dat in feite ook niet - dat
men degenen die hebben geleden voor de kerk, in de steek laat en desavoueert;
integendeel, ze is bedoeld om hen te helpen’. Hij voegt eraan toe, misschien niet al
te tactisch: ‘ze is gebaseerd op hun vermogen om mee te werken en om zichzelf
edelmoedig te offeren voor een hoger doel, dat van de kerk en hun land’.
Vanzelfsprekend is dat niet afdoende voor degenen die hun twijfels hebben. Maar
Casaroli is ervan overtuigd dat zijn beleid het enig mogelijke is, dat de periode van
beledigingen niemand goeds gebracht heeft en dat men een beleid consequent door
moet voeren als men op de lange duur resultaten wil bereiken. Hij houdt vol dat het
werkelijk een beleid is en niet slechts een ad hoc antwoord op initiatieven van de
kant van de communisten.
Hij gokt op de toekomst. ‘De jeugd is onze hoop’, zegt hij. En hij voegt eraan toe:
‘Het is mijn overtuiging dat het menselijk element - de instinctieve behoefte van de
mens aan vrijheid en aan godsdienst - uiteindelijk zal overwinnen als de waarheid
zich gaat doen gevoelen’. Ondertussen heeft de partij haar overtuiging niet
prijsgegeven dat de uiteindelijke eliminering van God slechts een kwestie van tijd
is. Zo is de dialoog tussen het Vaticaan en de communisten niet zo maar een beleefde
reeks van diplomatieke balletten, maar een ideologische strijd die zijn consequenties
heeft voor de toekomst.
Men vergeet gemakkelijk dat Vaticaanse diplomaten ook bisschoppen zijn. Maar
op 3 maart vorig jaar zette Mgr. Casaroli, de minister van Buitenlandse Zaken van
het Vaticaan, zijn mijter op en hield een preek te Nitra in Slovakije. ‘Dit is een grote
dag’, zei hij in het Latijn, dat onmiddellijk vertaald werd, ‘voor de katholieke kerk
in Slovakije, een grote dag voor heel Slovakije en voor de hele katholieke kerk’. Een
menigte stond langs de straten die naar de oude kathedraal leiden. De klokken luidden,
een hoogst ongewone gebeurtenis in een communistisch land.
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De juichende woorden van Mgr. Casaroli werden gesproken bij de consecratie van
drie Slovaakse bisschoppen. De volgende dag was hij in de gothische kathedraal van
Olomuk in Moravië voor nog een bisschopswijding, maar ditmaal was zijn lofrede
wat meer ingehouden. Hij weidde uit over de voorganger van de nieuwe bisschop,
aartsbisschop Stoja, die, hoewel hij lang voor het Tweede Vaticaans Concilie leefde,
toch de idealen ervan van eenvoud en dienstbaarheid belichaamde. Hij was ter plaatse
bekend als ‘Taticek Stoja’ - Paus Stoja - en was in 1923 gestorven in de faam van
grote heiligheid.
Mgr. Casaroli had een speciale boodschap aan de nieuwe bisschop en hield daarbij
het oog gericht op de partij-autoriteiten die toehoorders waren: ‘Wat de
burgermaatschappij betreft’, zei hij, ‘wees een getuige voor Christus en zijn kerk,
iemand die met groot respect alles beschouwt wat waar, juist en goed is in de
structuren die de mensheid heeft geschapen en nog steeds voortgaat te scheppen, hoe
uiteenlopend ze ook mogen zijn...’.
Onder die uiteenlopende structuren die de mensheid heeft geschapen, is er ook de
communistische partij, die zich, vooral in Tsjechoslovakije, systematisch en grondig
gezet had aan de uitroeiing van de katholieke kerk. Priesters waren in de gevangenis
gezet, monnikenordes uiteengejaagd; zusters leefden in ‘concentratiekloosters’ en
mochten alleen het vuile werk doen dat niemand anders wenste te doen. Meer nog,
jaren lang waren elf van de dertien Tsjechische diocesen zonder bisschop. Dat kwam
omdat het Vaticaan het assortiment stromannen en marionetten - mannen zoals Plojhar
en Stehlik - die door de partij werden voorgesteld, niet wenste te aanvaarden. Maar
nu in 1973 luidden de klokken en in twee dagen waren er nog vier nieuwe
bisschoppen. ‘Dit is een grote dag’, zoals Casaroli zei.
Het was ook het hoogtepunt van een langdurig en delicaat proces van
onderhandelingen met het Tsjechische ministerie van Eredienst. Het is moeilijk te
zeggen, misschien zelfs onbehoorlijk om te vragen, wie de diplomatieke strijd
gewonnen heeft. Van weerskanten werden er concessies gedaan. Want de nieuwe
bisschop die in Olomuk gewijd was, Mgr. Vrana, was voorzitter geweest van de door
de regering gestuurde ‘Vredespriesters’. Daar kon men kritiekloze steun aan het
regiem van verwachten. Tot de meer onaangename activiteiten van deze beweging
behoorde het voorstel om zwaardere straffen op te leggen aan priesters die ‘tegen de
staat misdaan hadden’, een zeer vaag misdrijf waar men alles onder kon laten vallen.
Zo leek de benoeming van Vrana een belediging voor de mensen wier handen verruwd
waren in de gevangenis. (Fifteen-love voor het regiem). Maar een van de voorwaarden
voor deze benoeming was dat hij alle contacten met die verachtelijke beweging zou
opgeven. (Fifteen all). Dat niet alleen, maar de benoeming droeg het karakter van
ad nutum Sanctae Sedis, d.w.z. dat
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Vrana afgezet kan worden op een wenk van de Paus. (Thirty-fifteen voor het
Vaticaan). Bovendien werd ongeveer op hetzelfde moment Mgr. Trochta, een krachtig
man, die in de gevangenis had geleden, kardinaal gemaakt. (Forty-fifteen). Maar
hiertegenover moet men stellen niet alleen het wantrouwen van de loyale katholieken,
maar ook de benauwende ontdekking van Casaroli naderhand, dat ook de partijbonzen
niet veel met de man op hadden. (Deuce).
Aan dit voorbeeld ziet men de buitengewone ingewikkeldheid van Casaroli's taak.
Het is gemakkelijk hem voor naïef te houden en hem te verwijten dat hij zwak is
waar hij sterk had moeten zijn. Maar hij heeft heel weinig troeven in handen. Hij is
er zich heel goed van bewust dat hij beetgenomen kan worden. Na zijn terugkeer in
Rome in maart vorig jaar probeerde hij de voordehandliggende tegenwerpingen te
beantwoorden.
Waarom zouden bisschoppen überhaupt zo belangrijk zijn? We zijn gewoon ze
als beminnelijke, maar niet altijd relevante persoonlijkheden te beschouwen. Maar
in de katholieke theologie is de bisschop de hoeksteen van de kerk. Zonder bisschop
kan er op de lange duur helemaal geen kerk meer zijn. ‘De Heilige Stoel’, legde
Casaroli uit, ‘benoemt nooit bisschoppen of men moet overtuigd zijn van hun trouw
en hun goede wil’. Hij voegde eraan toe met een understatement dat karakteristiek
voor hem is: ‘Gezien de concrete omstandigheden van verschillende landen is er
altijd een risico aan verbonden. Maar het is een risico dat men nemen moet’.

Overeenkomst ondanks principiële tegenstellingen
Het probleem ontstaat, omdat communistische regeringen - en op dit punt tenminste
blijven ze trouw aan Marx - godsdienst niet als privaat zaak beschouwen. Het is een
wildgroei van het kapitalisme, gedoemd om te verdwijnen. De gedachte die er achter
zit, schreef Vitezlav Gardavsky, een nogal cynische Tsjechische filosoof, ‘dat een
wereld zonder God minder gecompliceerd en gemakkelijker onder controle te houden
zou zijn’. Als men godsdienst nog moet dulden als een tussenfase (omdat ‘de weg
van socialisme naar communisme langer en moeilijker is dan we dachten’), dan moet
de staat toch in ieder geval proberen er het monopolie van te hebben. Godsdienst
mag doorgaan, maar alleen als hij onder strenge controle staat. Geen enkele structuur
of organisatie zou mogen bestaan die uit een andere bron voortkomt of die een band
heeft met een ander gezag. Maar de rooms-katholieke kerk is nu juist zo'n structuur.
De plaatselijke kerk heeft altijd een centrum buiten het land: Rome. Dit verklaart
waarom er altijd2
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Kardinaal Trochta is een paar maanden geleden overleden, na een intense ondervraging van
vier uur.
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een speciale venijnigheid heeft gezeten in de betrekkingen tussen het Vaticaan en
de communisten.
Maar het verklaart ook waarom de communisten bereid zijn met het Vaticaan te
praten. Communisten zijn altijd geïnteresseerd in topmensen, overtuigd als ze zijn
dat de massa's hun leiding wel zullen volgen. Bovendien is het Vaticaan toch een
bepaalde diplomatieke macht en is het de moeite waard het in te schakelen voor de
zaak van de wereldvrede en de ontspanning in Europa. Als men zover is, zet Casaroli
zijn mijter af en wordt diplomaat, punctueel en geneigd tot overeenstemming. En hij
heeft dat meest nuttige diplomatieke voordeel aan te bieden: erkenning.
De ‘heroverde gebieden’ van West-Polen zijn altijd het struikelblok geweest in
de Vaticaans-Poolse betrekkingen. Het Vaticaan weigerde Poosle bisschoppen te
benoemen, als officiële reden opgevend dat er nog geen vredesverdrag was waarbij
de nieuwe naoorlogse grenzen waren vastgelegd. Maar vanaf het moment dat de
verdragen tussen Bonn en Moskou en tussen Bonn en Warschau waren getekend,
bestond deze technische moeilijkheid niet meer. Toen benoemde het Vaticaan Poolse
bisschoppen op 28 juni 1972. Een zekere drukdoenerigheid over internationaal recht
is karakteristiek voor de Vaticaanse diplomatie. Die heeft geen haast. ‘We denken
hier in eeuwen’ is een geliefde uitdrukking. Maar in dit geval had de Poolse regering
ook geen haast. Pas op 15 oktober 1972 kreeg het katholieke weekblad Tygodnik
Powszechny van de censuur permissie om de gebeurtenis te vermelden en er
commentaar op te geven.
Een ander stukje ‘opruimwerk’ was de de facto erkenning van de DDR. Na
onderhandelingen met Werner Lamberx, secretaris van het Oostduitse Centrale
Comité, in januari verleden jaar werden apostolische administratoren benoemd op
23 juli voor de drie diocesen die tot dan toe, vernederend genoeg, afhankelijk waren
van West-Duitsland. De Westduitse regering was verontrust. Ze erkende het recht
van het Vaticaan om zulke benoemingen te doen, maar vond dat ze toch wel
geraadpleegd had mogen worden. Dit is een ander voorbeeld van het diplomatieke
koord waarop Casaroli moet dansen.
Na de eerste stap van ‘erkenning’ ligt de verdere horizon van ‘diplomatieke
betrekkingen’. Die bestaan tot nu toe alleen met Joegoslavië, tot stand gebracht in
een periode dat dit land bij Moskou uit de gunst was en uitzag naar elke mogelijkheid
om zijn zeer uiteenlopende godsdiensten en nationaliteiten bijeen te houden. Het
‘protocol’ of overeenkomst erkent het socialistisch karakter van de Joegoslavische
staat, maar geeft het Vaticaan jurisdictie ‘in zaken van geestelijke, kerkelijke en
religieuze aard’. Maar deze concessie werd beperkt door de clausule: ‘voorzover ze
niet ingaan tegen de binnenlandse orde van de Socialistische Federatieve Republiek
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Joegoslavië’. Toen het getekend werd, werd het ‘protocol’ met vreugde ontvangen.
Franc Franic, bisschop van Split, zei dat ‘het een nieuw tijdperk kan betekenen in
het leven van de kerk’. Maar later is het hevig bekritiseerd. ‘Het geeft de kerk
vrijheid’, zei een Kroatische priester, ‘maar het is de vrijheid van de sacristie’. Een
ander merkte op dat ‘de modus vivendi feitelijk een langzame vorm van sterven is’.
Hij bedoelde dat het vrijwillig aanvaarden door de kerk van onthouding in politieke
zaken haar veroordeelde tot zwijgen, en dus tot onbeduidendheid, in politieke en
sociale kwesties. Anderen klaagden dat de overeenkomst tot stand gekomen was
over de hoofden van de Joegoslavische bisschoppen heen, en waren van mening dat
die zelf een beter resultaat hadden kunnen bereiken. Ook op dit punt is Casaroli
vergeleken met Kissinger. Omdat hij snel van land tot land trekt, overeenkomsten
in elkaar zettend, laat hij het aan anderen over de stukken bij elkaar te rapen en met
de situatie te leven. Een bepaalde methodiek om na te gaan of overeenkomsten ook
in praktijk worden gebracht, is dringend noodzakelijk. Casaroli is zich dit probleem
bewust. ‘Diplomatieke betrekkingen’, gaf hij toe, ‘hebben niet alle problemen
opgelost, maar de ervaring toont aan dat er positieve resultaten zijn aan te wijzen’.
Ze zijn geen toverstaf.
Het heeft er dus de schijn van, dat het Joegoslavische model niet noodzakelijk
overal gevolgd hoeft te worden. ‘De vorm die de betrekkingen aannemen’, zegt
Casaroli met zijn karakteristieke voorzichtigheid, ‘is bijkomstig: wat van belang is,
is dat er betrekkingen zijn’. Die betrekkingen zijn nuttig, naar zijn mening, voor de
betrokken landen, omdat het Vaticaan helpen kan naar vrede en ontspanning. Maar
de Heilige Stoel beschouwt diplomatieke betrekkingen nooit als een doel in zichzelf,
maar slechts als een middel tot zijn doel: ‘de dienst aan de kerk en de volkeren’.
Casaroli voegt er aan toe dat het Vaticaan de Weense conventie over consulaire
betrekkingen heeft getekend en dus al zijn mogelijkheden open houdt. Overbodig te
zeggen dat erkenning van diplomatieke betrekkingen geen goedkeuring betekent.
Evenals de Engelse regering is het Vaticaan bereid zaken te doen met iedereen die
op dat moment aan het bewind is. Dat princiep werd al in 1929 geformuleerd door
Paus Pius XI: ‘Waar het er om gaat zielen te redden, voelen we zelfs de moed om
met de duivel persoonlijk te onderhandelen’. Hij dacht aan Mussolini, maar het
princiep heeft een veel wijdere toepassing, als je maar ver genoeg kunt reiken.
Minstens één Oosteuropees land heeft actief enige diplomatieke betrekkingen met
het Vaticaan nagestreefd: Polen. Hier komen we op het ondoorzichtige gebied van
de verhouding tussen kerk en staat in Polen, door Neal Ascherson treffend aangeduid
als de ‘Pripet moerassen van de moderne geschiedenis’. De katholieke kerk in Polen
is verreweg de sterkste in Oost-
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Europa, zowel statistisch als structureel. Ze heeft altijd voor zich opgeëist dat ze de
‘ziel van het volk gestalte geeft’ en ze heeft het verschrikkelijke lot van Polen in
gedurende de oorlog gedeeld: zevenduizend priesters zaten in de gevangenis of in
concentratiekampen en tweeduizend van hen kwamen om. De kerk heeft er meer
vrijheid van publikatie dan elders. Uniek voor Oost-Europa heeft ze haar eigen
universiteit in Lublin. Ze heeft een vastberaden hiërarchie, aangevoerd door de
formidabele kardinaal Wyszynski, die al twee eerste partijsecretarissen versleten
heeft. Van tijd tot tijd slingert hij banbliksems naar de derde, Gierek. Hij wenst altijd
te weten te komen wat je nu in de praktijk ‘koopt’ voor de ‘normalisatie’-politiek
van Gierek. Bovendien is Wyszynski een oude vos, die van Rome te lijden heeft
gehad. Pius XII heeft hem eens zijn afkeuring laten blijken door hem in Rome een
week te laten wachten voor hij hem een audiëntie gaf. Op een persconferentie in
Rome tijdens het Concilie in 1963 gaf Wyszynski, geïrriteerd door het voortdurend
vragen naar ‘de kerk van de stilte’, bits ten antwoord: ‘Is er een kerk van de stilte?
Ik heb de indruk dat ik heel goed kan zeggen wat ik denk. Maar hier in Rome tref je
een kerk van de doven aan’. Hij gelooft dat een sterke houding de enige manier is
om concessies van zijn regering los te krijgen en dat hij de situatie beter kent dan de
Romeinse instanties. Maar de legende van de Poolse rechtzinnigheid in de leer is zo
sterk dat, zoals Mgr. Rubin, een Pool die in Rome werkt, zei: ‘Rome heeft Polen
meer nodig dan omgekeerd’.
De lichtgeraaktheid van de Poolse gevoeligheid is overbekend in Rome. Men heeft
er zoveel mogelijk rekening mee gehouden en Mgr. Bronislaw Dabrowski, secretaris
van de Poolse bisschoppen, was over het algemeen bij de hand tijdens of onmiddellijk
na welke onderhandelingen met de regering ook. De opzet van de Poolse regering
is duidelijk. Als er een vertegenwoordiger van het Vaticaan in Warschau zou zijn,
zou de regering met hem zaken kunnen doen, de Poolse bisschoppen passeren en
hen voor heilloze faits accomplis stellen. De naïeve Italiaan - alle kans dat het een
Italiaan zou zijn - zou overspeeld worden door de veel slimmere minister voor
Eredienst. De tactiek van Wyszynski is even duidelijk: proberen zoiets tegen te
houden, op de niet onredelijke argumenten dat hij zelf met de regering heeft
onderhandeld met betrekkelijk succes. Toen Solsjenitzyn in de vasten van 1971 zijn
open brief richtte aan Patriarch Pimen van Moskou, prees hij de Poolse bisschoppen
voor hun volhardende vrijmoedigheid. Het moet zoete muziek zijn geweest in de
oren van kardinaal Wyszynski.
De kracht van de katholieke kerk in Polen staat in tegenstelling tot de zwakte van
de kerk in die landen waar zij een minderheid vormt. De anderhalf miljoen
geünieerden in Roemenië b.v. kijken naar het Vaticaan voor hulp. Maar toen
Ceaucescu vorig jaar in Rome was, mislukten alle pogin-
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gen van Paus Paulus om het gesprek te brengen op hun onderdrukking. Iedere keer
ontweek Ceaucescu de vraag met ‘dat was vijfentwintig jaar geleden’ of keerde hij
terug naar de veiliger grond van ‘vrede en samenwerking’.
In Moskou is het ongeveer hetzelfde liedje. Niet alleen Casaroli is er geweest, ook
delegaties van het Secretariaat voor de Christelijke Eenheid. De geünieerde kerk in
de Oekraine was wreed vernietigd in 1948. Deze verwoesting werd door de huidige
Patriarch van Moskou beschreven als ‘een van de meest glorierijke gebeurtenissen
in het leven van de Russisch-orthodoxe kerk’ en, toch wel iets juister, door Michel
Bourdeaux als ‘de meest eerloze daad door de Russisch-orthodoxe kerk bedreven in
deze tijd’. Maar als bezoekers uit het Vaticaan deze delicate zaak aanroeren, krijgen
ze beleefd te horen zich er niet mee te bemoeien. Hetzelfde gebeurt bij iedere poging
om het lot van de katholieken in Litauen te verbeteren, waar het gerommeld heeft,
en in Letland. Dat zijn allemaal ‘zaken van binnenlandse politiek’.
Het is dit onvermogen om iets praktisch te doen om de katholieke minderheden
te helpen, dat de ballingen zo verdriet. Kardinaal Slipyi, de enig overgebleven focus
van het Oekrainse nationalisme, heeft men horen mompelen dat hij ‘een Russische
gevangenis verkiest boven Romeinse vrijheid’. Het antwoord van Casaroli hierop is
dat alleen maar elkaar beledigen de mensen ook geen stap verder geholpen heeft en
dat hij hoopt om heel geleidelijk aan zich vooruit te wringen van concessie naar
concessie. Het is altijd praktijk van de Vaticaanse diplomatie geweest te vinden dat
het beter is dat de kerk bestaat onder ellendige omstandigheden dan dat ze helemaal
niet bestaat. Je begint met het zijn, worstel je vooruit naar het welzijn en hoopt zo op
zekere dag een glimp op te vangen van het beloofde land van het volledig zijn. Hij
weet dat het een hele toer zal zijn. Maar hij is ervan overtuigd dat de dialoog nuttiger
zal zijn dan anathemata.
Hij heeft de steun van Paus Paulus. In zijn eerste encycliek zei deze: ‘Het is niet
zozeer dat wij deze systemen en regimes veroordelen, als wel dat zij hun radikale
vijandigheid tegenover ons uiten in gedachten en daden’. Iedere verandering van de
kant van de communisten zou met open armen ontvangen worden. Het schijnt gebeurd
te zijn, maar of dat slechts een tijdelijke weersverandering geweest is of een
fundamentele verandering van het klimaat, moet worden afgewacht. In ieder geval
wilde Paus Paulus het veranderingsproces verhaasten en hij merkte op dat de
communisten ‘heel goed weten hoe ze aan ons evangelie uitdrukkingen van solidariteit
en menselijk medeleven moeten ontlenen’. Wat de Oostpolitiek betreft, is de mantel
van Paus Joannes om de schouders gevallen van Paus Paulus VI en hij past ook.
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Er zijn nog wijdere dimensies in deze ongewone dialoog. Casaroli beperkt zich tot
de praktische zaken en houdt ervan zichzelf aan te duiden als een ‘realist’, even ver
verwijderd ‘van ongegrond optimisme als van ondermijnend pessimisme’. De
ideologische dimensies van de dialoog gaan hem niet zo zeer aan. Die horen thuis
bij het Secretariaat voor de Ongelovigen, waar kardinaal König, de aartsbisschop
van Wenen, aan het hoofd staat. König ontkent altijd ten stelligste dat hij ook maar
enige diplomatieke rol heeft en hij ‘draagt het Vaticaan niet op zijn rug’, zoals hij
het pleegt uit te drukken. Maar door de geschiedenis en door de aardrijkskundige
ligging van Wenen voelt hij zich gedreven om een levendige belangstelling te hebben
voor Oost-Europa.
Totdat de tanks Praag binnenrolden in augustus 1968, hadden er een aantal
semi-officiële dialogen plaats gehad tussen katholieken en marxisten. De laatste
daarvan had plaats in Marienbad in 1967. Daar werd het duidelijk dat, waar twee
alles-omvatttende wereldopvattingen samenkomen, de ontmoeting alleen moglijk is
als ieder, in zijn eigen termen, een verklaring heeft voor het bestaan van de ander.
We hebben gezien hoe Paus Paulus zijn best deed positieve elementen in het marxisme
te ontdekken: dat is de centrale strategie geweest in de dialoog.
Men heeft katholieke theologen het idee van ‘de anonieme christen’ horen
uitwerken, d.w.z. iemand die uit christelijke waarden leeft, maar zonder het zelf te
weten. Zo kon de marxist, of hij het leuk vond of niet (en meestal vond hij het niet
leuk) worden geplaatst, ingepast in het systeem. Zijn expliciete verloochening van
God belemmerde hem niet om impliciet God te affirmeren. Er waren soortgelijke,
maar wat schuchterder pogingen van de kant van de communisten om de notie van
‘de anonieme marxist’ te ontwikkelen. Deze filosofische pogingen mogen dan niet
al te veel uitstaande hebben met de praktische wereld van de politiek, zij tonen toch
aan dat bij deze ontmoeting beide partijen tot op zekere hoogte in staat moeten zijn
elkaar te assimileren. Het beeld van de spijsvertering is hier op zijn plaats. Casaroli
zei eens tegen een Pools priester: ‘we zullen ze verteren’.
Communistische functionarissen zijn ook niet zo vreselijk geïnteresseerd in het
intellectuele debat. Trachtend de zaken van hun kant te bekijken, moet men zich
allereerst realiseren hoe betrekkelijk onbelangrijk de kwestie van de godsdienst hun
moet toeschijnen. Waarom houden ze zich dan met het Vaticaan bezig? In Rusland
is de Orthodoxe kerk hoofdzakelijk uitgebuit als een instrument voor de buitenlandse
politiek: de leiders ervan reizen van conferentie tot conferentie, overal geruststellende
woorden van vrede sprekend. Wordt het Vaticaan gebruikt als een instrument tot
controle in het binnenland? William C. Fletcher merkt op dat ‘elke toenadering tot
het Vaticaan de Sovjet staat belangrijke voordelen oplevert voor het voortdu-
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rende probleem om de zaak in de hand te houden in zijn eigen gebied’. Dat is
ongetwijfeld een deel van het antwoord. Als de Litauers klagen, kan men hun grofweg
zeggen: ‘Als jullie denkt dat je naar het Vaticaan kunt gaan en daar hulp krijgen,
hebben jullie het mis’. Of het nu waar is of niet, het effect is hetzelfde.
Maar er is nog een ander, niet erg duidelijk, maar misschien meer eerlijk motief.
Het Vaticaan heeft een zeker diplomatiek belang. Paus Paulus heeft niets gedaan om
communistische regeringen te brusqueren en alles om op hen een goede indruk te
maken. Hij had kritiek op de oorlog in Vietnam. Hij heeft zichzelf ingezet voor
ontwikkeling in de Derde Wereld en zelfs voor ‘bevrijding’. Hij is voor ontspanning
en voor de Europese Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking. Al deze
standpunten maken de kerk uiteindelijk los van ‘medeplichtigheid’ aan het Westers
Bondgenootschap. Op zijn minst is het Vaticaan een nieuw kanaal om zich zonder
zich te engageren met de wereld in verbinding te stellen, en dat zou op een goede
dag wel eens erg nuttig kunnen zijn.
Maar het Vaticaan stelt eisen als tegenprestatie, altijd uitgedrukt in termen van
fundamentele rechten van de mens eerder dan van vrijheid van godsdienst. En men
heeft bepaalde concessies weten te verkrijgen. Ook al is sociaal toezicht het
overheersend motief van de staat, het is toch altijd een tweesnijdend zwaard, omdat
alles wat bijdraagt tot het blijven bestaan van godsdienst in communistische landen,
een permanente contradictie stelt tussen de theorie, die beweert dat de godsdienst al
verdwenen had moeten zijn, en de praktijk, die de godsdienst toestaat voort te bestaan.
Door al de moeizame en vervelende details van onderhandelingen heen blijven
Casaroli's ogen gericht op de verte. Het gaat hem om resultaten op de lange duur.
Hij houdt ervan Leonardi da Vinci's gezegde aan te halen: ‘Non si volge colui che a
stella è fisso’ (hij is niet wisselvallig wiens blik op een ster gericht is). Dat geeft de
juiste heroïsche dimensie aan deze strijd. Die wordt op een beleefde manier gevoerd.
Maar hij stelt wel de fundamentele vraag: wie zal de langste adem hebben? En
Casaroli is ervan overtuigd dat hij het antwoord weet.
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Boekarest.... en dan?
John F.X. Harriott
Praktisch iedere avond zoeken camera's over de hele wereld, als zuigers die zand
ophalen van de zeebodem, de doden en stervenden, de verhongerenden en de met
ziekten besmetten, de verdronkenen en de verminkten en lozen ze in een miljoen
woonkamers, waar ze een schouwspel worden voor de betrekkelijk veiligen, de
mensen die het redelijk goed hebben, die weldoorvoed en welbehuisd zijn. Het is
moeilijk om het een met het ander in verband te brengen. Er zijn zoveel uitstekende
ribben en gezwollen buiken, zoveel lichamen die neergeschoten liggen langs
onbekende wegen, zoveel lijken die men op geen enkele wijze nader kan aanduiden:
zoveel, dat het menselijke van de slachtoffers erdoor verminderd lijkt; te veel voor
een maar beperkt menselijk medelijden om te omvatten. Het is maar al te gemakkelijk,
omdat ze zo ver weg leven, omdat ze anders van kleur zijn, omdat hun trekken zo
verschillend zijn, omdat hun kleding, hun leefwijze, hun gewoonten anders zijn, om
zich te laten glijden in het zelfbeschermende geloof dat ze een ander - en stilzwijgend
aanvaard - een minder soort menselijke wezens zijn. Het geloof dat, omdat ze zo
intens en op zo'n onmetelijke schaal lijden, hun gevoeligheid grover is dan de onze,
dat hun lijden niet zo erg is.
Wanneer het lijden niet door beelden maar door getallen wordt aangeduid, wordt
het nog moeilijker om het te vertalen in termen van persoonlijk beleven. We horen
van 72.000 doden in Vietnam sinds de ‘wapenstilstand’, van 500.000 mensen die
omkomen van de honger in Ethiopië en de Sahel, van een hele stam, de Mali Berbers,
16.000 sterk, die door de hongersdood werd uitgeroeid tussen januari en mei verleden
jaar. Als we denken aan een volgepakt voetbalstadion, aan het Sint-Pietersplein dat
meerdere malen vol en weer leeg loopt, aan een middelgrote stad, beginnen deze
getallen enige1

1

Over het wereldbevolkingsvraagstuk publiceerden wij: Arthur McCormack, Met het oog op
de feiten. Het wereld-bevolkingsjaar 1974, dec. 1973, pp. 211-223; L. Janssen, Snelle
bevolkingsgroei als bevolkingsprobleem, jan. 1974, pp. 344-353, en L. Janssen,
Bevolkingspolitiek als onderdeel van ontwikkelingspolitiek, maart 1974, pp. 546-553.
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realiteitswaarde te krijgen. Maar pas wanneer ieder getal een menselijk gezicht krijgt,
een persoonlijk bestaan, en wanneer we onze eigen gevoelens, verwachtingen,
genegenheden en lijden identificeren met slechts één van de slachtoffers, bestaat er
enige hoop dat de kloof die gevormd wordt door onze tekortschietende verbeelding,
enigszins overbrugd wordt. Mensen verhongeren, wanhopen en bloeden niet in
abstracte getallen, zij doen dat als individuele personen, wat ook hun
geloofsovertuiging, hun huidskleur of hun land moge zijn. Een Engelse arts vertelde
mij eens, sprekend over vrouwen op Borneo: ‘Mensen in Engeland schijnen te denken
dat, omdat kindersterfte hier zo hoog is, de moeders het niet zo erg vinden hun baby's
te verliezen. Maar zij vinden het wel erg. Zij herinneren zich iedere zwangerschap
en ieder kind dat ze gedragen hebben’.
Voor mij is, na talloze gesprekken zowel in de Eerste als in de Derde Wereld
gedurende de afgelopen anderhalf jaar, dit gebrek aan verbeeldingskracht het
voornaamste obstakel dat een besef van de omvang van het bevolkingsvraagstuk in
de weg staat en daarmee ook het soort efficiënte acties dat de gevaren ervan zou
kunnen verminderen. Velen die geconfronteerd worden met de getallen die aangeven
dat tegen het eind van deze eeuw de wereldbevolking zal zijn verdubbeld, kunnen
daar geen werkelijke betekenis aan geven. Anderen, die zich bewust zijn van wat dit
betekent, en die bovendien de wil en de capaciteiten hebben om de loop der
gebeurtenissen te beïnvloeden, voeren een beleid dat, zonder dat men zich dat
uitdrukkelijk bewust wordt, inhoudt dat grote aantallen menselijke wezens er minder
op aan komen, minder voelen en er minder om geven dan hun medemensen. Het kan
waar zijn dat degenen die de macht en de middelen hebben om een beleid op te zetten
en te leiden, schuldig zijn aan arrogantie, kwaad opzet of bewuste onmenselijkheid,
maar een gebrek aan verbeeldingskracht verklaart voldoende de meeste fouten die
in bevolkingsbeleid en bevolkingsprogramma's worden gemaakt. En dat is een tekort
dat vele, zeer uiteenlopende groepen treft.
Er zijn mensen die niet kunnen geloven dat er een echt bevolkingsvraagstuk is en
dat het een reële bedreiging vormt voor het voortbestaan van miljoenen menselijke
wezens, ook een bedreiging voor het leven in beschaving zoals wij die kennen. Er
zijn goedbedoelende familyplanning enthousiasten die er zich niet van bewust zijn
dat hun lapmiddelen ofwel belachelijk of beledigend zijn in de ogen van hen die zij
graag ‘acceptors’ noemen. Er zijn even goedbedoelende geestelijken die zelfs nog
niet beginnen te begrijpen wat hun veroordelingen van ‘kunstmatige’
geboortebeperking concreet in de praktijk betekenen. Er zijn groepen in de Derde
Wereld die zich de moeilijkheden niet kunnen indenken waar politici en industriëlen
in de Eerste Wereld voor staan en die kwaad opzet veronderstellen waar
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slechts warboel is. Maar boven alles is er de onmogelijkheid van zoveel mensen in
de Eerste Wereld om te beseffen dat de armen van de Derde Wereld even menselijk
zijn als zij zelf. Precies zoals in een oorlog menselijke wezens van hun menselijkheid
ontdaan worden en aangeduid als spleetogen, moffen, wops (Italianen die naar
Amerika geëmigreerd zijn) om daardoor het doden gemakkelijker te maken, zo wordt
het bevolkingsbeleid vertroebeld door de voortdurende bekoring om te denken over
arme zwarten, bruinen en gelen als tweederangs mensen, die men kan manipuleren
en bewerken zonder dat ze tegenstand bieden of het erg vinden. Terwijl toch, wat er
ook voor verschil moge zijn in huidskleur, overtuiging, taal en bezit - de fundamentele
behoeften en verlangens van het menselijk leven dezelfde zijn voor allen: voedsel,
beschutting, werk, opvoeding en medische zorg, genegenheid, veiligheid en de hoop
op een beter leven.
‘Als ik geprikt word, bloed ik dan niet?’ Deze klacht van Shylock zou met veel
nut gedrukt kunnen worden op elk vel papier dat uitgaat van de Wereld Conferentie
over Bevolking te Boekarest, deze maand. Het zou ons er voortdurend aan herinneren
dat alle rassen broeders zijn als men iets dieper gaat dan de huidskleur, dat de gouden
regel niet alleen voor de blanken opgaat. En het zou de aandacht vestigen op de
fundamentele oorzaak waarom elk bevolkingsprogram tot nu toe gefaald heeft, en
op de wezenlijke eis die gesteld moet worden, als men de problemen van de
wereldbevolking tenminste wil begrijpen.

Drie gevaren
Bevolkingsproblemen. De bevolkingsexploise is slechts een van de drie. Ze is reëel
genoeg en de cijfers zijn overal gepubliceerd in dit lopende Wereld Bevolkings Jaar.
Op het ogenblik gaat de totale bevolking van de wereld naar de 4.000.000.000 toe
en als ze even hard blijft groeien, zal ze minstens tweemaal zo groot zijn tegen het
jaar 2000. Maar de druk die deze groei teweegbrengt, raakt niet ieder land op dezelfde
manier. Sommige landen, zoals Thailand, hebben een groeipercentage van bijna 3,5;
andere, zoals Groot-Brittannië, beginnen stabiel te blijven of zelfs af te nemen.
Sommige landen, zoals Brazilië, zijn erop uit hun bevolking te vermeerderen, andere,
zoals Japan, zoeken dringend ze te verminderen. Heel weinig landen denken aan het
mondiale probleem en stemmen daar hun eigen beleid op af; een van de voornaamste
doeleinden van de Wereld Conferentie zal zijn het besef van internationale
verantwoordelijkheid en wederzijdse afhankelijkheid te verhogen - maar nationalisme
sterft moeilijk. Angst om overspoeld te worden door grotere buren, of het verlangen
naar macht en aanzien die verbonden zijn aan een talrijke bevolking, dreigt het
gemeenschappelijke
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goed van de mensheid te verdrukken. Maar dit kan niet gezegd worden van de vier
landen waar het bevolkingsvraagstuk het meest kritiek is: India, Pakistan, Bangladesj
en Indonesië. Alle vier zouden ze graag akkoord gaan met kleinere aantallen als ze
maar een acceptabel en effectief middel tot reductie konden vinden; en van hun
succes of mislukking hangt de oplossing van het mondiale probleem af, want zij met
hun vieren leveren het grootste aandeel van het op hol zijnde jaarlijkse groeicijfer.
China, waarvan men ooit dacht dat het niet meer te controleren en zeker niet meer
te helpen was, heeft zijn bevolkingsgroei met meer succes gestabiliseerd dan welk
ander land ook en andere (kleine) landen met ongewoon hoge groeicijfers maken
niet zoveel uit op de wereldbevolking als geheel.
Het tweede probleem is de bevolkingsimplosie, dwz. de bevolkingsconcentratie
in steden en supersteden. De trek naar de steden is nu een voortsnellende stroom
geworden en hoewel het de bevolking raakt zowel in de rijke als in de arme landen
zijn het toch de arme die er het ergst door getroffen worden. In het Westen zal de
stedelijke bevolking waarschijnlijk stijgen van 500 miljoen tot 1000 miljoen tegen
het jaar 2000; in de Derde Wereld zal de toename zijn van 500 miljoen tot 2200
miljoen. En terwijl gedurende de industriële hoogconjunctuur in Europa mensen in
steden bijeen kwamen om aan de vraag naar arbeidskrachten te voldoen van reeds
bestaande industrieën, komen de migranten van vandaag daar eerst aan en vinden
dan geen werk. Nog helemaal afgezien van de normale moeilijkheden om voedsel,
water, sanitaire voorzieningen, onderdak en andere essentiële openbare voorzieningen
te verschaffen aan het toenemende aantal stadsbewoners, worden regeringen in de
Derde Wereld boven hun krachten beproefd door de moeilijkheid om werk te vinden
voor honderdduizenden boeren die van het land naar de steden stromen. In sommige
landen is het werkeloosheidscijfer opgelopen tot 30 à 50% en het is onmogelijk te
zeggen welke psychologische en economische consequenties dit zal hebben.
Menselijke zwijgzaamheid is wonderbaarlijk: mensen kunnen overleven in de meest
ongunstige omstandigheden en ze doen dat ook, maar niemand die nog een sprankje
gevoel heeft, kan in gemoedsrust stedelijke agglomeraties zien waarin twee, drie of
meer miljoen mensen leven boven op elkaar, ondervoed, zonder werk en blootgesteld
aan veel voorkomende epidemieën.
Het derde bevolkingsprobleem is de bevolkingsdisplosie: de toenemende
ongelijksoortigheid van volken op het terrein van cultuur, taal, godsdienst, gewoonten,
etc., die hetzelfde geografische gebied delen en dezelfde sociale, politieke en
economische activiteiten. Evenals de bevolkingsimplosie is ze voornamelijk het
gevolg van interne of externe migratie.
De komende Wereld Conferentie zal noch de meeste regeringen die deelnemen het is de meest representatieve conferentie in haar soort die ooit
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heeft plaats gehad - noch de vele niet-regeringsorganisaties die tegelijk bijeen zullen
komen in de aan de conferentie verbonden Tribune, behoeven te overtuigen dat deze
problemen reëel en dringend zijn. Ook is het niet de bedoeling van de Conferentie
de regeringen er toe te brengen een bevolkingsbeleid en bevolkingsprogramma's aan
te nemen. Degenen die er het meest ernstig mee te maken hebben, zijn al overtuigd
van de noodzaak en slechts een klein deel van de landen is uitgesproken vijandig
tegenover het aanvaarden van zo'n beleid en zulke programma's.
Waarom dan nog een Conferentie houden? Op de eerste plaats, om het algemene
bewustzijn te verhogen dat bevolking een wereldprobleem is, dat het niet opgelost
of verminderd kan worden door eng nationalistisch beleid; ten tweede, om alle ter
zake doende informatie bijeen te brengen en te komen tot een beter begrip van de
complexe oorzaken en mogelijke oplossingen van het probleem; en ten derde, om
aan te sporen tot aanvaarding van een Wereld Plan van Actie, waarvan men hoopt
dat het een gezamenlijke inspanning zal betekenen om een mogelijke ramp af te
wenden.
Dit laatste is het doel dat vermoedelijk het gemakkelijkst bereikt zal worden. Het
Wereld Plan is te uit en te na besproken met regeringen, experts en andere
geïnteresseerde groepen. Het heeft al de beloofde steun van de meeste regeringen.
Het is een niet gewoon resultaat voor de UNO een zo algemeen verspreide steun te
verkrijgen en het is even ongewoon voor de opstellers van zulk een document dat ze
weerstand hebben kunnen bieden aan pogingen om de opzet verder te verbreden dan
het onderwerp onder bespreking vereiste. Van de andere kant geloven veel critici
dat de opstellers van de Verenigde Naties naar overeenstemming hebben gestreefd
ten koste van de inhoud, zo vèrgaande dat zowel voor- als anti-geboorteregelings
regeringen er een aanmoediging in kunnen lezen voor hun eigen, contradictorisch,
beleid.

Het belang van het bevolkingsvraagstuk
Een veel scherper kritiek komt naar voren uit een conflict van opvattingen die het
hart van het bevolkingsvraagstuk raken. Het is de kritiek dat ‘overbevolking’ slechts
één variabele is tussen twintig of dertig andere die de sociale, economische en
politieke ontwikkeling beïnvloeden, en dat het helemaal verkeerd is de overbevolking
te isoleren als ware ze de overheersende factor. Ralph Potter, professor of Ethics and
Population aan de Harvard University, heeft gezegd: ‘Wanneer men de wederzijdse
beïnvloeding van een veel wijdere groep van demografische factoren met een
onbeperkt aantal niet-demografische variabelen meer tot zijn recht laat komen, wordt
het bijzonder moeilijk om welke verandering dan ook in de levensvoorwaarden terug
te voeren tot een specifiek demografische oorzaak’.
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Om het argument wat vierkanter te stellen: als men iemand zegt dat twintig mensen
een brood moeten delen, is het duidelijk dat ieder minder zal krijgen dan wanneer
er tien mensen waren. Maar de informatie zegt niets over de oorzaak waardoor er
maar één brood is; of men meer broden zou hebben kunnen krijgen; of de mensen
niet meer konden krijgen of de moeite niet wilden nemen meer te krijgen. In meer
algemene termen: een toenemend of afnemend aantal mensen zegt ons op zichzelf
niets over de sociale, politieke en economische condities waaronder zij leven.
Sommige economen beredeneren dat de grootte van de bevolking rechtstreeks de
sociale, politieke en economische voorwaarden beïnvloedt. Anderen vinden dat die
voorwaarden rechtstreeks de grootte van de bevolking beïnvloeden. Nog weer anderen
zijn van mening dat elk van beide de ander beïnvloedt, maar dat het nog niet mogelijk
is precies vast te stellen op welke manier. Elke theorie heeft haar aanhangers en het
zou dwaasheid zijn te stellen dat allen spreken in een geest van koele
wetenschappelijke objectiviteit.
De directe oorsprong van de Wereld Conferentie (verder terug is er de Adam van
de bevolkingstheorie, Malthus) is een boek van A.J. Coale en E.M. Hoover, getiteld
Population Growth and Economie Development in Low Income Countries, verschenen
in 1958, waarin wordt gesteld dat de snelste en goedkoopste manier om ontwikkeling
te stimuleren gelegen is in het reduceren van de bevolking door middel van
familyplanning en daardoor het inkomen per hoofd te verhogen. Hoe minder mensen
er zijn om het brood te delen, des te meer brood zal er voor ieder zijn. Deze theorie
werd aangehangen door veel organisaties en enkelingen, vooral Amerikanen, die de
dreiging onderkend hebben die gelegen is in de huidige exponentiële bevolkingsgroei.
De theorie heeft een sterke invloed gehad op het beleid van de Amerikaanse
hulpverlening in de zestiger jaren en werd keihard en ongelukkig samengevat door
Lyndon Johnson, die zei: ‘Vijf dollars geïnvesteerd in bevolkingsplanning zijn
evenveel waard als honderd dollars geïnvesteerd in economische groei’. Deze theorie
werd ook aangehangen door een zeer uiteenlopende groep enthousiasten, waarvan
de motieven varieerden van idealistisch tot eenvoudig onwaardig: militaire strategen,
die de gedachte helemaal niet leuk vonden dat grote massa's bruine, zwarte en gele
volken zonder enige controle de wereld rond zouden sjokken, en die men zelfs niet
met een dozijn atoombommen in toom zou kunnen houden; politici en industriëlen,
die de gedachte niet leuk vonden van 'n radicale sociale of economische verandering
in een systeem waar zij zich zelf heel goed bij voelden; producenten van middelen
voor geboortebeperking, die geweldige nieuwe markten konden gaan bestrijken, hun
winsten vergroten en zichzelf op de borst slaan omdat zij hun aandeel leverden in
de zaak van de ontwikkeling der
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mensheid; en humaan ingestelde mensen, die verlangend waren om het lijden te
verlichten van vrouwen die te dikwijls zwanger werden, en van kinderen die niet
gewenst waren, met ziekten besmet, ondervoed en maar al te vaak een paar weken
na hun geboorte dood. Het is geen te boude bewering dat zonder deze theorie en de
pressie van haar aanhangers de Wereld Conferentie nooit het licht zou hebben gezien.
Maar de beste plannen van muizen en mensen... Door een ironische wending van
het lot heeft het bijeenroepen van de Wereld Conferentie de interesse opgewekt van
vele andere enkelingen en organisaties, die zich niet primair bezig hielden met
familyplanning programma's en die geneigd waren heel wat kritischer de werken
van Coale, Hoover en anderen te bekijken.
Heel plotseling zagen de bevolkingsspecialisten zich belegerd door een leger van
ontwikkelingsspecalisten, die spoedig zwakke plekken ontdekten in de verdediging
van de bevolkingsmensen. Zij legden spoedig de vinger op de zwakste plek van
allemaal, nl. dat geen enkel familyplanning programma dat niet verbonden was met
nogal radicale sociale en economische veranderingen, waar ook in de wereld enige
belangrijke invloed heeft gehad op de bevolkingsgroei. En de reden daarvoor is, naar
hun zeggen, dat mensen niet minder kinderen willen tenzij dat duidelijk in hun belang
is. Alleen maar aantallen besnoeien geeft geen enkele garantie voor een verbetering
in het leven van degenen die al bestaan. Als het brood naar tien mensen gaat in plaats
van naar twintig en twee van de tien eten driekwart van het brood op, zijn de andere
acht niet beter af dan tevoren. In economische termen: het feit dat een land een
groeiend Bruto Nationaal Produkt heeft, zegt niets over waar het extra inkomen naar
toe gaat. Misschien maakt het degenen die al welvarend zijn, nog welvarender en
laat het de armen praktisch onveranderd. In plaats van een kleinere bevolking die
leidt tot een grotere welvaart voor allen, is de enige verandering die plaats vindt in
zo'n situatie dat er misschien twintig miljoen mensen vechten voor survival in plaats
van veertig miljoen. Maar zo'n verandering maakt helemaal geen verschil voor de
armen die er het nauwst bij betrokken zijn. Daarom stellen de
ontwikkelingsspecialisten dat verdeling van welvaart een eerste vereiste is voor het
slagen van programma's om de bevolking te reduceren; en gegeven het zware
overwicht dat het Westerse economische systeem geeft ten gunste van de rijkere
landen en de rijke elites in de armere landen, vraagt dit een belangrijke economische
en sociale - en politieke - structurele hervorming. Mensen zullen minder kinderen
krijgen als ze tastbare bewijzen zien dat dit hun lot verbetert én het lot van de kinderen
die ze willen hebben. Ze zullen veel kinderen willen hebben, als veel kinderen een
economisch voordeel lijkt te zijn. En dit tastbaar bewijs moet de vorm aannemen
van
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hoger inkomen, betere voeding, meer werkgelegenheid, verbeterde opvoeding,
enzovoort.
Ook deze stelling is aangehangen door verschillende ideologen die niet volledig
het welzijn van de armen van de wereld op het oog hebben; geestelijken die de stelling
beschouwen als een hele nette manier om het bevolkingsvraagstuk als zodanig uit
de weg te gaan en om hinderlijke disputen over methoden voor familyplanning te
vermijden, hoewel de meest conservatieven onder hen even weinig geneigdheid
tonen tot sociale hervorming als tot het aanvaarden van realistische manieren om
geboorten te beperken; anti-Amerikanen, die niet kunnen geloven dat er uit
Washington iets goeds kan komen; en bepaalde soorten Marxisten, die ieder spoor
van kapitalisme willen vernietigen, dat zij beschouwen als de oorsprong van alle
kwaad.
Als de twee legers en hun gevarieerde groep aanhangers elkaar zullen ontmoeten
op het slagveld van Boekarest, zal de slag waarschijnlijk hevig worden. Aan de kant
van de bevolkingsmensen zal er heel wat macht, geld en geïnvesteerde belangen zijn,
hoewel het Wereld Plan van Actie de benadering van het vraagstuk al verruimd heeft
op een manier die niet helemaal naar hun zin is. Het brengt bevolking in verband
met onderwerpen als gezin, menselijke waarden, milieu en hulpbronnen, en heel
speciaal met economische en sociale ontwikkeling, hetgeen helpen zal om in het
debat de buitengewone ingewikkeldheid van het probleem aan het licht te brengen.
Aan de kant van de ontwikkeling zullen opgesteld zijn de organisaties voor
ontwikkeling, de meerderheid van de experts uit de landen van de Derde Wereld,
maar vooral heel wat degelijke bewijzen die in hun voordeel getuigen. Niet alleen
negatieve bewijzen zoals de onlangs gedane erkenning van India's Vice-President
dat het massale programma voor familyplanning in zijn land, dat gebaseerd was op
een enge geboortebeperkings aanpak, een mislukking is geworden; maar de positieve
bewijzen dat overal waar pogingen om de bevolkingsgroei te reduceren succes hebben
gehad, de familyplanning hulp geïntegreerd was in een veel verder reikend program
voor sociale verandering. Zo concludeert William Rich in een studie die gepubliceerd
is door de Overseas Development Council, 1973, dat veel landen die een betrekkelijk
laag niveau hebben van nationale produktie, toch in staat zijn de vruchtbaarheidsgroei
te beïnvloeden als er betrekkelijk redelijke modellen voor de verdeling van dat
inkomen bestaan. ‘Redelijke’ landen, zoals Taiwan en Zuid-Korea, kunnen als
voorbeeld genomen worden tegenover ‘niet-redelijke’ gemeenschappen, zoals Brazilië,
Mexico of de Philippijnen. In Taiwan bv. daalde de verhouding tussen het inkomen
van de 20% top-inkomens en dat van de onderste 20% van 15:1 in 1953 tot 5:1 in
1969. In Brazilië steeg die verhouding van 22:1 in 1960 tot 25:1 in 1970. In Taiwan
hebben de armste mensen in de laatste twintig jaar een
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inkomensverbetering gekend van 200%, terwijl in Brazilië de verbetering te
verwaarlozen is. Efficiënte landverkaveling, elektrificatie op het platteland, het
opzetten van boeren-coöperatieven hebben allemaal een rol gespeeld in Taiwan en
Korea even goed als familyplanning programma's; in Brazilië is geen enkele van
deze maatregelen op enigszins belangrijke schaal genomen. Het geboortecijfer is in
Taiwan en Korea sterk gedaald in de laatste twintig jaar; in Brazilië en de andere
bovengenoemde landen is het praktisch gelijk gebleven.
In Europa en in de Verenigde Staten is men allang tot het inzicht gekomen dat als
het levensniveau stijgt, mensen de neiging vertonen tot kleinere gezinnen. Wat nieuw
is, is het besef dat betrekkelijk kleine verbeteringen in levensstandaard hetzelfde
effect kunnen hebben - mits, natuurlijk, de noodzakelijke voorlichting en de middelen
tot gezinsbeperking aanwezig zijn. Maar het argument van de ontwikkelingsmensen
wordt nog versterkt door de grondige bezwaren van mensen in de Derde Wereld
tegen de opvattingen en de houding van degenen die familyplanning hebben
gepropageerd los van andere factoren. Bij het ontbreken van het inzicht dat over heel
de wereld de verlangens en de gevoelens van de mensen praktisch dezelfde zijn,
komt nog het gebrek aan inzicht in de verschillen in de waardering van gezin,
gemeenschap en cultuur. Overal in Latijns-Amerika, Afrika en Azië is er een
groeiende weerstand tegen de voortsluipende verwestelijking en een sterk verlangen
om inheemse culturen te bevorderen. Dat verlangen heeft betrekking op elk aspect
van het leven, van kleding tot opvoeding. Maar al te vaak zijn de familyplanners
dwars tegen dit verlangen in gegaan, in sommige gevallen gebruik makend van drugs,
stimulantia en reclame die in het Westen niet zou zijn toegelaten, in plaats van te
werken via de waarden die dierbaar zijn aan de mensen onder wie zij werken. Soms
heeft men hen zeer welgemanierd afgewezen en met een grotere goedmoedigheid
dan ze zelf bezaten; maar in bepaalde gevallen hebben ze ook gevoelens van wrok
teweeggebracht die nog wel enige tijd zullen doorwerken.

Een kwestie van waarden
De noodzaak om goed te letten op fundamentele waarden is een volgend thema dat
de ontwikkelingsmensen in Boekarest zullen benadrukken. Achter de afzonderlijke
doeleinden en middelen waarover men discussieert ligt noodzakelijkerwijs een hele
visie op menselijkheid en menselijk leven. Elke verandering die blijvend wil zijn,
moet voortkomen uit thans bestaande waarden of het resultaat zijn van een verandering
in waarden. Zoals Professor Willis Harman heeft gezegd, een deel-benadering zal
geen effect
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hebben: ‘Deze duidelijke problemen lijken in zekere zin symptomen van dieper
liggende omstandigheden, die in al deze problemen doorwerken en niet zo gemakkelijk
te objectiveren zijn. Op een ander niveau liggen deze problemen in de institutie van
de maatschappij, in ingebouwde machtsverdelingen, in de traditionele rollen waarvoor
mensen getraind zijn, in door de tijd gesanctioneerde structuren en processen. Op
een nog dieper niveau omvatten zij ook de meest fundamentele opvattingen, attitudes
en doorleefde waarden die het individu erop na houdt en die bevorderd worden door
de cultuur. De meest zorgvuldig uitgekiende sociale maatregelen zullen niet hun
verlangde doel bereiken, tenzij zij niet slechts rationeel opgezette programma's en
structuren bevatten, maar ook veranderingen in diepgewortelde overtuigingen,
waarden, denkwijzen en gedragspatronen, zowel van de afzonderlijke personen die
de “probleembevolkingen” uitmaken, als van de farizeïsche anderen, die ervan uitgaan
dat zij niet in het geding zijn’. Onder deze fundamentele waarden zijn er op zijn
minst vier waarop men zeker de nadruk zal leggen in Boekarest, vooral de
niet-regeringsorganisaties die deelnemen. Dat zijn: erkenning van de fundamentele
gelijkheid en waardigheid van de menselijke persoon; het recht op zelfdeterminatie
en vrijheid van keuze, hoewel die gerealiseerd wordt binnen een bepaalde sociale
context; eerbied voor de verschillen tussen enkelingen, landen en culturen; en de
wederzijdse afhankelijkheid van enkelingen en landen in de moderne wereld. In deze
discussie zouden de officiële vertegenwoordigers van de Kerk en van de deelnemende
organisaties die met de Kerk verbonden zijn, een krachtige stem kunnen laten horen,
hoewel er helaas tekenen zijn van over heel de wereld die er op wijzen dat het officiële
beleid inzake de methodes van geboortenregeling het aanzien van de Kerk als
scheidsrechter in gewetenszaken ernstig heeft aangetast. De verkeerde veldslagen
zijn geleverd op de verkeerde fronten. Maar hoe dat ook moge wezen, de Kerk heeft
nog altijd heel wat te zeggen over menselijk leven, menselijke waardigheid, liefde,
medelijden, vergeving en zelfopoffering, heel wat te zeggen over de eisen van
rechtvaardigheid, dat door velen die niet behoren tot haar zichtbare gemeenschap,
met vreugde zal worden begroet en als een bemoediging ervaren. De Kerk zou ook
kunnen helpen door zonder enige dubbelzinnigheid haar eerbied uit te spreken voor
het geweten van alle mensen in gemeenschappen die uit meerdere culturen bestaan,
en door een intercultureel onderzoek naar huwelijk, seks en gezin te bevorderen.
Misschien kan het meest verrassende en meest hoopvolle vooruitzicht voor de
Conferentie van Boekarest zijn dat het de grove tekortkomingen van de
UNCTAD-Conferentie in Santiago kan goedmaken. Toen was er zo'n openlijk vertoon
van de onverzoenlijke hebzucht en zelfzucht van de rijkere Westelijke machten dat
het onvermijdelijk leek dat jaren van bittere con-
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frontatie tussen de rijkere en de armere landen zouden volgen. Intussen hebben
internationale gebeurtenissen, vooral de oliecrisis en het wankelen van vele
zekerheden die de Noordamerikaanse en Europese gemeenschappen schragen,
aanleiding gegeven tot een nederiger en minder eigenmachtige houding. De nieuwe
opvattingen zetten alles op losse schroeven. De verschillende bedreigingen van het
simpele voortbestaan van het mensdom, atoomoorlog, milieubederf, economische
ineenstorting, sociale anarchie tengevolge van armoede, dit alles wordt nog
onheilspellender gemaakt door nationalistische en sectarische belangen. Een nieuwe
geest van internationale samenwerking is nodig als we deze dreigingen willen
afwenden; een nieuwe vastbeslotenheid dat de hulpbronnen van de aarde eerlijk
verdeeld zullen worden, zodat iedere mens tenminste de fundamenteel noodzakelijke
dingen voor zijn leven heeft; een nieuwe politieke, sociale en economische opzet is
nodig om deze geest efficiënt tot uitdrukking te brengen. Christelijk geloof in de
erfzonde kan waarschuwen voor een te gemakkelijk optimisme dat deze geest zal
ontwaken en deze opzet zal worden gevonden in de korte tijd die beschikbaar is;
maar de Christelijke hoop, gebaseerd op de verrijzenis van Christus en op een gerust
vertrouwen op Gods macht en aanwezigheid die onder de mensen werkzaam zijn,
kan de eerste wezenlijke voorwaarde scheppen voor een verlichte en volhardende
menselijke activiteit: hoop. De rampen en doodsangsten van de wereld van vandaag
zijn het resultaat van menselijke regelingen; die regelingen kunnen worden veranderd
door menselijke activiteit.
Als de Conferentie van Boekarest zich strikt zal beperken tot de bespreking van
hoe en waar familyplanning hulp overal kan worden gegeven, zal ze de meest saaie
vertoning ter wereld worden. Maar als ze een forum wordt waar gediscussieerd kan
worden over de internationale structuren, zowel de sociale, de politieke als de
economische, ten gevolge waarvan miljoenen mensen omkomen temidden van
overvloed en miljoenen anderen op handen en voeten kruipen als dieren tengevolge
van de lasten die ze te dragen hebben, dan zou ze een keerpunt kunnen worden, een
kans ter elfder ure om de problemen van deze eeuw aan te pakken in plaats van die
van de vorige eeuw. Het zou nuttig zijn, als onder de deelnemers hele hordes
uitgehongerden, zieken, werkelozen, analfabeten, daklozen en gewonden zouden
zijn, die hun zwijgend getuigenis door de straten zouden dragen. Zij zouden een
blijvende, wezenlijke vraag kunnen stellen in de gedachten van degenen die binnen
zitten te discussiëren: ‘Zouden jullie dit jezelf aandoen?’
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Het scheiden van de troepen op de Golanhoogten
L.L.S. Bartalits
Na de oktoberoorlog in het Midden-Oosten begon een van de grootste diplomatieke
veldslagen van de naoorlogse periode. Aangevoerd door de Verenigde Staten en, zij
het in iets mindere mate, ook door de Sovjet-Unie, slaagde men erin het
Israëlisch-Arabische geschil, dat dreigde te ontaarden in een wereldconflict, te
reduceren tot een regionale aangelegenheid.
Israël eiste van Syrië, dat het eerst een lijst van Israëlische krijgsgevangenen zou
overhandigen. Syrië weigerde hieraan te voldoen, zolang Israël zich niet verplichtte
zijn troepen dertig kilometer terug te trekken. Israël beriep zich op de Conventie van
Genève, die het marchanderen met krijgsgevangenen verbiedt. Syrië beriep zich op
een andere paragraaf van dezelfde Conventie. Daarin wordt verboden mensen van
huis en haard te verdrijven. Uit de Golan-gebieden, die achtereenvolgens in 1967 en
1973 door Israël werden bezet, werden 170.000 mensen verjaagd, aldus president
Assad. Vernoemd obstakel, dat de ontspanning in de Syrisch-Israëlische kwestie
belette, blokkeerde de gehele ontspanning in het Midden-Oosten. Het scheiden van
de troepen op de Golanhoogten was een absolute voorwaarde geworden voor de
heropening van de gesprekken in Genève.
In tegenstelling tot president Sadat wilde zijn Syrische collega Assad aanvankelijk
niet horen van een militaire ontspanning, aangezien de Syrische strijdkrachten zich
niet zoals het derde Egyptische leger in een kritieke situatie bevonden. Bovendien,
anders dan Kairo, meende Damascus, dat geheimhouding van het aantal en de
identiteit van de krijgsgevangenen het enige middel was om druk op Israël uit te
oefenen. Om een analoge reden wenste president Assad handhaving van het embargo
op olieleveranties aan de Verenigde Staten. Zijn reis in januari 1974 naar
Saoedi-Arabië en Koeweit had als voornaamste doel Koning Feisal en emir Sabah
el Salam te overtuigen dat dit embargo niet kon worden opgeheven voordat het
Israëlisch-Syrische akkoord over de troepenscheiding tot stand gekomen was. Het
mengsel van buigzaamheid en onbuigzaamheid dat de Syrische positie karakteriseerde,
weerspiegelde de delicate situatie waarin Assad zich bevond. Enerzijds dreef het
verlangen naar herstel van de politieke en econo-
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mische situatie hem naar het zoeken van een compromis. De Israëlische
bombardementen tijdens de oktoberoorlog legden zeker de helft van het industriële
potentieel lam en de sterke prijsstijgingen veroorzaakten een groeiende
ontevredenheid. De Arabische solidariteit manifesteerde zich slechts traag: van de
340 miljoen dollar die de broederlanden na de oktoberoorlog beloofd hadden, was
tot begin februari 1974 slechts 140 miljoen dollar binnengekomen.
De Syriërs verborgen hun bitterheid over dit ‘egoisme’ niet. Zij hadden het gevoel
zware offers gebracht te hebben, terwijl de olieproducerende landen geweldig profijt
trokken uit de oktoberoorlog. Ook door Egypte, dat door een afzonderlijke
overeenkomst van 18 januari 1974 het Suezkanaal had teruggekregen, voelden de
Syriërs zich in de steek gelaten. Men zei dat president Assad overwogen had zich
aan de zijde van Irak te stellen en elk akkoord te weigeren, maar dat hij zich na een
geheime ontmoeting met de Iraakse leiders in januari 1974 rekenschap gegeven zou
hebben van de exorbitante voorwaarden die Irak stelde. Alles bijeengenomen had,
volgens vice-premier Mohammed Haydar, Syrië een vrede nodig die het land in staat
zou stellen de situatie te stabiliseren en een klimaat te scheppen dat gunstig was voor
de toevloed van Arabisch en buitenlands kapitaal1.
Anderzijds weigerde Syrië een compromis met Israël dat tot capitulatie zou leiden.
Alle waarnemers waren van oordeel dat Kissinger niet in staat was van Damascus
dezelfde concessies te verkrijgen als van Kairo. De Syriërs voelden (en voelen) zich
veel meer verbonden met de Palestijnse zaak dan de Egyptenaren. Alle politieke
formaties drongen bij president Assad op standvastigheid aan. In zijn eigen
Baath-partij stuitte Assad op een stroming die erg vijandig stond tegenover Kissingers
onderneming.
Jamal Atassi, leider van de Arabische Socialistische Unie die tot de oppositie van
het regime behoort, verhief zijn stem tegen een ‘pax americana’, die het volk naar
hij zegt zou onderwerpen aan de Verenigde Staten en de Arabische reactionairen.
De communistische partij liet, hoewel zij deel uitmaakte (en uitmaakt) van de
regeringscoalitie, haar spreekwoordelijke voorzichtigheid varen om de
onderhandelingen met Kissinger te denunciëren. Kissingers manoeuvres hadden
volgens Khaled Bagdush geen ander doel dan de Geneefse conferentie te doen
mislukken. De vraag of minister Kissinger niet alleen voor Washington maar ook
voor Moskou handelde, maakte Bagdush boos. Dit was volgens hem een lasterlijke
veronderstelling of op zijn minst een ernstige beoordelingsfout; de Sovjet-Unie
steunde de Arabische zaak nog even krachtig als tijdens de oktoberoorlog. Toch was
de secretaris-generaal van de Syrische communistische partij niet totaal ontevreden
over de houding

1

Geciteerd in Le Monde, 5 februari 1974.
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van president Assad. Alles wees erop, verklaarde hij, dat Syrië zich niet aan de voeten
van het Amerikaanse imperialisme wierp en zich evenmin in een geborneerd
sectarisme opsloot2.
Naderhand trachtte president Assad tussen deze twee polen een eigen weg te vinden
naar een regeling met de staat Israël. Hij verklaarde op 21 februari 1974 in een
interview met het Libanese dagblad Al Bayrok dat Syrië een volledige ontruiming
door Israël verlangde van de Golan-hoogten plus een terugkeer van Israël op de
grenzen van 1967. Ook stelde Assad dat de Israëlische krijgsgevangenen pas konden
worden vrijgelaten als Israël alle Syrische vluchtelingen uit het Golan-gebied naar
huis liet terugkeren.

Kissingers vierde reis naar het Midden-Oosten
Tijdens zijn vierde reis naar het Midden-Oosten verbleef minister Kissinger in
Damascus op 26 en 27 februari, in Jeruzalem op 27 en 28 februari, in Cairo van 28
februari tot en met 1 maart, in Jerusalem op 1 maart, in Damascus eveneens op 1
maart, in Riad op 2 maart en in Amman op 2 en 3 maart 1974. Bij zijn eerste verblijf
in Damascus nam Kissinger een emotioneel struikelblok op weg naar een
Israëlisch-Syrisch akkoord tot scheiding van de troepen weg. Hij ontving van president
Assad een lijst met de namen van 65 Israëlische krijgsgevangenen, die hij te Jeruzalem
aan premier Golda Meir overhandigde. Tevens ontving Kissinger van Assad de
verzekering dat het Internationale Rode Kruis in staat zou worden gesteld de
Israëlische krijgsgevangenen in Syrië te bezoeken.
Bij zijn tweede bezoek aan Damascus op 1 maart bracht Kissinger Israëlische
ideeën voor een troepenscheiding aan het Golanfront mee. Deze voorzagen in een
terugtrekking uit het in oktober 1973 bezette gebied, dat dan door de vredesmacht
van de Verenigde Naties zou moeten worden bezet met een 4 km brede bufferzone
langs de bestandslijn van vóór oktober 1973. Aan beide zijden van die bufferzone
zou in een 15 km brede strook slechts een beperkte troepenmacht aanwezig mogen
blijven. Na de troepenscheiding zouden de in 1973 gevluchte bewoners (ongeveer
20.000) mogen terugkeren. Syrië wenste in de eerste fase al terugtrekking tot
Koeneitra en de garantie van 'n verdere terugtrekking uit de rest van de Golanhoogten3.
Bij het begin van zijn bemiddelingsactie tussen Israël en Syrië had Kissinger het rijk
niet meer alleen: nauwelijks keerde hij Egypte de rug toe, of minister Gromyko
arriveerde in Cairo. Het besluit van Moskou om Gromyko naar het Midden-Oosten
te sturen, moet op het laatste moment zijn genomen. Eerst was het de bedoeling dat
hij in het Kremlin zou spreken

2
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cf. Neues Deutschland, 30 januari 1974.
cf. The Times, 1 maart 1974.

Streven. Jaargang 27

1080
met de Westduitse minister Egon Bahr over economische samenwerking, Berlijn en
een bezoek van bondskanselier Brandt aan de Sovjet-Unie. President Sadat wilde de
beide supermogendheden volkomen gelijk behandelen, en zo werd vier uur met
Kissinger en daarop even lang met Gromyko geconfereerd; werden zowel Nixon als
Brezjnev voor een bezoek uitgenodigd; werd Russische financiële hulp voor
opruimingswerkzaamheden in het Suezkanaal geaccepteerd en tegelijkertijd met de
wereldbankpresident onderhandeld over dollarkredieten.
Gromyko zette de achtervolging van Kissinger in: de Kremlinleiders wilden actiever
worden in het Midden-Oosten. Kissinger engageerde zich volledig en dat bleek tot
dan toe zeer lonend: de Verenigde Staten konden veel posities, die zij sinds 1967
hadden moeten ontruimen, heroveren. In Kairo resideerde weer een Amerikaanse
ambassadeur en Kissinger werd bij Sadat thuis ontvangen. Zelfs in het grimmige
Damascus werd een deur geopend. De Russen konden eenvoudig niet meer
achteblijven: de vijf met de hand geschreven brieven die Kissinger aan Kosygin
richtte, en waarin hij de minister-president van de Sovjet-Unie over zijn
onderhandelingen met Cairo op de hoogte hield, konden de Russische irritatie niet
wegnemen.
In het communiqué, na minister Fahmi's bezoek aan Moskou eind januari
gepubliceerd4, hief de Sovjet-Unie al waarschuwend de vinger op, Cairo herinnerend
aan de Egyptische bondgenootschappelijke verplichtingen. Nog duidelijker toonde
de Prawda de stemming van de Kremlinleiders, toen met betrekking tot Sadats
economische liberalisatieplannen werd gewaarschuwd tegen het imperialisme.
Bezwerend werd de Arabieren voorgehouden dat zij hun militaire en politieke
successen slechts met hulp van de Sovjet-Unie hadden kunnen behalen. Vervolgens
zei de Prawda zelfs dat het Kissinger slechts ging om opheffing van het olie-embargo
jegens de Verenigde Staten.

Minder onontbeerlijk geworden Sovjet-Unie
De Russen leken zich op drie punten te richten.
In de eerste plaats wilde de Sovjet-Unie geloofwaardig lijken als protector van de
Arabieren, maar ook als détente-partner van de Amerikanen te kunnen optreden. Dat
dwong tot matiging, op gevaar af dat Kissinger als enige ster bleef schitteren. Tenslotte
was slechts Amerika in staat druk op Israël uit te oefenen. Doorslaggevend voor de
Russische bereidheid leek Brezjnevs late inzicht te zijn, dat de détente met de
Verenigde Staten door de oorlog zwaarder was belast dan men in het Kremlin had
verwacht.
In de tweede plaats had Moskou zich kennelijk verrekend wat betreft de sterkte
en solidariteit van zijn positie in het Arabische kamp na de oktober-
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De tekst van het communiqué zie in Neue Zürcher Zeitung, 26 januari 1974.
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oorlog. Die oorlog had namelijk ook eigen krachten in de Arabische wereld
losgemaakt, welke de invloed van de Sovjet-Unie indamden en de Arabische
afhankelijkheid van de Russen verminderden: Moskou had die oorlog niet gewild
en voorts was het olie-embargo een Arabisch wapen bij uitstek. De Sovjet-Unie was
minder onontbeerlijk geworden. Cairo wilde (en wil nu ook) een buitenlands beleid
op brede basis voeren, gebaseerd op realisme en eigenbelang, op een diplomatiek
nieuwe evaluatie van de positie der grote mogendheden. Dat voorbeeld zou volgens
het Kremlin school kunnen maken. In elk geval werd (en wordt) het wrijvingsvlak
groter: zelfs in Irak - ideologisch toch wel de betrouwbaarste partner van de
Sovjet-Unie - werd gegromd over ongunstige oliehandel, waarbij Bagdad slechts
Russische goederen mocht afnemen, de Russen echter de ingevoerde Iraakse olie
met grote winst mochten doorverkopen.
In de derde plaats wilde (en wil) Brezjnev, alle risico's ten spijt, de Russische voet
tussen de Arabische deur houden, hoe weinig dat dan ook oplevert. Het
Midden-Oosten is te belangrijk geworden voor de Sovjet-Unie: als toegang tot warme
zeeën, als draaischijf, van waaruit in oostelijke richting de Volksrepubliek China en
in westelijke richting Amerika kan worden gehinderd; en als bewijs van Moskou's
verbondenheid met de ontwikkelingslanden. En voorts zal de Sovjet-Unie de komende
decennia een van de belangrijkste importeurs van Arabische olie worden5.

Sovjet-Unie en Syrië waarschuwen
Op 7 maart waarschuwden de Sovjet-Unie en Syrië, dat als Israël zich niet uit alle
bezette gebieden zou terugtrekken, dit kon leiden tot een ‘nieuwe explosie’, die de
vrede en veiligheid in het Midden-Oosten en de gehele wereld kon bedreigen. Deze
waarschuwing werd gegeven in een gemeenschappelijke verklaring, die in Damascus
werd gepubliceerd na afloop van Gromyko's besprekingen met de Syrische leiders.
Volgens de twee partijen kon er geen duurzame en rechtvaardige vrede in het
Midden-Oosten tot stand worden gebracht als Israël zich niet uit alle bezette gebieden
zou terugtrekken en de wettige, nationale rechten van het Palestijnse volk niet werden
verzekerd. De troepenscheiding beschouwden de twee partijen als een eerste stap
naar een volledige Israëlische terugtocht overeenkomstig een vast schema.
Volgens de verklaring bevestigde de Sovjet-Unie haar politiek van samenwerking
met Syrië, hetgeen ook versterking van Syrische defensie inhield6. Nauwelijks een
week nadat Gromyko een bezoek aan Damascus bracht,
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Aldus A. Kohlschütter in Die Zeit, 8 maart 1974.
cf. Neues Deutschland, 8 maart 1974.
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spitste het conflict tussen Syrië en Israël zich opnieuw toe. President Assad had
verschillende redenen om de spanning tussen zijn land en Israël op te voeren. De
eerste reden was dat tal van zijn landgenoten door Kissingers succes geprikkeld
raakten en Assad verweten een ‘te slappe’ politiek te voeren. Geheel in de lijn van
Kissingers wensen putte Assad zich hierop uit in dreigementen jegens Israël. ‘Wij
hebben’, fulmineerde Assad in een gesprek met een verslaggever, ‘in de oktoberoorlog
een gouden kans gemist - wij hebben ons de kans laten ontnemen Israël te verslaan.
Wij stonden gereed voor een grootscheeps en beslissend tegenoffensief toen wij door
het bestand werden overrompeld’.
President Assad sprak duidelijk onwaarheid. Niet zijn troepen maar de Israëlische
bleken tegen het einde van de oorlog de sterkste - slechts in het begin van de
oktoberoorlog had Syrië een kans gehad, die vermoedelijk op Russisch advies niet
benut werd. Assad vervolgde: ‘Wij zullen niet rusten voor Israël van alle bezette
gebieden verdreven is’.
De hierdoor opgeroepen spanning lag in de lijn van Kissingers wensen, omdat
hierdoor de vorming mogelijk werd van het kabinet dat Israël met het oog op de
Geneefse onderhandelingen al zolang nodig had, maar dat Golda Meir maar niet van
de grond kon krijgen.
De nieuwe spanning tussen Syrië en Israël kwam ook Moskou niet ongelegen.
Juist een relatief vreedzame ontwikkeling tussen Egypte en Israël maakte het voor
de Sovjet-Unie gewenst dat zich elders voorlopig nog spanningen voordeden, omdat
anders het excuus voor Russische bemoeienissen in het Midden-Oosten in het conflict
met Israël wat mager werd.
De door Minister Gromyko tijdens zijn bezoek aan Damascus toegezegde Russische
economische steun aan Syrië voor de wederopbouw van dit land, dat in de
oktoberoorlog zo zwaar getroffen was dat het jaren kan duren eer het weer van de
klappen hersteld is, leek daarentegen bedoeld om president Assad een riem onder
het hart te steken, hem ertoe te bewegen toch deel te nemen aan het overleg in Genève
en Washington.
Vóór zijn reis op 28 maart 1974 naar Moskou oefende Kissinger druk uit op Israël
om zijn eisen aan Syrië wat lager te stellen. Als stok achter de deur fungeerde daarbij
kennelijk ook de Amerikaanse economische hulp aan Israël voor het 1 juli beginnende
nieuwe administratieve jaar. In Jeruzalem had men het gevoel dat de officiële
goedkeuring daarvan opzettelijk vertraagd werd om de Israëli's ontvankelijker te
maken voor de Amerikaanse zienswijze dat zij hun weigering om meer dan de door
hen in oktober veroverde enclave in Syrië te ontruimen dienden op te geven.

Kissingers vijfde rondreis door het Midden-Oosten
Terwijl de gevechtshandelingen op het Golanfront medio april langzamer-
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hand de vorm van een volledige oorlog begonnen aan te nemen, waren op het
diplomatieke front de pogingen om tot een akkoord over troepenscheiding op de
Golan-hoogvlakte te komen in een nieuwe fase beland. Minister Kissinger kondigde
aan, na in Washington met een Syrische delegatie van gedachten te hebben gewisseld,
dat hij nog in dezelfde maand opnieuw naar het Midden-Oosten zou reizen.
Nadat Kissinger eind maart van minister Dayan de Israëlische voorstellen voor
een troepenscheiding in ontvangst had genomen7, was bekendgemaakt dat Kissinger
alleen dan naar het Midden-Oosten zou terugkeren, wanneer het, inmiddels afgesloten,
overleg met de Syriërs hem tot de conclusie zou brengen dat hij in staat zou zijn de
wederzijdse standpunten met elkaar te verzoenen. Het doorgaan van Kissingers reis
wekte dan ook de indruk dat hij er inderdaad op vertrouwde dat zijn
bemiddelingsactiviteiten in Damascus en Jerusalem met succes zouden kunnen
worden bekroond.
Het was echter niet uitgesloten dat Kissinger in feite helemaal niet optimistisch
gestemd was, maar zich gedwongen voelde naar het Midden-Oosten terug te keren
om te voorkomen dat de na de oktoberoorlog op gang gekomen ontwikkeling naar
vrede in dit gebied tot stilstand zou komen.
Het gevaar van een terugkeer van de door de oktoberoorlog doorbroken politieke
en diplomatieke impasse was zeker niet denkbeeldig, omdat de interne crisis waarmee
Israël sinds de oktoberoorlog worstelde, een chronisch karakter dreigde te krijgen.
Zoals Israël bij het begin van de Geneefse vredesconferentie in december 1973
weigerde over substantiële vraagstukken te onderhandelen zolang de verkiezingen
van 31 december nog niet achter de rug waren, zo zouden verscheidene Israëlische
politici in de verleiding kunnen komen om de politieke crisis in hun land te rekken,
in de hoop aldus ingrijpende beslissingen over de toekomstige verhoudingen in het
Midden-Oosten zo lang mogelijk uit de weg te kunnen gaan.
Kissingers opzet de door de oktoberoorlog geschapen vredeskansen ten volle te
benutten zou door een Israëlische vertragingstactiek ernstig worden doorkruist. Maar
ook wanneer de Israëlische leiders aan deze verleiding het hoofd zouden weten te
bieden, dan was alleen al de verdenking in Arabische hoofdsteden dat Israël zou
proberen op tijdwinst te spelen, iets dat zou kunnen leiden tot een verharding van
standpunten, die het zo moeizaam op gang gekomen vredesproces alleen maar nadelig
kon beïnvloeden. Reden genoeg voor Kisinger om tijdens zijn vijfde verblijf in het
Midden-Oosten de Israëlische leiders onder druk te zetten om snel orde op zaken te
stellen en meer duidelijkheid te brengen in het Israëlische beleid.
Tegelijkertijd werd het met de dag duidelijker dat Kissinger de grootste moeite
zou hebben om het Amerikaans-Russische belangenconflict in het

7

Op 29 en 30 maart voerde Dayan te Washington besprekingen met Kissinger.
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Midden-Oosten gescheiden te houden van zijn pogingen om een eerste akkoord
tussen Syrië en Israël tot stand te brengen. In dit verband waren de besprekingen die
Kissinger, op doorreis naar het Midden-Oosten, met zijn Russische collega Gromyko
in Genève voerde, van grote betekenis. Kissinger stelde met deze ontmoeting Moskou
in elk geval al in de gelegenheid de indruk te wekken dat ditmaal, anders dan in
januari, tussen Egypte en Israël inderdaad slechts met Russische deelneming een
nieuwe stap naar vrede in het Midden-Oosten kon worden gezet.

De techniek van Kissinger
In de wijze waarop Kissinger de besprekingen tussen Israël en Syrië organiseerde,
kwam zijn techniek volgens Joseph Kraft bijzonder duidelijk uit. Kissinger verwachtte
moeilijke onderhandelingen en daarom zorgde hij ervoor dat beide partijen onder
druk kwamen te staan. Zodoende verscheen hij ten tonele als de enige man die de
druk kon wegnemen.
De basiselementen voor een troepenscheidingsovereenkomst tussen Israël en Syrië
waren de volgende. Israël moest het in oktober 1973 bezette gebied verlaten, evenals
een kleine strook van het in 1967 bezette gebied, inclusief Koeneitra, de hoofdstad
van het Golan-district. Syrië zou van zijn kant de gevechten staken en de Israëlische
krijgsgevangenen teruggeven. De door Israël ontruimde strook land zou door een
contingent van de Verenigde Naties bezet worden en beide landen zouden in de
aangrenzende territoria hun troepenmacht uitdunnen.
De moeilijkheid was aanvankelijk dat geen van beide partijen veel belang bij zo'n
akkoord had. De Syriërs presenteerden zich altijd als de voorhoede van de Arabische
eenheid; een akkoord dat Arabisch territoir in Israëlische handen zou laten, was voor
hen geen winst maar een verlies. De Israëliërs kenden de militaire waarde van het
land rond de Golan-hoogten en zouden voor het eerst in hun nationale geschiedenis
nederzettingen moeten prijsgeven. Bovendien hadden zij er geen vertrouwen in dat
de Syriërs zich aan enige overeenkomst zouden houden.
Minister Kissinger wachtte daarom zijn tijd af en liet de ontwikkelingen hun loop.
Het was onvermijdelijk dat er weer spanningen rezen. Eerst betrad president Sadat
het door Kissinger verlaten toneel. Hij prees de Amerikaanse minister van buitenlandse
zaken hemelhoog en viel de Russen herhaaldelijk aan. De Egyptische president zond
zijn minister van defensie naar Syrië om daar de gevoelens te peilen en sprak zijn
volste vertrouwen uit in de totstandkoming van het troepenscheidingsakkoord tussen
Syrië en Israël. Het gevolg was dat de Russen bevreesd werden dat zij uit het
Midden-Oosten weggemanoeuvreerd zouden worden. Zij gingen de Syriërs tij-

Streven. Jaargang 27

1085
dens president Assads bezoek aan Moskou aanmoedigen om de gevechten op de
Golanhoogten te intensiveren. Deze escalatie van de strijd vervulde Israël weer met
diepe verontrusting over de houding van Washington. ‘Laat ons zien wat de tovenaar
kan brengen’, zei Golda Meir begin mei, kennelijk wat sceptisch gestemd ten aanzien
van minister Kissinger.
Wat tovenaar Kissinger mee had gebracht, was de macht om de spookbeelden die
hij had opgeroepen, te verdrijven. In Genève verzekerde hij Gromyko allereerst van
het Russische aandeel in de vredesonderhandelingen; in ruil verkreeg Kissinger van
Gromyko de belofte dat de Sovjet-Unie de troepenscheidingsbesprekingen tussen
Israël en Syrië niet zou obstrueren. Daarna vloog Kissinger naar Algiers om in een
hartelijk onderhoud met president Boumedienne, een veel radicalere Arabische leider,
een tegenwicht te scheppen tegen president Sadat. Voorts voerde Kissinger tweedaagse
besprekingen met Sadat om diens optimisme te temperen.
In Jeruzalem temperde Kissinger de vrees van de Israëlische leiders. Hij sprak de
familieleden van de Israëlische krijgsgevangenen sympathiek toe en verstrekte aan
premier Golda Meir en haar adviseurs een wat een hoogst wantrouwige Israëliër
noemde ‘volledig objectieve uiteenzetting van de verschillende moeilijkheden’.
Tegelijkertijd maakte Kissinger een begin met de pogingen tot verzoening van de
Israëlische en Syrische posities.
De mogelijkheden voor een succesvolle missie leken groot, omdat alle partijen
hier belang bij hadden. Voor de Israëliërs zou een eind aan de moordende strijd in
het Golan-gebied komen. De Syriërs zouden gehoor geven aan een oproep van de
belangrijke Arabische leiders, waaronder Boumedienne en Sadat. De Russen zouden
een aandeel krijgen in de regeling van de vrede in het Midden-Oosten. Tenslotte,
wat Amerika betreft, schiep Kissinger de voorwaarden voor een triomfantelijk bezoek
van president Nixon aan het Midden-Oosten voordat hij naar Moskou ging8.

Een succes voor president Assad
Door een bijna bovenmenselijke inspanning, die 34 dagen in beslag nam, slaagde
minister Kissinger er tenslotte in een troepenscheidingsakkoord tussen Israël en Syrië
tot stand te brengen. Het was een groot diplomatiek succes voor Kissinger, waarvan
de betekenis nauwelijks kan worden overschat. Kenmerkend voor de onderhandelingen
over vernoemd akkoord was dat de Amerikanen nu wel de Russen bij de
onderhandelingen betrokken hadden anders dan bij het Israëlische-Egyptische verdrag
van 18 januari 1974. Voor een deel was het ook zo dat het op 31 mei 1974 in Genève

8

cf. International Herald Tribune, 7 mei 1974.
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ondertekende akkoord slechts door Russische druk op Syriërs en Palestijnen tot stand
had kunnen komen.
In zijn grote lijnen was het akkoord tot troepenscheiding op het Golanfront eerder
gunstig voor Syrië. Syrië kreeg meer dan de helft terug van het in 1967 en 1973
verloren grondgebied, dank zij de bekwame diplomatie van president Assad die
tegenover ‘de Metternich’ van onze eeuw een grote flair en karaktervastheid had
getoond.
Naar verluidt zou Kissinger van Assad gezegd hebben, dat deze even vasthoudend,
even hard en soms ook even somber is als de Noordvietnamese Le Duc Tho, maar
fijner, minder plechtig en niet zonder gevoel voor humor. Kissinger had ook lof voor
de kennis van zaken van de groep technocraten die het Syrische staatshoofd omringde.
Deze technocraten kenden de zwakten van Amerika's binnenlandse politiek en zij
wisten deze op intelligente wijze te exploiteren.
De Verenigde Staten en Syrië hervatten hun diplomatieke relaties. President Assad
wist de Sovjet-Unie evenwel te ontzien. De Russen hadden zich op Syrisch verzoek
belast met de militaire bescherming en dank zij de installatie van een indrukwekkend
aantal raketten de uitputtingsslag op de Golanhoogte mogelijk gemaakt. De
Amerikaanse diplomatieke actie dreigde het prestige van de Sovjet-Unie in Syrië in
de schaduw te stellen. De Kremlinleiders spraken ook bij herhaling hun reserves uit
over de troepenscheidingsonderhandelingen. Na in Egypte praktisch uitgeschakeld
te zijn, wilden zij zich niet aan eenzelfde behandeling van de zijde der Syriërs
blootstellen.
Terwijl Assad de gevoeligheden van zijn bondgenoten ontzag en de
medeaanwezigheid van minister Gromyko eiste bij de ondertekening van het
troepenscheidingsakkoord, wist het Syrische staatshoofd zich aan de Russische
voogdij te onttrekken. Hij nam daarbij de taak op zich, te ijveren voor een verbetering
van de betrekkingen tussen Egypte en de Sovjet-Unie. Zo trad Syrië uit zijn
diplomatiek isolement om zoveel mogelijk profijt te trekken uit de concurrentie
tussen Oost en West.
Er is in dit verband reden om te onderstrepen dat het aan het initiatief van Damascus
te danken is, dat de relatieve eenheid van de Arabische wereld bewaard kon blijven.
Syrië weigerde zich te lenen voor een prijsopdrijving die, hoe populair ze ook bij
het volk zou zijn, het normalisatieproces onvermijdelijk geblokkeerd zou hebben en
Egypte aangemoedigd zou hebben zich los te maken van de Arabische wereld. In
ruil voor deze weloverwogen matiging kreeg Assad van de Arabische olielanden
gedaan dat zij president Sadat zouden overreden niet verder te gaan in zijn flirt met
de Verenigde Staten9.

9

cf. Le Monde, 31 mei 1974.
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De evangelies leggen het geweld bloot
De interpretatie van René Girard
Paul Beliën
In de vorige aflevering van dit tijdschrift hebben we de hoofdgedachte uit het boek
La violence et le sacré van René Girard trachten te verduidelijken door hem in drie
etappen van zijn onderzoek van nabij te volgen.
Aan de basis van iedere maatschappelijke en culturele orde ligt de moord op de
zondebok. Deze hypothese steunt op een mensvisie waartoe Girard gekomen is vanuit
zijn onderzoek van de roman en die hij bevestigd heeft gevonden bij zijn onderzoek
van de Griekse tragedie. Op het fundamentele niveau van het menselijk verlangen
hebben de intermenselijke verhoudingen een gewelddadig karakter. Omdat dit
fundamentele geweld een reëel gevaar betekent voor het menselijk samenleven,
houden wij deze werkelijkheid verborgen. De primitieve mens slaagt daarin door in
mythen op verhullende wijze het primordiaal gebeuren van de moord op de zondebok
te herdenken en ditzelfde gebeuren in riten waarvan het offer het hoogtepunt vormt,
op geordende en beheerste wijze over te doen. Op die manier kan men in de primitieve
maatschappijen zonder gevaar aan de geweldhonger van de mens voldoen.
In het besluit van La violence et le sacré kondigde Girard een volgende studie aan,
waarin hij zijn theorie over het geweld en het heilige in de primitieve godsdiensten
verder zou uitwerken in de richting van het joods-christendom en de cultuur in hun
geheel. Het Franse tijdschrift Esprit heeft in de herfst van vorig jaar acht specialisten
uit verschillende wetenschappelijke richtingen uitgenodigd voor een discussie met
Girard1. In de loop van dit gesprek heeft Girard zijn visie op het christendom vanuit
zijn theorie over het mechanisme van de zondebok vrij uitvoerig uiteengezet. Omdat
hij hiermee zijn belofte aan het eind van zijn jongste werk gedeeltelijk en schetsmatig
concretiseerde, leek het ons zinvol dit onderdeel van deze discussie hier - in enigszins
beknopte vorm - weer te geven2. Hierbij aan-

1
2

Esprit, nov. 1973, pp. 528-563.
Ibid., pp. 551-558.
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sluitend zullen we bij wijze van besluit enkele bedenkingen maken waartoe Girard
uitdaagt.
We kunnen ons afvragen welke rol het christendom vandaag in onze moderne
wereld speelt. Zet het - misschien op enigszins gewijzigde manier - de terreur van
het ‘heilige’ geweld tegen de zondebok verder? Of moeten we het, zoals Toynbee,
verwijten dat het deze terreur niet genoegzaam heeft bestendigd door de weg te
openen naar het wetenschappelijk onderzoek en de technologische uitbuiting van de
natuur?
De evangelies situeren zichzelf op het hoogtepunt van een crisis, die Johannes de
Doper als een profetische crisis van het offer beschrijft. Daartoe herneemt hij de
woorden van Jesaja: Elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden. Het
gaat hier zoals in de Griekse tragedies om de grote, tragische nivellering, de crisis
van de verschillen: de triomf van het wederzijds geweld. Daarom is de wederzijdse
erkenning van Johannes de Doper en Christus het zegelmerk van hun profetische en
messiaanse waarachtigheid. Zij staan niet als tegenstanders tegenover elkaar. Zij
laten zich niet meeslepen in het geweld van de symmetrische tegenstellingen.
Wanneer we echter te maken hebben met het hoogtepunt van de crisis van het
offer, betekent dit dat we op ieder ogenblik kunnen stoten op de ‘collectieve transfer’
en het offer van de zondebok. De veroordeling en de dood van Christus vertonen
inderdaad een collectief karakter. Geen moeilijkheden dus, zal men zeggen: het
christendom brengt niets nieuws in vergelijking met de andere godsdiensten. Net als
overal elders is ook hier het mythisch-ritueel mechanisme van de uitstoting van de
zondebok aan het werk. Dat is het wat het rationalistisch en anti-christelijk denken
reeds eeuwen herhaalt. Om de identiteit tussen het christendom en alle andere
godsdiensten te verduidelijken, verzamelt men alle godsdiensthistorisch materiaal
in groots opgezette encyclopedieën. De drijfveer van dergelijke ondernemingen is
de weerlegging van het christendom en het lijkt wel alsof de openbaring van het
mechanisme van de zondebok in de evangelies er de sleutel van is. Nergens immers
is dit mechanisme duidelijker zichtbaar dan in de evangelies. Maar hiermee raken
we precies de gewrichtszenuw, waar deze volkomen vanzelfsprekendheid in haar
tegendeel omslaat. Indien het christendom inderdaad een godsdienst zou zijn als alle
andere, dan zou dit mechanisme er niet méér zichtbaar zijn dan overal elders. Men
zou opwerpingen kunnen maken en zeggen: je hebt verkeerd gelezen, je misbruikt
de teksten. Dit is echter onmogelijk. Alles staat zwart op wit geschreven en wel in
vier teksten tegelijk. Opdat het mechanisme van de zondebok werkzaam zou kunnen
zijn, moet het juist verborgen blijven! Hier wordt het integendeel volledig
geopenbaard.
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De ‘wijsheid’ van de collectieve moord
Zodra men deze onopvallende, maar fundamentele ommekeer onderkent, komen
vele teksten in een nieuw licht te staan. Volgens een nieuwe logica verzamelen vele
verspreide elementen zich tot een samenhangend geheel. Wanneer Christus tot zijn
toehooders zegt: Gij hebt alle profeten gedood, is dit geen anti-semitische uitspraak.
Profeet is hij wiens dood een menselijke religie doet ontstaan. ‘Onze’ religies zijn
onveranderlijk gegrondvest op een collectieve moord, evenzeer als onze
rechtvaardigheid en politiek. Wanneer de hogepriester zegt: Het is beter dat één mens
sterft voor het volk, spreekt hij een waarheid uit die de verstandigste en meest
menselijke politicus zal beamen. Meteen legt hij - zonder het te weten - het
grondmechanisme van iedere cultuur bloot.
Deze openbaring is slechts mogelijk, omdat Christus het geweld dwingt zijn spel
te onthullen, zonder dat hij er zelf ook maar in het minst aan deelneemt. Christus is
het mysterievolle subject dat het geweld dwingt zich te openbaren en te objectiveren
om het op die manier stilaan te ontzenuwen. Is in de verrijzenis dan niet het eeuwige
spel van de sacralisering aan het werk? Hebben we hier niet te maken met de kringloop
van de dood die uit het leven ontstaat en het leven dat uit de dood geboren wordt?
Deze opwerping snijdt slechts schijnbaar hout. Simone Weil heeft zich niet vergist,
wanneer zij het woord: Eli, Eli lema sabaktani? (Mijn God, mijn God waarom hebt
Gij Mij verlaten?), rangschikte onder de teksten die van de evangelies een
stichtingsoorkonde maken zonder gelijke. Dit woord, dat de theologen en humanisten
nu eens verontrust en dan weer tot vreugde stemt, is beslissend omdat het Christus’
dood met de onze gelijkstelt. Het onderscheidt zijn dood volkomen van de verrijzenis
en ontzenuwt ieder verband tussen beide. Christus' speelt niet met dood en leven
zoals de sfinx in de Oidipoesmythe, of de goden van de Azteken of zoals Dionysos
dat doet.
Heel het moderne denken, van het steeds meer gehelleniseerde christendom tot
het atheïsme, beeldt zich in dat men in primitieve afgoderij vervalt, wanneer men
onaangename fenomenen als dat van de zondebok enige betekenis toekent. Men
meent te ontsnappen aan een eeuwenoude slavernij, wanneer men de gewelddadige
oorsprong van de cultuur uitwist, terwijl de ontkenning ervan in feite samenvalt met
zijn voortzetting. Men gaat met de teksten van de evangelies te werk zoals
kolonialisten met inboorlingen, of zoals men in Zuid-Amerika denkt honderd jaar
uitroeiing ongedaan te maken door er nooit meer over te spreken. De enige tekst die
de gewelddadige oorsprong aan het licht brengt, is de eerste om onder het mes van
steeds hetzelfde geweld te vallen. Na de poging om het christendom te ontdoen van
‘afgoderij’, is men erin geslaagd het volledig te doen verdwijnen.
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We stoten hier op een fundamentele verblinding die op alle niveaus haar weerslag
heeft. Men ziet niet dat de evangelies de onthulling betekenen van iedere menselijke
religie. Men herkent niet dat het - zoals in de volgende tekst, die steeds vanuit moreel
standpunt gelezen wordt - om het absolute einde van de offercultus gaat:
Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw
broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gaven voor het altaar achter, ga u eerst met
uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden (Mt. 5, 23-24).

Verzoening zonder offer òf totale ondergang
Zolang de offercultus de vrede onder de broers verzekerde, kwam hij op de eerste
plaats. Dan kon men niet spreken zoals Christus. Maar het offer heeft zijn kracht
verloren en Christus heeft deze teleurgang bevestigd door de openbaring van een
niet-gewelddadige God. Wij moeten ons met elkaar verzoenen zonder offer óf ten
onder gaan.
Dit begrijpen leidt tot het inzicht in het waarom en de aard van het Rijk Gods. Dit
Rijk is noch min noch meer dan de volkomen wederkerigheid. Zolang mensen elkaar
rekenschap vragen, hebben we niet te maken met echte wederkerigheid. Deze kan
slechts ontstaan ten koste van de totale verzaking aan het geweld, dit wil zeggen van
de offerande van zichzelf als slachtoffer. Dit betekent dat de door Christus gestichte
gemeenschap - ook al blijft zijn openbaring onbegrepen - stilaan de structuren van
iedere maatschappij aantast als een langzame maat onuitroeibare pestepidemie. Sinds
Christus zijn wij op weg naar de onontwijkbare keuze tussen de totale vernietiging
of de absolute verzaking aan het geweld, waarvan hij het voorbeeld heeft gegeven.
Dat is de christelijke waarheid. En zij is niet minder duidelijk dan het feit dat
indien alle mensen aanvaarden ‘de andere wang toe te keren’, indien wij ons allen
als slachtoffers aanbieden, er geen slachtoffer meer zal zijn. Indien wij daarentegen
deze vredesboodschap weigeren, zullen wij steeds opnieuw in ons gewone
gewelddadige doen en laten hervallen. Bezwijkend onder het geweld, zullen wij
steeds opnieuw de collectieve overdracht op een toevallig slachtoffer uitvoeren. Dat
is wat Christus overkomen is.
Indien het eens te meer zou gaan over ‘heilig’ geweld, dan zou zijn kruisiging
doelmatig geweest zijn op het vlak van de maatschappij. Christus zegt echter zonder
ophouden dat dit niet het geval is. Wel integendeel, zijn kruisiging brengt ieder
sociaal, religieus en familiaal leven in de war. Zonder bedreigingen uit te spreken
tegen wie dan ook, wijst Christus onophoudelijk op de gevolgen van deze ommekeer.
De goden van het geweld zijn
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ontwapend door de aankondiging van een God van liefde. Het mechanisme is
ontregeld. De uitstoting van de zondebok heeft geen resultaat meer. De moordenaars
van Christus hebben tevergeefs toegeslagen, of juister: hun daad is vruchtbaar omdat
zij Christus geholpen hebben de objectieve waarheid van het geweld in de evangelies
neer te schrijven. En zelfs indien deze waarheid miskend en bespot wordt, toch zal
zij langzaam haar weg banen en alles bederven als een verraderlijk gif. Daarom zegt
Christus ook:
Ik ben geen vrede komen brengen, maar het geweld. Tweedracht ben Ik komen
brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en
schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

De waarheid van de apocalyps
In een van hoogmoed opgeblazen wereld, die zich onkwetsbaar acht, kan het nog
vergeven worden, dat men - met Renan - gelooft, dat het Koninkrijk ‘utopisch’ is.
Maar zeggen - zoals men vandaag doet - dat ‘de andere wang toekeren’ slechts
masochisme is, toont werkelijk aan dat men niet ziet wat er rondom ons tot stand
komt. Christus is de laatste gezant, die eerst de Joden en daarna de hele wereld in
herinnering heeft gebracht dat het enige middel om te overleven de verzoening is.
De keuze is eenvoudig: ofwel wenden wij ons allen samen tot het Rijk ofwel gaan
we allen samen onze dood tegemoet.
De samenhang tussen het Rijk enerzijds en het lijden en de apocalyps anderzijds
stelt vandaag geen problemen meer. Maar de bultmannianen hebben er nog niets van
gemerkt. Zij nodigen ons uit het apocalyptische thema te vergeten, als een oude
joodse afgoderij, waarmee ons moderne denken niets meer kan aanvangen. Zij zien
in de apocalyps nog steeds de ‘goddelijke wraakneming’, waarvan het Oude Testament
zich nog niet kon losmaken en die de westerse theologie weer had ingevoerd, hoewel
ze in geen enkel opzicht in de evangelies voorkomt. In het 24ste hoofdstuk van
Mattheüs, de rede over het einde van de wereld, is er geen sprake van een god die
de moord op zijn eigen zoon zou ‘wreken’ en de mens zou straffen voor die dood,
die hij - ongehoorde gruwelijkheid! - zelf zou hebben opgeëist. Het gaat hier
integendeel over de onenigheid tussen de mensen en het wederzijds geweld van
broers tegen broers en volk tegen volk.
Christus moet sterven omdat hij alleen is om de eis van de geweldloosheid op te
volgen. In hem gaat het dus niet over een willekeurig, maar een uitzonderlijk
betekenisvol slachtoffer, omdat hij zich bewust verzet tegen de maatschappijorde
die haar bestaan dankt aan het geweld.
Wie ziet niet dat de gedesacraliseerde apocalyptiek, samen met een wetenschap
die zelf ook teruggaat op de joods-christelijke desacralisering, bran-
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dend actueel is? Men zal opwerpen dat men op die manier de angsten van onze
voorouders wil doen herleven, - een goedkope grap. Wat terreur betreft, is niemand
tot beter in staat dan de dagelijkse krantenberichten en de voorspellingen van de
heren specialisten. Vandaag cirkelt het (definitieve) geweld als een satelliet boven
onze hoofden. Het is in staat in een oogwenk een einde te stellen aan iedere menselijke
geschiedenis. De specialisten vertellen ons zonder verpinken dat dit geweld ons
alleen maar beschermt. Het zal echter niet lang meer duren of wij zullen begrijpen
hoe mensen ertoe gekomen zijn hun eigen kinderen weg te werpen in de vuuroven
van de god Moloch, omdat zij zich daarmee meenden te beschermen tegen een
kwaadaardiger geweld.
In dit opzicht bevindt de hele wereldgemeenschap zich in dezelfde omstandigheden
als de meest kwetsbare en weerloze primitieve gemeenschap. Wij kunnen op ieder
ogenblik onszelf vernietigen. Anderzijds zijn de omstandigheden toch ook
verschillend. Wij beschikken niet meer over de religieuze en collectieve rem op onze
agressiviteit. Het is gedaan met de rituele samenkomsten rond een gemeenschappelijk
offer, om onze geweldhonger te stillen. De wetenschap verbiedt ons dit spel met het
geweld, omdat de middelen die zij ter beschikking stelt te gevaarlijk zijn. Indien wij
ons ook maar enigszins zouden laten gaan, zou onze totale ondergang onvermijdelijk
zijn. Zelfs indien er nog enige sporen van sacralisering in de evangelies overblijven,
de overeenkomst tussen onze lezing van de teksten en de huidige historische realiteit
is zo uitdrukkelijk dat er van toeval geen sprake kan zijn. In de christelijke
apocalyptiek gaat het over menselijke - niet een goddelijke - terreur. Het gevaar dat
ons eigen menselijk geweld de overwinning behaalt, is des te groter naarmate wij
menen ons te hebben ontdaan van de sacrale schrikbeelden. Onze humanisten menen
ze verdelgd te hebben en verwijten het christendom hun bestendiging. Wij wanen
ons zonder ‘zwartepiet’ om ons op de vingers te tikken. We mogen niet langer achter
ons kijken, maar moeten vooruit kijken en tonen waartoe de mens in staat is. Het
beslissende apocalyptisch woord wijst ons op onze historische verantwoordelijkheid:
ge wilt dat de wereld, uw thuis, aan uw verantwoordelijkheid wordt overgelaten.
Vooruit dan, hij is aan uw zorg toevertrouwd.
Zodra men de traditionele theologische en anti-theologische interpretaties van de
evangelies vervangt door de interpretatie waarbij het offer geen rol meer speelt, ziet
men onmiddellijk hoe de verschillende thema's logisch samenhangen: de joodse
crisis, het Rijk, het lijden en de dubbele apocalyps - eerst van de Joden, daarna die
van de heidenen. Het christendom, zoals het historisch gestalte gekregen heeft, gaat
echter nog onder de ‘wet’ gebukt, omdat het zich heeft vastgeklampt aan de
interpretatie van het offer en van de evangelies, zoals die in de Hebreeënbrief werd
uitgewerkt. Ook
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dit offersysteem zal hoewel geleidelijk toch onvermijdelijk in elkaar storten dank zij
de openbaring van de God van Christus in de evangelies.

De moeizame exodus uit het offersysteem
En dit is nog niet alles. De interpretaties van de evangelies als de vernietiging van
het heilige geweld is een bron van inzicht in het historisch gebeuren, of men nu verder
terugkeert in het verleden of de ontwikkeling van de geschiedenis naar vandaag toe
beschouwt. In het licht van onze interpretatie verschijnt het Oude Testament als een
ontzaglijk moeizame exodus uit het primitieve offersysteem. Het hoogtepunt van
deze uitzuivering vinden we in de profetieën tegen de offerpraktijken en vooral in
de Liederen van de Dienaar van Jahweh. Hierin komt voor het eerst in de geschiedenis
het mechanisme van de zondebok aan het licht. Zoals bij een nieuwe
wetenschappelijke waarheid, doet het er weinig toe of er op het ogenblik van het
nieuwe inzicht ook maar iemand is die haar tenvolle begrijpt en bevestigt. In de
Griekse cultuur vinden we rond dezelfde tijd als de Jesaja-teksten de presocratici en
daarna de tragici. Deze zijn echter slechts zwakke voorboden van een grotere
openbaring, die echter zal stranden. De waarheid komt van de Joden.
Maar ook bij de Joden loopt de openbaring vast op het vlak van de maatschappij.
Zij komt slechts tot volle ontplooiing in de tekst waarover wij nog altijd beschikken
en waarop wij ons kunnen afstemmen. Wij stellen vast dat de enige
voor-wetenschappelijke interpretatie van de verhouding tussen het Oude en het
Nieuwe Testament niet moet gezocht worden in de hegeliaanse filosofieën, noch bij
de knappe positivisten van de laatste twee eeuwen, maar in de nieuw-testamentische,
patristische en zelfs middeleeuwse allegorie, die vandaag misprezen wordt. Hoewel
ze er niet in slaagt haar intuïties te rechtvaardigen, is zij in haar beste
vertegenwoordigers de enige interpretatie van de Schriften, die de werkelijke
overeenkomsten aanduidt tussen de verschillende aspecten van de problematiek van
het offer.
Wanneer we vanuit deze laatste vaststellingen terugkeren tot ons uitgangspunt,
kunnen wij niet meer geloven dat de manier waarop wij in het licht van de moderne
etnologische inzichten de evangelies lezen, werkelijk origineel is. We moeten de
volgorde omkeren. Het is nog steeds de grote joods-christelijke inspiratie die hier
aan het werk is. Al wat de etnologie vandaag naar voren brengt, moet gezien worden
in het licht van een ontzaglijk historisch gebeuren dat ons toelaat stap voor stap de
teksten te ‘achterhalen’. Zij spreken reeds duidelijke taal, maar niet voor de mensen
die wij zijn: die ogen hebben maar niet zien en oren maar niet horen.
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De grote ommekeer
Door een ongehoorde ommekeer zullen twintig en vijfentwintig eeuwenoude teksten,
die eerst blindelings vereerd werden en vandaag met misprijzen verworpen worden,
zich openbaren als de enige die in staat zijn het goede en waarachtige in het modern
anti-christelijk onderzoek tot voltooiing te brengen. Zij bieden dit moderne onderzoek
wat nog ontbreekt om tot een radicaal sociologische interpretatie te komen van alle
historische vormen van de transcendentie. Tegelijkertijd maken zij hun eigen
transcendentie onbereikbaar voor kritiek, omdat precies alle kritiek uit haar ontspringt.
De evangelies kondigen trouwens zonder ophouden deze ommekeer van iedere
interpretatie aan. Aansluitend bij de parabel van de wijnbouwers die allen
samenspannen om de dienaars van hun heer eruit te gooien en tenslotte zijn zoon te
vermoorden, legt Christus zijn toehoorders een oudtestamentisch exegetisch probleem
voor:
Hij keek hen aan en zei: Wat betekent dan dit Schriftwoord: ‘De steen die de
bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden’?
Het citaat komt uit psalm 118. Men heeft steeds verondersteld, dat deze vraag
slechts ‘mystieke’ antwoorden toeliet, m.a.w. antwoorden die niet ernstig moeten
genomen worden door het alleen ernstige (wetenschappelijk) kennen. Zoals op zovele
andere gebieden, zijn ook hier het anti-religieuze en het modern religieuze denken
eensgezind.
Indien alle menselijke religies en tenslotte iedere menselijke cultuur te herleiden
zijn tot de parabel van de misdadige wijnbouwers, d.w.z. tot de collectieve uitstoting
van slachtoffers en indien dit mechanisme slechts werkzaam is naarmate het verborgen
blijft, dan is het toch duidelijk dat alleen die teksten waarin dit mechanisme wordt
blootgelegd, er zelf niet meer op gefundeerd zijn en op die manier de waarachtige
openbaring brengen. Het vers uit psalm 118 heeft dus een onschatbare kentheoretische
waarde. Het roept een interpretatie op waarnaar Christus ironisch vraagt, terwijl hij
goed weet dat hij alleen ze kan geven. Wanneer hij zichzelf laat verwerpen, wanneer
hij zelf de afgekeurde steen zal worden, zal hij aantonen dat deze steen er steeds
geweest is en dat hij op verhulde wijze de basis is geweest van alle vormen van
menselijke religie. In hem wordt deze basis nu blootgelegd zodat ze nergens meer
toe dient, of beter: om van nu af aan iets totaal nieuws te funderen. Dat de evangelies
dit woord werkelijk tot vervulling brengen, wordt hierdoor bewezen dat in het lijden
van Christus de wortels van iedere menselijke religie worden bloot gelegd opdat zij
geen vastheid meer zouden kunnen bieden.
Het exegetisch probleem dat Christus voorlegt kan niet worden opgelost, tenzij
men in het psalmvers dat hij citeert, de hierboven voorgestelde omme-
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keer herkent. Door het geweld tot het einde toe te doorstaan, openbaart en ontwortelt
Christus de structurele matrijs van iedere menselijke religie.
De evangelies wijzen ons uitdrukkelijk op hun eigen structuur, die ontsnapt aan
de wetmatigheid van gewone teksten. Wij gaan aan deze waarschuwing voorbij,
zoals Christus' tijdgenoten eraan voorbij zijn gegaan. Indien dit inderdaad de dynamiek
van de evangelies is, dan is de pretentie waarop het christendom aanspraak maakt,
nl. dat Christus de universele openbaring is, veel meer gerechtvaardigd dan zijn
verdedigers zelf beseffen. Zij vermengen de christelijke apologetiek steeds opnieuw
met gewone sacraliseringselementen en vallen onweerstaanbaar terug op de gangbare
structuren van alle religieuze teksten. Zij verwerpen de waarachtige oorsprong,
hoewel deze in de evangelies duidelijk neergeschreven staat.
Tot zover René Girard.

Besluit
Hiermee zijn we voorlopig aan het einde gekomen van Girards onderzoek naar de
oorsprong en functie van de primitieve godsdiensten. Er openen zich zeer duidelijk
perspectieven naar een theorie over de rol en betekenis van de grote hedendaagse
godsdiensten, en met name het joods-christendom, in de huidige maatschappij en
cultuur. Een tiental jaar geleden schreef Girard: ‘Indien onze vooroordelen pro en
contra geen waterdicht schot zouden oprichten tussen de esthetische en de religieuze
ervaring, dan zouden de problemen van de artistieke schepping in een nieuw licht
komen staan. (...) En wij zouden eindelijk begrijpen dat het christelijk symbolisme
een universele betekenis heeft, omdat het alleen is om aan de romaneske ervaring
gestalte te geven’3. Iedere grote roman geeft als besluit aan de lezer deze gedachte
ter overweging: alleen een authentieke bekering naar de andere toe kan de
driehoeksverhouding waarin wij met onze verlangens verstrikt raken, doorbreken.
Authentieke bekering maakt nieuwe relaties tot de anderen en tot onszelf mogelijk
omdat wij erdoor verlost worden uit onze individuele eenzaamheid en onze gesloten
kuddegeest4. Tot een gelijkaardig besluit zal klaarblijkelijk ook het wetenschappelijk
onderzoek van onze hedendaagse maatschappij en cultuur leiden, indien wij de
inzichten die de wetenschappen ons aanreiken, willen laten omvormen in het licht
van de evangelische paradoxen.
Maar hiermee lopen we reeds vooruit op de - nog te verschijnen - volgende studie
van Girard. En de vraag of we hier te doen hebben met een

3
4

R. Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris 1961, p. 309.
Dit is kort samengevat het besluit van Girards studie over de roman, die wij binnen afzienbare
tijd in dit tijdschrift hopen te bespreken.
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grof-reactionaire theorie of een authentiek inzicht in de christelijke ‘waarheid’,
kunnen we niet beantwoorden op grond van de aanzetten tot kritische benadering
van de huidige maatschappij- en cultuursystemen, die we kunnen lezen in zijn studie
over de primitieve godsdiensten en maatschappijsystemen en de schets van zijn
analyse van de christelijke bronnen.
Er blijven trouwens voldoende vragen over die opgeroepen worden door het eerste
luik van Girards onderzoek. Deze vragen spruiten onder meer voort uit een
onvermijdelijke reactie op de erg uitdagende stellingnamen van Girard tegen het
geheel van de menswetenschappen en de onderscheiden theorieën van de verschillende
disciplines op wier terrein hij zich begeven heeft. Wie La violence et le sacré een
eerste maal gelezen heeft, is betoverd door de scherpzinnigheid en de nauwkeurigheid
waarmee R. Girard een overvloed aan materiaal onderzoekt, vergelijkt en tot een
sluitend geheel weet op te bouwen. Bij een tweede lezing stelt men echter
onwillekeurig de vraag of de literatuurspecialist niet gevaar loopt de zondebok te
worden van zijn eigen theorie. Door de specialisten van bijna alle disciplines van het
moderne wetenschappelijk denken frontaal aan te vallen, zou hij wel eens het
mechanisme van het gemeenschappelijk geweld tegen zichzelf kunnen ontketenen.
Kan men ongestraft uit de conclusies van het onderzoek van literaire teksten, van
mythen, van etnologische gegevens en een psychoanalytische theorie een eenheidsvisie
afleiden? Een dergelijke methode stelt zware epistemologische problemen5. Loopt
men niet onvermijdelijk gevaar dat de sleutelbegrippen - zoals bv. het begrip ‘geweld’
zelf6 - onvoldoende gepreciseerd blijven? Ongetwijfeld zal Girards radicaal
sociologische interpretatie van - ook al zijn het dan ‘primitieve’ - religieuze fenomenen
onder de verdenking van sociologisme, één van de moderne dogma's, komen staan.
Of Girards theorie van de zondebok als oorsprong van de primitieve godsdiensten en zeg maar van de moderne ideologieën - als wetenschappelijk bewezen zal aanvaard
worden, kan slechts na een veelzijdige en harde discussie uitgemaakt worden. Wij
hadden niet de bedoeling hiermee in deze artikelen een begin te maken. Wij zullen
ons opzet geslaagd heten, indien wij hebben bijgedragen tot de bekendmaking van
en de belangstelling voor dit naar ons oordeel belangrijke essay.

5
6

Zie de kritische bespreking van F. Aubral in Les Cahiers du chemin, nr. 17.
E. Gans merkt op dat R. Girard nergens een expliciete definitie van het begrip ‘geweld’ geeft.
In het eerste deel van zijn studie schijnt Girard het geweld te beschouwen als een toestand
van het organisme waarin de mens veel gelijkenis vertoont met de dieren. Op het ogenblik
dat hij zich verzet tegen het begrip van een geweldsinstinct bij de mens, suggereert hij een
nieuwe verklaring van het menselijk geweld. Vanwege de afwezigheid van een instinctieve
rem, geeft iedere ‘natuurlijke’ agressiviteit aanleiding tot een oncontroleerbare uitbarsting.
Cf. E. Gans, Pour une esthétique triangulaire, in Esprit, nov. 1973, pp. 567 vv..
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Arbeidersliteratuur uit de Bondsrepubliek
Leo Geerts
De Werkkreis Literatur der Arbeitswelt, vier jaar geleden opgericht, bestaat nu uit
zowat dertig ‘Werkstätten’ in evenzoveel Duitse steden. Een strenggeorganiseerde
vorm van engagement dus.

Over engagement
Door zeer velen wordt vandaag maar al te graag beweerd dat het ‘engagement’ in
de literatuur (en in de kunst zonder meer) afgedaan heeft. Daartoe bestaat één zeer
goede reden: het engagement is niet meer in de mode. Tegenover deze algemene
tendens, dat je je er niet meer over moet bekommeren of je wel ‘links genoeg’ bent,
staat een uitgebouwde organisatie zoals de Werkkreis Literatur der Arbeitswelt:
tegenover de mode staat een serieuze bekommernis.
Dat het engagement afgedaan heeft in de mode-literatuur, wordt afdoende bewezen
in het Harry-Mulisch-nummer van De Vlaamse Gids (mei 1974). Niemand minder
dan de intelligente criticus Peter Berger beweert er: ‘Het volgende werk van Mulisch
is poëzie. Het afscheid van elke zweem van engagement’. Nog veel logischer geeft
de maar al te gretig op met-engagement bedachte Hugo Bousset zijn stuk over Mulisch
de titel mee: ‘Een anti-roman over het engagement’. Zeer intelligent betoogt Hugo
Bousset, dat de roman van Mulisch De toekomst van gisteren niets anders is dan
‘precies een boek over de onmogelijkheid nog een geëngageerde roman te schrijven,
het is inderdaad een anti-roman van het engagement, die echter niet vrij is van een
diep heimwee naar deze (voorbije) sociologische en literaire fase, waarin alles
mogelijk leek’ (ibidem).
Allemaal heel mooi. Ik neem - samen met de lezer van dit stuk - kennis van het
feit dat, naar Peter Berger en Hugo Bousset beweren, het engagement er in de
‘literatuur’ niet meer toe doet. Dat we daaraan voorbij zijn. Dat er vandaag de dag
wat anders kan en moet aangeboden worden door de mensen die boeken schrijven
en wensen dat wij die boeken lezen.
Dit thema werd ook besproken op de algemene vergadering van alle 30
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Werkstätten van de Werkkreis Literatur der Arbeitswelt (inclusief de werkgroep uit
West-Berlijn), die plaats had in mei 1974 te Dortmund. In zijn ‘Politiek Referaat’
sprak bv. Jürgen Albers in zeer bittere termen over de huidige houding van Günter
Grasz. Hij was vooral geërgerd door de waarschuwing van Grasz voor elke
samenwerking met ‘communisten’. We kennen Grasz als verkiezingspropagandist
voor Willy Brandt en de SPD (socialisten). In het referaat van Albers werd hij
gesitueerd in de context van de na-oorlogse (West-)Duitse literatuur. Samen met
Böll was Grasz immers één van die burgerlijk-humanistische auteurs die wilden
afrekenen met het nazi-verleden. In hun burgerlijk-humanistische visie zijn ze echter
meer en meer afgegleden van de radicale poging om door het creatieve schrijven bij
te dragen tot het maatschappelijke bewustzijn van de Duitse burger; meer en meer
zijn ze teruggeschrokken voor het radicalisme van o.m. de communisten. ‘Welnu,
zei Albers ongeveer, met dat soort engagement kunnen we niet meer verder gaan’.
Hij ging ervan uit, dat de literaire auteur mee verantwoordelijk is voor de
ontwikkelingsgraad van de burger, dat hij dus ook een politieke verantwoordelijkheid
blijft dragen. In die redenering lijkt een vorm van samenwerking tussen linksen van
allerlei pluimage, zoals die in de Werkkreis inderdaad bestaat, evident; een auteur
die waarschuwt voor ‘samenwerking met communisten’ is dan niet meer geëngageerd.
Herhaaldelijk werd ook gezegd, dat niemand van de ‘arbeiders-schrijvers’ zich
illusies diende te maken over de vergankelijkheid van de ‘mode’ van de
arbeidersliteratuur. ‘We leven in een arbeiders-hoogconjunctuur’, zei één van de
deelnemers, ‘maar we willen ook binnenkort in een laagconjunctuur overleven en
verder werken’.
Dit is een heel andere taal dan het masochistisch vaststellen van het ‘einde van
het engagement’; dit is niet de taal van louter individuen, maar die van een collectief;
deze groep wil door het creatieve schrijven het maatschappelijk bewustzijn opdrijven,
vormen, oriënteren. Dat is een collectieve taak, en een taak van lange adem.

Consumptivitis, mode en engagement
Waarschijnlijk uit ontgoocheling over de eigen onmacht gaan de meeste literaire
commentatoren niet verder dan de vaststelling: ‘Engagement is niet meer modieus’.
Dit leidt dan weldra tot de verabsolutering: ‘Geëngageerde literatuur is niet meer
mogelijk’. Om die absolute geloofsverkondiging te staven roept men dan de bekende
mythen in: ‘alle strekkingen kennen een ontstaan, een bloei en een verval; ook het
engagement’; ‘altijd maar engagement gaat vervelen’ (alsof het inderdaad alleen om
een modieus spelletje
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ging!); of men zanikt over de onmacht van het Westerse intellect tegenover
super-powers en multinationals; of men vlucht in de superioriteit van het l'art pour
l'art: al die ‘geëngageerden’ noemt men dan al gauw talenfloze, ongeïnspireerde en
kankerende mislukkelingen.
De geloofwaardigheid van dergelijke commentaren wordt al uitgehold door het
débâcle van zowat alle kunsten dat we vandaag meemaken: de verbluffende vitaliteit
van de vijftiger jaren, de fantasierijke vormen van engagement in de zestiger jaren
van onze eeuw zijn ontaard tot de schrille leegte van modes zonder inhoud, snobismes
zonder toekomst en een zucht naar sensaties die geen nieuwe vormen meer vindt.
Over de zinloos geworden snobistische kieskeurigheden en sensationele selectheid
van een Günter Sachs, een Jocelyn Lane, een Prins Alfonso tot Hohenlohe en een
Vorstin van Bismarck bericht bv. Peter Brügge in Der Spiegel (nr. 22/1974). In
hetzelfde nummer vind je een artikel over de miljonairsdochter Patricia Hearst, die
door het Symbionese Bevrijdingsleger werd ontvoerd en die nu lijkt mee te doen met
deze links-terroristische groepering; nog in hetzelfde nummer zegt een politieman,
dat de brutale uitroeiing van de top van dit Symbionese Bevrijdingsleger was ‘als in
Vietnam’: het huis waarin de terroristen zich verschanst hadden, werd opgeblazen
en met kogels doorzeefd, zoals een Vietnamees dorp van onwetende boeren door
napalm wordt uitgeroeid.
In de krankzinnige jacht naar bevrijding uit de eigen zinloosheid, zien Westduitse
burgers zich het pad opgedreven van playboy en snob Günter Sachs, of het pad van
de linkse terroristen van de Rote Armee Fraktion (Baader-Meinhof), of - in iets
minder sensationele vorm - het pad van de consument die nu eens lekker geniet van
het geëngageerde spektakel (Patricia Hearst of Baader-Meinhof), dan weer iets wil
van de snobistisch geperverteerde uitspattingen van onze reactionaire
consumentenélite.
In dit verband kan je ook - dichter bij huis - vaststellen, hoe tegelijk met de ‘afgang
van het engagement’ in de media er een afgang is van de reactionaire, snobistische
schokeffecten; ik denk hierbij aan bv. de homofiele shows van Gerard (Cornelis van
het) Reve of aan de antiklerikale schandaalshow van Hugo Claus, Masscheroen.
Beide shows waren vijf jaar geleden nog een extreme kitteling van de oververwende
consument van cultuurgoederen; vandaag hebben ze geen enkel schokeffect meer;
evenmin als geëngageerde kunstuitingen nog per se als schok ervaren worden. De
consumptivitis heeft niet alleen het engagement, maar ook de sensatie verzwolgen,
verteerd en gedegradeerd. Zolang de consumptie ook op cultureel gebied
toonaangevend is, zullen de modes elkaar zo snel en verbluffend afwisselen, dat ze
elke stimulerende werking verliezen.
Er is dus geen sprake van een soort ‘dood van het engagement’; er is alleen
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sprake van een moord op elke reële cultuur door de consumptivitis, door de geestelijke
ziekte die onze media kenmerkt, en die erin bestaat, altijd maar ‘nieuws’, ‘ander’,
‘beter’ cultuurvoer te willen brengen. Van een ontvoogdende werking kan daarbij
geen sprake zijn: het éne ideaal (zoveel mogelijk cultuurgoederen van een zo verfijnd
mogelijke soort verorberen, d.i. de best-laatste films zien, het meest dramatische
toneelstuk kennen, de meest opgemerkte roman lezen, de meest denderende
tv-reportage niet missen) staat diametraal tegenover het andere (zoveel mogelijk
zichzelf redden uit dit moeras van oppervlakkigheid, zoveel mogelijk zichzelf
emanciperen dank zij de beschikbare informatie). Allicht komt er - dank zij onze
onverzadigbare informatiemedia - vroeg of laat opnieuw een mode van ‘geengageerde
kunst’, zoals er nu een wegebbende mode is van religiositeit, pseudo-diepzinnigheid,
oosters en westers mysticisme, kortom: reactionaire vlucht in de eigen ziel-igheid.
Wie daaraan wil meedoen, kan vandaag de afgang van het engagement en morgen
de ondergang van het mysticisme constateren; daarover gaat het echter niet.
Wie nagaat wat onze samenleving, onze mensen: onze Baaders, Meinhofs, Patricia's
Hearst én onze maoisten, trotskisten, vakbondsafgevaardigden, medeburgers,
scholieren, noem maar op, nodig hebben, die stelt zichzelf automatisch boven de
culturele modes. Wie begaan is met de strijd om meer vrijheid en meer
verantwoordelijkheid, om meer menselijkheid (of noem het desnoods met een
ergerlijke schoolmeestersterm ‘meer levenskwaliteit’), die weet, dat de nood aan
geëngageerde literatuur onverminderd hoog is gebleven, zoals ook de nood aan een
individuele verkenning van de totaal-menselijke ervaring (zoals die in de traditionele
roman bv. gebeurt) onverminderd belangrijk blijft voor talloze medemensen. Het
grote debat tussen transcendentele en materialistische levensopvattingen, tussen
communistische en commercieel geïnspireerde economische stelsels, tussen
alleswetende en niet-autoritaire opvoeders, tussen verkrampte seksuele fatsoensrakkers
en Reichiaanse/psychoanalytische/losgeslagen voorstanders van een seksuele
zelf-regulatie, dat grote debat gaat immers nog altijd door. In vakbladen, in
populariserende magazines, in politieke bladen, in kranten en illustrés blijft het
opduiken. Niet ten onrechte: de mensen van vandaag zijn nog steeds - intenser dan
velen schijnen te denken - op zoek naar een gelukkiger manier van leven en naar
menswaardiger samenlevingsvormen.

De rode opa
De Werkkreis heeft een indrukwekkende reeks publikaties op zijn actief, zowel bij
de klassieke uitgevers Rowohlt, Piper en Fischer, als in een eigen
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serie en in lokale publikaties van een of andere Werkstatt. Het is dus onmogelijk hier
alle uitgaven te bespreken.
Een op het eerste gezicht nogal romantisch initiatief is het Fischerboekje Der rote
Groszvater erzählt. Erasmus Schöfer licht de bedoeling toe: ‘De twintigjarige
geschiedenis van de Bondsrepubliek - die tegelijk de geschiedenis is van de restauratie
van het kapitalisme in Westduitsland - had voltooid wat door de dertienjarige
heerschappij van het nationaal-socialisme al voorbereid was: er bestond geen
herinnering meer aan vroegere bloeiperioden van proletarische, klassebewuste
literatuur en openbaarheid’ (p. 7). Naast Schöfer zelf, die vele oude communisten
ging opzoeken om hen naar hun ervaringen uit de Hitlertijd te vragen, stond vooral
de meer dan zeventigjarige taale ‘rode opa’, Carl Wüsthoff. ‘Hij vertelde niet bij pot
en pint over de goede oude tijd van de “echte” klassenstrijd, maar hij bracht tijdens
een Werkkreisdiscussie verslag uit over onze huidige problemen van de realistische
literatuur, en bezorgde ons voor vandaag: ervaring, humor en voorstellingskracht’
(7). Wüsthoff ligt aan de basis van het hele project; hij leverde de meeste teksten.
Hiermee is de verdenking van ‘romantische terugblik’ afgeweerd: de terugblik is
niet alleen historisch interessant, maar hij trekt de draad door van het verleden naar
de toekomst; hij plaatst het begrip ‘geëngageerde literatuur’ in de context die ik
hierboven heb trachten te schetsen. Het bestaan zelf van de ‘rode opa's’ uit dit boek
weerlegt stilzwijgend de bewering dat het engagement dood of onmogelijk zou zijn.

Kölner Lesebuch
Het ‘Keuls leesboek’ van de Werkstatt Köln, grimmig versierd met illustraties van
de grafische medewerkers, geeft een beeld van wat lokaal engagement vandaag
betekent. Beter dan een bespreking is wellicht de volgende vertaling van een gedicht
van de Griekse gastarbeider en auteur Panos Voglis (naar aanleiding van ‘wilde’
stakingen).

Wie is wild?
Wild is het opdrijven der prijzen
wild is de woeker op stukwerk
en normaal zijn de stakingen
Wild zijn de ontslagbrieven
voor stakende arbeiders
en normaal zijn hun stakingen
Wild zijn de belastingverhogingen
wild zijn de legeruitgaven
en normaal zijn de stakingen
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Wild zijn de grote firma's
wild zijn de bazen
en normaal zijn de stakingen
Wild en leugenachtig zijn de reportages
van de schrijfmachinesoldaten van het kapitaal
als ze de normale stakingen
als wild belasteren.

Met de romantiek van de mooie (stinkende) Rijn heeft dit ‘Keuls leesboek’ dus niets
te maken. Dat het motief van het romantische toeristendom gebruikt wordt voor satire
op de bouwpolitiek van de stad, was wel onvermijdelijk. Het boekje bevat een erg
scherpe prent van Gerhild Erbe. Ze stelt de Dom van Keulen voor; op één van de
torenspitsen staat een tv-antenne; aan dezelfde toren hangt een vlag met de namen:
Gerling en Kaussen.
Het Gerling-concern is een verzekeringsbedrijf, dat door de industrie-reporter
Günter Wallraff in zijn boek Ihr da oben - wir da unten is beschreven; Wallraff trad
er in dienst als bode en leerde zo de geplogenheden van het bedrijf kennen; de laatste
dagen van zijn dienst ging hij tartend meeeten in de kantine voor de hogere bedienden,
men weigerde hem te bedienen, maar wou niet zo onbeleefd zijn hem eruit te gooien.
Totdat bleek wie die vreemde bode was.
Kaussen is de firma die oude huizen opkoopt en ze dan, zonder er herstellingen
uit te voeren, aan gepensioneerden, gastarbeiders en andere weerlozen verhuurt tegen
woekerprijzen. Harry Böseke schrijft daarover in het ‘Keuls Leesboek’: ‘Zijn
huizenreeks heeft hij zich door bedrog verworven. Door omgekochte experts laat hij
zijn huizen te hoog schatten. De kredieten die hij zo loswrikt, overtreffen ver de
waarde van de huizen. Met deze kredieten koopt hij meer huizen. De geldschieters
weten dat ze bedrogen worden. Maar het interesseert hun niet, Kaussen zijn werk af
te nemen. Ze speculeren erop dat hij zijn schulden betaalt. Bij faling zouden ze slechts
een klein deel van het geleende geld terugkrijgen. Derhalve is het voor de eigenaars
van de geld- en verzekeringsinstellingen (Bedoeld is ongetwijfeld het Gerling-concern)
normaal, dat Kaussen verder zaken doet’.
Geen wonder dat op Gerhild Erbe's prent in de vensters van de Dom geen glasramen
prijken, maar talloze gezichten. Die gezichten beschrijft Böseke als volgt: ‘Vooral
oudere mensen worden getroffen. Op hun weerloosheid rekent Kaussen. Kaussen is
al herhaaldelijk aangeklaagd voor huur-woeker. Met zijn miljoenen trekt hij zich
daar niks van aan’. Een voorbeeld van die woeker geeft Böseke eveneens: ‘In het
Roergebied verhoogde hij de maandhuur voor een appartement van 89 DM tot 258
DM’. De tekst bij de prent luidt: ‘Nadat in het jaar 2000 de Dom door de
industriegassen zo ingevreten
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was, dat de lieve god er niet meer wilde wonen, werd hij door twee bekende Keulse
makelaars gekocht. Ze veranderden hem in een onderkomen voor gastarbeiders’.
Uiteraard hoort er bij Böseke's tekst een oproep tot huurdersverzet, een vorm van
burgeractie die bv. in Frankfurt al tot gewelddadige onderdrukking door de politie
heeft geleid.
Deze militante houding van enkele teksten wordt in dit leesboek nog aangevuld
door de pogingen van literaire schrijvers om de subjectieve ervaring te verbinden
met de objectieve maatschappelijke analyse. Wat ik onder ‘consumptivitis, mode en
engagement’ beschreven heb - zowel het strijdbare informeren over maatschappelijke
noden als het avantgardistische experimenteren met grensoverschrijdingen, het
zogeheten schokeffect - is dus in dit boekje aanwezig.
Horst Werder, een vijfendertigjarige ‘Bankkaufmann’, vertelt in Menschen am
Strom op nogal onbeholpen wijze het verhaal van een liefdesaffaire: het meisje is
erg militant en hard; de jongen neigt tot melancholie en zelfmoord; het gaat erom,
deze melancholische neiging tot zelfvernietiigng om te zetten in een strijdbare houding
die aan de maatschappelijke structuren (die de melancholie hebben veroorzaakt en
ze stimuleren) iets wil veranderen.
Minder programmatisch, grappiger ook en goed verteld, is het verhaal van Frits
Kahler, een veertigjarige metselaar, over een bouwvakker die een rare gewoonte
heeft. Nadat hij toevallig een entreekaartje gevonden had voor de chiquere
carnavalsviering in Keulen, gaat hij elk jaar opnieuw naar dit ‘niet voor
arbeiders’-carnaval; hij draagt dan witte handschoenen om zijn geschonden
koolschoppen van handen te verbergen. Totdat hij door een meisje meegenomen
wordt naar haar erg duur ouderlijk huis. Bij de uitkleedpartij vallen zijn handen op.
Ze gooit hem het bed uit. Hij maakt haar bang, wil zelf niet meer met haar naar bed
maar vertelt haar, waar elk lidteken op zijn grote handen vandaan komt. En gooit
daarna de deur met een smak dicht. Nooit meer gaat de bouwvakker zich op het dure
carnavalsfeest amuseren. Zijn psychologische ‘tic’ is door het inzicht in de sociale
relaties genezen.

Beste medewerkster
De Duitsers hebben de afschuwelijke term ‘Herr Kollege’ van de
public-relations-diensten overgenomen en noemen nu iedereen die in een bedrijf
werkt ‘Kollege’ of ‘Kollegin’ in plaats van arbeider. Vandaar de titel van een boek
over huisvrouwen en werkende vrouwen: Liebe Kollegin.
Deze Fischer-uitgave (1379) is opgevat als een ‘open brief aan de vrouwen’,
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maar dan minder onnozel dan het hier te lande nogal eens gebeurt. Ze bevat verslagen
van huisvrouwen en arbeidsters en geeft zodoende een indringend beeld van de
emancipatieproblemen die vrouwen hebben.
De volgende stellingname van de samenstellers van het boek laat over de aard van
hun engagement geen twijfel bestaan:
‘De man de schuld geven van onze ondergeschikte positie in gezin en samenleving
zou bewijzen dat we door al onze minderwaardigheidscomplexen niet meer helder
kunnen denken. Een of andere zondebok is altijd makkelijk te vinden, en in ons geval
zou hij een verkeerde uitleg opleveren voor onze problemen. We moeten de oorzaken
zoeken van het feit dat de vrouw in onze samenleving de rol speelt van
alleen-maar-huisvrouw of onderbetaalde werknemer. Ook de man moet zijn rol
spelen, al is het dan een andere dan die van de vrouw; maar ook hem wordt ze
opgedrongen’. Ondanks deze - voor mannen wellicht geruststellende - opvatting is
één van de eerste teksten het verslag van een stakende huisvrouw: ze wil meer zakgeld
en één avond per week om bv. naar het theater te gaan, iets wat haar echtgenoot
verfoeit. Uiteraard geeft dit een zo gespannen verhouding dat weinig vrouwen die
zouden aankunnen; maar de vrouw in kwestie haalt haar slag thuis: meer zakgeld en
één theateravond per week.
Van dit boek, dat zowat alle nuanceringen tussen persoonlijke ervaring en
sociaal-politieke stellingname bevat, verschijnt eerlang een Spaanse vertaling op de
Argentijnse markt.

Günter Wallraff
Al is hij met zijn reportages voor 't ter ziele gegane seks-politieke blad Konkret en
zijn beruchte vermommingspolitiek een buitenbeentje, ook Günter Wallraff behoort
tot de kring van de Werkkreis. Hij is er mede-stichter van. Zijn reportages over hoe
het er in een bedrijf aan toe gaat vanuit werknemersstandpunt, zijn nu in drie-vier
boekdelen gebundeld. Een Nederlandse vertaling van enkele reportages, waaronder
die over de Melitta-koffiezakjesfabriek, verscheen onder de titel Het Gewone
Kapitalisme bij Van Gennep in Amsterdam. Het reeds geciteerde werk Ihr da oben
- wir da unten is in een speciale oplage onder vakbondsleden verdeeld en wordt
gebruikt als discussiestof op vormingsavonden.
Al bestaat er een signalement van Wallraff dat door de industriebonzen aan alle
grote bedrijven is doorgegeven, hij blijft erin slagen, zich als nogal onnozel uitziende
arbeider te laten aanwerven. De hulp van talloze anonieme arbeiders, die allicht ook
zijn boeken kopen - de oplage is zeer hoog voor dit soort werk (120.000 ex.) - wordt
hem spontaan aangeboden: hij heeft meer last met het uitkiezen van een interessant
bedrijf dan met het
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zoeken naar eventuele vermommingen en vacatures: die worden hem, zoals gezegd,
spontaan aangebracht.
Op het ogenblik dat dit artikel geschreven wordt, zit Günter Wallraff in een Griekse
gevangenis wegens het uitdelen van pamfletten die voor meer demokratie en meer
rechtszekerheid in dat land pleitten. Een bewijs te meer dat het hier om een soort
engagement gaat dat niets twijfelachtigs heeft. Van Wallraffs vriend en mede-uitgever
van Das Da, (de opvolger van het sex- politieke blad Konkret), Röhl, verneem ik dat
de algemene verwachting is dat de Griekse kolonels hun lastige bezoeker zullen
uitwijzen vóór hij zijn 14 maanden gevangenis erop heeft zitten.

Het pluralisme van de Werkkreis
Uit eigen ervaring heb ik op de vergadering te Dortmund in mei 1974 kunnen
vaststellen, dat alle mogelijke schakeringen van ‘links’ in de Werkkreis
vertegenwoordigd zijn. Opvallend was ook de realistische afkeer van extremisten:
men wil zijn publiek, de arbeider, bereiken en daarom alleen al is het tactisch nodig
dat men met en dank zij de vakbonden kan publiceren. Nog altijd worden lezingen
bv. hoger gewaardeerd door deze arbeiders-auteurs dan élitaire publikaties in ‘echte’
uitgeverijen. Zo is er een alternatieve vorm van meningsuiting en beïnvloeding
gegroeid, die gunstig afsteekt tegen de publiciteitsmedia met hun verdommende
inkleding in lekkere reclame en nauwelijks verholen gewinzucht.
In deze optiek noemde Albers in zijn politiek referaat de Werkkreis een pluralistisch
politiek platform, dat een wegbereider kan zijn voor een linkse frontvorming; al werd
er nog lang gediscussieerd over de term ‘volksfront’ of ‘Volkseenheid’ (waarbij
uiteraard naar Chili verwezen werd), toch bleek bij allen een eensgezinde wil aanwezig
om de strijd voor meer arbeidersbewustzijn te stellen boven elke ideologische of
partijpolitieke binding. Dat is veelbelovend in het Duitsland van de Prinzipienreiterei,
die er nog altijd even levendig is als vóór Hitler.
Als voorbeelden van deze pluralistisch-linkse sfeer kunnen gelden: het feit dat de
Werkkreis meegewerkt heeft aan de voorbereidende organisatie van het Jeugdfestival
in Oost-Berlijn en aan talloze Chili-demonstraties, het feit dat er in Hamburg met de
Communistische Partij wordt samengewerkt en zowat overal met de grote vakbonden.
Dat deze pluralistische strategie niet tot halfzachtheid leidt, kan je in alle publikaties
van de Werkkreis of de diverse Werkstätten nalezen.

Contactadressen:
Noord: Wolfgang Franz, 2 Hamburg 50, Paulsenplatz 4
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West: Harry Böseke, 5 Köln 80, Kopernikusstrasse 23
Zuidwest: Andreas Ruoff, 7411 Reutlingen-Degerschlacht, Goethestrasse 16
Zuid: Christian Kneifel, 89 Augsburg, Mühlstrasse 16
West-Berlijn: Wolfgang Röhrer, 1 Berlin 46, Sonderhauserstrasse 75a
Zürich: Bernhard Wenger, Oelrottenstrasse 28, CH-8707 Uetikon, Zwitserland

Uitgaven:
Ein Baukran stürzt urn. Piper, München 1970, 4e oplage 1973
Lauter Arbeitgeber. Piper, München, 1971
Ihr Aber Tragt Das Risiko. Rowohlt Taschenbuch (rororo 1447), 1971
Realistisch Schreiben, Werkkreis, 3e oplage, Keulen, 1973 (Postfach 180 227)
Kölner Lesebuch, Kölner Werkstatt, id.
Gehen oder Kaputtgehen. Fischer, Frankfurt, 1973 (nr. 1367)
Liebe Kollegin. Fischer, Frankfurt, 1973 (nr. 1379)
Ein Nachtarbeiter. Graue Hefte 1; Neihart Anrich, Mülheim. 1973
Stories für uns. Fischer, Frankfurt, 1973 (nr. 1393)
Schichtarbeit. Fischer, Frankfurt, 1973 (nr. 1413)
Mitbestimmen - Mitgewinnen, Keulen, zie boven
Muskelschrott. Fischer, Frankfurt, 1974 (nr. 1429)
Entlassungen. Piper, München, 1974
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Kanttekeningen bij enkele recente Duitse Theaterensceneringen
De mondigheid van de Toeschouwer
E. De Kuyper
Theateropvoeringen kunnen vanuit verschillende standpunten bekeken worden.
Zelden echter worden ze vanuit het standpunt van de toeschouwer benaderd. Of dan
slechts terloops en op erg oppervlakkige wijze: de theaterrecensent als geprivilegiëerde
toeschouwer, die dan meestal nog zijn toeschouwersrol wegspeelt op grond van zijn
geprivilegiëerd-zijn. Een reeks recente Duitse theateropvoeringen (allen gezien tijdens
het vorige theaterseizoen) wou ik vanuit een uitgesproken toeschouwersstandpunt
benaderen. Naar ik hoop zal dit niet zo arbitrair uitvallen als dat op het eerste gezicht
lijkt, vermits heel wat Duitse theatermensen - zonder evenwel uitgesproken
programmatisch te werk te gaan - juist op dit vlak nieuwe verhoudingen schijnen te
willen ontwerpen.
De 19e eeuw staat nog altijd op de voorgrond in de beste uitingen van de Duitse
theateractiviteit. Hans Hollmann (Oostenrijks regisseur vooral te Bazel en te Berlijn
actief) formuleerde het in een gesprekje treffend op de volgende manier: ‘Het
negentiende-eeuwse repertoire blijft ons zo boeien omdat we in deze tijd tenslotte
nog altijd de gevoelens uit de vorige eeuw zijn blijven verder spelen. Zij het dan in
hedendaagse costumes...’. Hiermee wordt, geloof ik, niet enkel bedoeld dat het
klassieke negentiende-eeuwse theaterrepertoire (van Ibsen tot Tsjechow; van Labiche
tot Feydeau; van Strindberg tot Wedekind) uiteraard tot in de hedendaagse tijden
wortels blijft schieten. Het betekent ook niet alleen dat we ineens - door een of andere
mode aangetast - het burgerlijke repertoire per se menen te moeten gaan ontdekken.
Onze interesse voor de 19e eeuw valt samen met een meer fundamenteel (en tevens
ook meer tijdsgebonden!) aspect, nl. dat van wat men zou kunnen noemen: ‘de ideale
verhouding’. Het is alsof de 19e-eeuwse dramatiek nu pas op ‘ideale afstand’ van
ons af staat. (Over het begrip ‘afstand’ en ‘verhouding’ verwijs ik de lezer graag naar
mijn artikels over onze herontmoeting met klassiekers, gepubliceerd in Streven, maart
en april 1974). - Die dramaturgen behoren allen reeds tot het klassieke patrimonium.
Maar, zon-
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der onszelf als 20ste-eeuwse toeschouwers te veel geweld te moeten aandoen, vinden
we met hen contact. Al was het maar via de wereld van onze grootouders. (En alle
opvoeringen die ik hier bespreek benadrukken heel sterk dat gevoel van: ‘dit maakt
deel uit van ons “existentiëel” en niet enkel “cultureel” verleden’). We (h)erkennen
ons heden dus nog - voor een deel althans - in dat verleden; ook het omgekeerde is
waar: we leven voor het allergrootste deel in het verlengde van deze 19e eeuw. Geen
enkel van de hedendaagse problemen (of het nu om politieke, economische, sociale,
seksuele, of sentimenteel-psychologische problemen handelt) werd definitief in onze
tijd opgelost. Alle opvoeringen die zich ernstig bezighouden met dat
negentiende-eeuwse repertoire halen dit facet heel sterk naar voren: de actualiteit
van deze dramatiek en problematiek schuilt eigenlijk in het feit dat ze on-actueel is,
dat ze verjaard is! Zodat het heel duidelijk wordt - en die ‘duidelijkheid’ kan even
zo veel verschillende vormen aannemen als er verschillende opvoeringen zijn! - dat,
willen we een emancipatorische activiteit uitoefenen in deze tijd, we gedwongen
worden naar het verleden terug te blikken.
De afstand die ons scheidt (en ons verbindt) is zo ideaal omdat ze kritiek mogelijk
maakt (in het Frans zou men zeggen: ‘c'est une distance critique’. het punt waar het
juist gevaarlijk, dus ook interessant begint te worden!). De toeschouwersactiviteit
kan van louter genotzuchtig kritisch worden. Met dit voordeel dat we ons juist op
het goede punt bevinden om middenin onze genotszucht ook de kritiek te kunnen
uitoefenen. Van daar moet men bv. de interesse verklaren voor theateramuseurs als
Feydeau en Labiche, die men nu pas in staat is gelijktijdig én amusant én kritisch te
vinden.
In contrast hiermee valt op hoe oninteressant - hoe vanzelfsprekend bedoel ik heel veel van het hedendaagse toneel is. Hoe tautologisch komt bv. het theater van
Samuel Beckett ons voor: heel deze problematiek in en om het ‘woord’ is gemeengoed
geworden; functioneert (voorlopig?) enkel en alleen nog op het cultureel-intellectueel
vlak. Zoals de hele avant-garde - van gisteren of van vandaag -, niet veel meer is dan
een onderdeel van het hedendaagse culturele ritueel. Een opvoering zoals die van
Krapps' Last Tape1 waarin Bernhard Minetti gedurende anderhalf uur de situatie in
ruimte en tijd uitdanst evenzeer als hij gedurende heel die tijd de tekst van Beckett
vertolkt, lijkt me typerend. Typerend en tevens consequent betrekt regisseur
Klaus-Michael Grüber de hele schouwburgruimte in dit ritueel van de hedendaagse
kunst. In het Schillertheater te Berlijn worden de toeschouwers op het balkon
samengedrumd; terwijl de hele parterre onbevolkt blijft. De zetels worden er met
doeken bedekt, en bestrooid met

1

Das letzte Band, van Samuel Beckett, Theater der Freien Hansestadt Bremen, Regie Klaus
Michael Grüber.
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zand. De enorme toneelruimte, volledig gebruikt, volledig leeg, wordt enkel door
die ene acteur en die magere tekst bespeeld. Op verschillende momenten zelf fungeert
enkel de lege ruimte als communicatie. De leegte van het theater wordt hier (letterlijk)
geënceneerd.
Een gelijkaardig gevoel van leegte was aanwezig onder de rijkdom van een
opvoering die de overdaad en de overvloed tentoonspreidde: de enscenering door de
nog zeer jonge Luc Bondy van Edward Bonds' Die See2. Dit theater klinkt zo hol dat
zelfs de brio en de perfectie van wat uiteraard een model-opvoering mag genoemd
worden, het gevoel van overbodigheid niet weten weg te werken.
Dit modern en hedendaags theater lijkt ons bijzonder vreemd. Beckett, inderdaad
eigentijds. Maar zo nabij misschien dat hij daarom zo banaal wordt. Een tautologie
van de situatie waarin we zelf verkeren? En die daarom geen kritische spanning meer
teweegbrengt? We doen alsof we niet begrijpen; we begrijpen in feite maar al te
goed, dat hier momenteel voor ons niets te begrijpen valt. Buiten de concretisering
van het cultureel feit dat Samuel Beckett heet. Heel mooi; ‘hoe maakt u het mijnheer
Beckett? En hoe stelt de heer Joyce het? En Wittgenstein? Fijn?’
De overdaad van Bond/Bondy heeft echter gelijkaardige kenmerken, zij het dan
in de negatieve toonaard. Dit is de leegte van de consumptie. Geblaseerd zijn of een
indigestie hebben: kies maar.

Labiche en Ibsen
Dat Labiche ook voor ‘kritisch’ auteur kan doorgaan, heeft een opvoering van La
Cagnotte (Das Sparschwein) in de Schaubühne am Halleschen Ufer3 bij het begin
van dit seizoen bewezen. Peter Stein heeft het stuk geënsceneerd als een perfecte
geïllustreerde analyse van de negentiende-eeuwse kleinburgerij. In het stuk gaat het
hem om een groepje petits-bourgeois uit de provincie die naar Parijs trekken, en daar
a.h.w. gecorrumpeerd worden door hun eigen ‘ideologie’, door hun eigen burgerlijk
model gecontamineerd uit elkaar ‘spatten’. Stein, met behulp van een prachtig
geconstrueerd scènebeeld, heeft deze fabel over de zelf-destructie konsekwent
geënsceneerd vanuit een realistische, ja hyperrealistische basis, die de destructie als
het ware fysisch grijpbaar maakt. Zijn groot tekort echter is dat hij (naar mijn
gevoelen) het theater zelf niet genoeg betrekt in zijn kritische analyse, die bijgevolg
erg op zichzelf betrokken raakt en zelden toegang tot de toeschouwers verleent. Wij,
in de zaal, kunnen beslist deze kritische analyse

2
3

Die See, van Edward Bond, Bayer. Staatsschauspiel, Residenztheater, München, regie Luc
Bondy.
Das Sparschwein, van Labiche, door de Schaubühne am Halleschen Ufer, regie Peter Stein.
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van een complex maatschappelijk beeld - bijna toevalligerwijze door Labiche gebaard
- beamen. Meer niet. Gesloten op zichzelf, leidt dit theater van het perfectionisme
tot een steriele houding tegenover de toeschouwer. Dit kan zelfs leiden tot
manipulatorische tendensen, waarvan het Antikenprojekt door hetzelfde gezelschap
enkele maanden later opgevoerd, blijk geeft. We komen er verder op terug.
Wat Stein met zijn Labiche nooit bereikt, daar geeft de Oostberlijnse enscenering
van Ibsens Wildente op superieure wijze een grandioze demonstratie van4. Het stuk
van Ibsen wordt niet enkel opgevoerd en gesitueerd in de maatschappelijke context
met subtiele referenties naar onze tijd, of - latent aanwezig - een constant verwijzen
naar onze actualiteit. Dit is de werkwijze van Peter Stein met zijn Labiche. Bij Karge
en Langhoff wordt Ibsen niet enkel als kritisch startpunt gekozen. Ook de auteur én
zijn theater worden constant in die kritiek betrokken. Dit kan enkel gebeuren, geloof
ik, omdat de équipe zich niet heeft laten imponeren door Ibsen. Zonder in de
karikatuur, de parodie, of de oneerbiedige persiflage te vervallen, laten ze de
dramaturgische mechaniek rauw functioneren. Wanneer bv. Ibsen volgens de gekende
techniek in een pagina's vullende dialoog informatie geeft over bepaalde situaties,
dan wordt dat in deze opvoering ook als dusdanig gespeeld: als ‘informatie die de
auteur ons volgens zijn techniek meedeelt’. Zoals sommige aria's in de opera op de
voorscène gezongen worden, zo gebeurt deze informatieve taak ook hier vooraan op
de scène. Maar niet enkel dramaturgisch wordt de toneelmatière zuiver gespeeld:
ook op subtielere niveaus vindt er zo'n ontstoffing plaats. De ideologie van het
19e-eeuwse idealisme en humanisme worden heel de tijd door zichtbaar en tevens
aanvaardbaar (d.i. begrijpelijk) gemaakt. Zoals trouwens de toch niet erg subtiele
symboliek van Ibsen. Idealisme en symbolisme betekenen iets in die wereld. Ze
betekenen niet in de eerste plaats ‘idealisme’ of ‘symbolisme’, maar vervullen een
welbepaalde functie, verhullen iets van de scheefgetrokken verhoudingen. Trachten
die verhoudingen leefbaar te maken. Proberen contradicties toch te doen
overeenkomen. Het zou echter totaal verkeerd zijn alle verschillende themata (zoals
bv. ‘idealisme’ en ‘symbolisme’) naast elkaar op een rijtje te zetten als ging het om
zovele intelligente, uitgewerkte vondsten van de regie-arbeid. (Dit komt ook wel
eens voor in essays... een afdeling dramaturgie van Ibsen; een afdeling ideologie van
Ibsen, een andere gewijd aan het maatschappijbeeld van Ibsen; enz....). Het prachtige
en efficiënte van deze opvoering is dat ze al deze elementen in samenhang met elkaar,
in verband met elkaar brengt, ze op elkaar doet inwerken en inspelen.

4

Die Wildente, van Ibsen, Volksbühne (O-Berlijn), regie Manfred Karge / Matthias Langhoff.
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Dat zovele facetten - in werking - zichtbaar gemaakt kunnen worden in het kader
van één enkele opvoering, van één stuk, komt waarschijnlijk doordat men in
Oost-Duitsland zo'n ver doorgevoerde ervaring opgedaan heeft met het
sociaal-realisme. De acteurs die actief zijn in de Volksbühne bevinden zich
daarenboven in een speciale toestand: ze hebben een dubbele scholing genoten,
enerzijds de strenge discipline van het Berliner Ensemble en, anderzijds de
‘genotsdramaturgie’ van Benno Besson, de huidige leider van dit geïnspireerde
ensemble. Deze rijke ervaring maakt het mogelijk dat het realisme hier op zoveel
verschillende niveaus geciteerd kan worden, geparafraseerd wordt, geïroniseerd
wordt, gedramatiseerd wordt, en, uiteindelijk ‘verfremd’ wordt. Een boeiende omgang
met de matière: intellectueel, cultureel, stylistisch, en politiek.
Uiteraard politiek. Al wil ik als naïeve westerse toeschouwer hier toch wel een
vraagje stellen. Ik had voortdurend de indruk dat deze opvoering van de Wildente
heel wat beter zou overkomen bij ons, in het Westen, omdat, geloof ik, we ons
kleinburgerdom ergens toch wel beter bewust zijn. En daarom misschien ook meer
behoefte hebben aan een uitzuivering... Of, als we het vanuit het andere standpunt
bekijken: voor mij bestaat er een enorme kloof tussen de quasi-decadente (bedoeld
wordt: geraffineerde!) pracht van de eerste scène, die met zo'n superieure elegantie
het burgerdom analyseert en in beeld zet, en wat bv. overal in Oost-Berlijn in officiële
gebouwen doorgaat als ‘teken van gezelligheid’ (?): tafeltjes bedekt met een bebloemd
linoleum-kleedje met daarop een leuk kamerplantje... Dit laatste begrijp ik; begrijp
ik maar al te goed, vrees ik: ik ken het en herken het. En het geeft mij een even
beangstigend gevoel als de wereld op losse schroeven van Ibsen zoals die vertoond
wordt door de Volksbühne.
Dit zijn natuurlijk slechts gissingen. Al vond ik het toch wel eigenaardig dat de
toeschouwers rondom mij enkel en alleen gevoel schenen te hebben voor de
tranerigheid van Ibsen, terwijl ik daarbij nog zovele bijkomende dubbele bodempjes
bemerkte, die bij mij niet enkel traantjes lospeuterden, maar een onbedwingbare
grimlach en, ja, levenslust. Of toch iets in die aard: ik vond het nl. een heel gezonde
manier om mij op die manier met Ibsen bezig te houden (gevoelen dat ik nooit tevoren
- ook niet in de Bergmann-ensceneringen gehad had)!

Schnitzler, Wedekind en ter afwisseling Euripides
Theater hoe dan ook, is toch altijd erg lokaal gebonden. Leeft tenslotte slechts in een
bepaald milieu. Ja, is uiteindelijk toch op een milieu gericht. Het is wat men in het
Duits vaak met pejoratieve bijbetekenis ‘stadstheater’ noemt. Maar het zou ook
anders kunnen klinken. Iets daarvan merk ik in
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wat Hans Hollmann voor Bazel gedaan heeft met de enscenering van Arthur
Schnitzler's Liebelei5.
De Weense fin-de-siècle-sfeer zoals die in Liebelei te vinden is, bezit voor de
toeschouwer een zekere aantrekkelijkheid. Er is geen enkele reden om dit te
ontkennen. Er zijn echter heel wat goede redenen voor handen om na te gaan waarom
dat zo is. Waarom wij toeschouwers door deze ‘Wiener Schmaltz’ aangetrokken
worden; en op welke wijze zo'n attractie geschiedt. Dat kan een regisseur
demonstreren aan de hand van een stuk als Liebelei; Hollmanns enscenering bewijst
bovendien dat zo'n analyse niet hoeft te gebeuren ten koste van de auteur en het stuk;
niet eens ten koste van de ‘Wiener Schmaltz’. En uiteindelijk ook niet ten koste van
de toeschouwer! Met simpele maar efficiënte middelen onthult hij het raderwerk van
de dialoog. Hij laat hem vlak spelen, echt vals klinken. Kortom: hij laat er de
bekrompenheid en de stupiditeit van horen. Een stupiditeit die niet die van Schnitzler
is; die evenmin zo maar de personages aangewreven wordt; die niet eens uitsluitend
aan de ‘tijdgeest’ toegeschreven wordt. Het is de domheid van de herkenning: de
domheid die gepaard gaat met elke vorm van demonstratie. Wanneer we onszelf in
de spiegel bekijken - kritisch bekijken - dan lijken we altijd minder intelligent... Het
toneelstuk, de geschreven tekst, wordt bijna zichtbaar geciteerd. Een vertekening die
niet gebeurt zoals een andere specialist van de tekst-formalisering pleegt te doen:
Hans Günther Heyme in Keulen. Bij Heyme6 gebeurt de demonstratie achter een
glazen wand. De toe!-schouwer mag komen kijken, zoals in een museum. Zoals in
een museum, merkt hij geen verbanden. Bij Hollmann gebeurt de analyse in
samenwerking met de toeschouwer. In Liebelei doordat de sentimentaliteit los van
het stuk - maar concreet aanwezig - op de scène toch uitgespeeld wordt. Gewoon
doordat twee musici (een violist en een pianist) het hele stuk door met Weense muziek
de dialogen en de situaties uit het stuk begeleiden en commentariëren. (Of is het
omgekeerd: geeft het stuk commentaar op dat soort muziek?).
Door deze radicalisering van Schnitzlers sentimentaliteit wordt het ook mogelijk
dat de regisseur zonder tekstingreep het hoofdpersonage Christine een totaal andere
accentuering meegeeft. Geschandaliseerd door zoveel zoete hypocrisie (Liebelei!),
gerevolteerd door haar eigen lichtgelovigheid en haar eigen kortzichtige
sentimentaliteit, reageert Christine (een prachtige Lore Brunner) heftig tegen haar
omgeving. Dit oersterke slot - een niet-accepteren van de hele ‘Liebelei’
fatumsgedachte - kan geschieden doordat van af het begin Christine en haar vriendin
Mitzi getekend worden

5
6

Liebelei, door Arthur Schnitzler, Basler Theater, regie Hans Hollmann.
Die Nibelungen, van Hebbel, door de Städt. Bühnen Köln, regie Hansgünther Heyme.
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als ‘simpele’ meisjes (allesbehalve! gesublimeerde volkskinderen) die te maken
hebben met een aristocratie die zelf niet veel subtieler reageert, maar zich staande
kan houden met een hele levenscode, die tevens verval betekent.
Ik kan me zo'n voorstelling erg goed inbeelden zowel te Bazel als te Antwerpen
of in Den Haag. Men speelt bewust in op de verwachtingspatronen van zijn publiek.
Men vertrekt van een bestaande levensfilosofie, die men kritisch belicht. Men zet
iets in werking. Tegendraads kun je zo'n theater noemen, waarvan de
shockeringselementen heel sterk onderhuids werken, geloof ik. Hoop ik.
Dit soort theater is waarschijnlijk enkel mogelijk in kleinere stadsgemeenschappen.
In grootsteden weet men vaak niet goed voor welk publiek men speelt, tenzij het
‘grootstadspubliek’. Het werken van Duitse regisseurs - vooral dan de grote
ster-regisseurs - is vaak een werken zonder wortels. Ze reizen van de ene stad naar
de andere, van het ene seizoen in het andere. Vaste plaatsen en vaste gezelschappen
komen slechts sporadisch tot stand. Peter Pallitsch in Frankfurt tracht ook daar iets
aan te veranderen, door onder andere zijn gezelschap uit te bouwen volgens collectieve
arbeidsprincipes. Het resultaat van deze arbeid kon men op het Theatertreffen zien,
met twee opvoeringen die de jeugdproblematiek centraal stellen. Revolte im
Erziehungshaus7 (een remake van een expressionistisch stuk van Lampel) was niet
veel meer dan een oefening, voor de acteurs, de dramaturg(en) en de regisseurs, die
blijkbaar interessante sociologische voorstudies hebben gedaan om het stuk volledig
te kunnen herschrijven in de optiek van deze tijd. Maar het is documenttheater
waarvan het documentair karakter zo goed als nihil is.
In samenhang hiermee werd Wedekinds Frühlings Erwachen opgevoerd8. Het
stuk bood Pallitsch een kans om zich - voorzichtig - los te maken van wat ik,
gemakkelijkheidshalve, maar regisseurstheater noemen zal. Enerzijds was daar een
vrij conventionele opvoering met min of meer geslaagde momenten: zo was de
voorlichtingsscène van Wendla door haar moeder nadrukkelijk als een symbolische
bevallings-aria gespeeld, als een poging tot bevrijding, met behulp van ontoereikende
woorden als ‘Liebe’. Anderzijds kregen we - schetsmatig maar indrukwekkend - een
ware doorbraak van het stuk te zien. De taferelen die zich tussen de adolescenten
afspelen, en waarin zij pogen zichzelf te situeren, zichzelf los te maken, zichzelf te
vinden, gebeurden temidden van de toeschouwers. Op een po-

7
8

Revolte im Erziehungshaus, van Peter Martin Lampel, regie van Peter Loescher, Städtische
Bühnen Frankfurt.
Frühlings Erwachen, van Wedekind, Städt. Bühnen Frankfurt, regie Peter Pallitsch.
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dium gebouwd over de eerste rijen van het parterre (te Berlijn), of links en rechts
van de scène (te Frankfurt), en met gebruik van de rest van de zaalruimte.
Deze contactname met de toeschouwers is niet alleen karakteristiek voor een
nieuwe wending in het werk van Pallitsch; ze wordt nog veel sterker doorgedreven
in twee recente opvoeringen van Peter Zadek. Bij deze twee theatermensen is de
doorbraak van de vierde wand, het contact zoeken met de toeschouwer, méér dan
een vermomde vorm van agressie ten overstaan van de toeschouwer, wat dit soort
transgressie van de theaterconventie meestal nog is. Deze agressie, die in verschillende
toonaarden kan geschieden (van het speelse, histrionische tot de
‘Publikumsbeschimpfung’) moet men niet zo dadelijk als een gratuïete daad
afschrijven. Maar toch! Meestal is het een acute reflectie van de problematiek
waarmee de mensen op de scène te kampen hebben. Als fenomeen verdient het onze
aandacht; als ‘resultaat’ is het niet veel meer dan een vrij frivole vorm van exotisme.
Zelfs wanneer het op zo'n hoog niveau gebeurt als in het Antikenprojekt van de
Schaubühne am Halleschen Ufer9. Ook hier zijn de bedoelingen en beweegredenen
die achter de hele onderneming steken duidelijk. Sedert enkele seizoenen heeft de
Schaubühne zich bijna exclusief gewijd aan de dramatiek van de negentiende eeuw;
met enkele voorlopers, en enkele nakomers. Sedert enkele seizoenen ook zit het
gezelschap als het ware gevangen in de zeer sterke verwachtingen van zijn
bewonderaars. De eerste Bühne van Duitsland, het modelgezelschap voelt zich
‘gegängelt’, vastgenageld aan haar eigen succes; verlamd door de positieve responsie
van haar toeschouwers. Om daaraan te ontsnappen is men uit het bekende milieu
getrokken; als eerste reactiebeweging: er wordt gespeeld in kale
tentoonstellingsruimten, aan de andere kant van de stad. Vervolgens is men zich gaan
verdiepen in de Griekse tragedie: de weerslag van deze arbeid ligt voor ons in 'n
uitvoerig programma-boek van 'n tachtigtal kleingedrukte pagina's, en in twee lange
avonden, waarvan de eerste Übungen für Schauspieler de voorbereidingsoefeningen
voor de enscenering van Die Bakchen van Euripides, brengt. Voor de Übungen is de
vloer van de hall bedekt met aarde; de toeschouwers nemen plaats in kuilen, op zware
balken. Neon-licht, op kale, verticaal-hangende spots: de luxe van de armoede is de
hele avond door, in alle details, aanwezig. Wat we te zien krijgen, is wat we altijd
al te zien hebben gekregen wanneer er sprake is van de ‘arbeid van de acteur’ (z'n
lichaam, z'n ademhaling), van het ontstaan van de rite (en het sacrale), en

9

Antikenprojekt, opvoeringen over twee avonden door de Schaubühne am Halleschen Ufer,
bestaande uit: Ubungen für Schauspieler, regie Peter Stein; Die Bakchen, van Euripides,
regie Klaus Michael Grüber.
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uiteindelijk van het ontstaan van het Prometheïsche bewustzijn, waarop deze avond
sluit, en overgaat in de koel-surrealistische wereld van Die Bakchen, 's anderendaags.
Ik wil hier verder niet uitweiden over de aspecten van het hele schouwspel (dat sterk
regressieve trekken vertoont).
Deze trekken kan ik even schetsen in de omgang met de toeschouwer, die een
belangrijk bestanddeel is van de mise-en-scène van die eerste avond. Na de pauze
bijvoorbeeld, worden de toeschouwers ingedeeld in twee groepen; de mannen in één
hoek, de vrouwen in een andere. Nu heeft Stein daarvoor een logische verklaring:
vermits de acteurs (ook ingedeeld in mannelijke en vrouwelijke) hier een
ontkledingsritueel voorspelen, wil Stein door zijn indeling het voyeurisme dat er bij
de toeschouwers aanwezig zou kunnen zijn, tegengaan. Deze verklaring kan voor
Stein volstaan. Maar voor de toeschouwer heeft deze simpele daad eigenlijk grote
consequenties. Hij wordt betrokken in een activiteit, die niet zo maar een
conventioneel-theatrale is. Ik kan me bv. voorstellen dat er toeschouwers zijn die dit
boeiend en leuk vinden. Maar er zijn er waarschijnlijk ook die zich hier op een of
andere manier gedwongen voelen. Misschien denkt de zich gemanipuleerd voelende
toeschouwer dat deze formalistische indeling al te zeer lijkt op de bureaucratische
indeling die hij kent; misschien vindt hij dan wel dat hij deze bureaucratisering die
zijn hele bestaan al doordringt, niet op de koop toe verplicht moet worden te
aanvaarden ‘als een spel zonder consequenties’. Hij kent namelijk die consequenties
uit zijn dagelijks bestaan maar al te goed. Maar welke middelen geeft Stein deze
kritische toeschouwer om ook kritisch te reageren op de matière die Stein beweert
kritisch te behandelen?
De toeschouwer kan ook nog van oordeel zijn dat hij helemaal niet wenst ingedeeld
te worden volgens een seksueel getint rollenpatroon. Ook dat kent hij uit zijn
dagelijkse omgeving. Misschien wil die toeschouwer gewoonweg niet deelnemen
als onderdeel van de groep in dit voorgespeelde ritueel. Welke kritische middelen
kan hij aanwenden om daar tegen in te gaan? De zaal verlaten? Maar is dit geen erg
inefficiënte kritiek?
Misschien wil hij erg concreet kritiek leveren op het rituele en het sacrale waaraan
hij tijdens die avond gedwongen wordt deel te nemen. Maar hoe kan hij dat zonder
zelf in clichés te vervallen?
Kortom: deze onmacht van de toeschouwer in de schouwburgzaal is niet nieuw
en beperkt zich niet tot zo'n enscenering. Maar zolang als het theater in zijn strakke
en conventionele orde behouden wordt, bestaat er minder behoefte om nieuwe
‘reageermiddelen’ te ontwerpen. In de conventionele theatersituatie volstaan de vier
mogelijke reactievormen ruimschoots: 1) niet naar de schouwburg gaan; 2) wél gaan,
en dan 3) applaudisseren of 4) boeroepen of op een andere luidruchtige manier zijn
ongenoegen meedelen.
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Meer mogelijkheden zijn er niet. Als aan dat conventioneel evenwicht gepeuterd
wordt, dan blijkt meteen ook hoe onmondig je als toeschouwer bent.
‘Wij hebben voortdurend twijfels gehad in verband met dit Antikenprojekt; en
onze onzekerheid blijft voortbestaan’, zei Stein in een gesprek dat we met hem
hadden. ‘Of hij er zich ook bewust van was, dat hij ons als toeschouwers in zijn
twijfels betrekt? Maar dat wij volledig machteloos zijn om in het reine te komen met
“onze” twijfels?’, was onze vraag. Er werd ontwijkend op geantwoord; een beetje
geschandalizeerd ook dat wij onszelf zo egocentrisch op de voorgrond wilden plaatsen
als ‘toeschouwers’, terwijl het toch om iets totaal anders ging: om acteurs, om theater,
om de Griekse tragedie... Niet in zoveel woorden - of liever, niet met deze woorden
- dit werd ons in de ondertoon duidelijk gemaakt. Of misschien had Stein verkeerd
begrepen dat we als toeschouwers wensten te ‘participeren’... Om een dergelijke
speltherapie was het ons natuurlijk niet te doen.
Door zijn acteurs te laten spelen temidden van de toeschouwers, doet Peter Pallitsch
in feite iets in dezelfde aard als het ‘ensceneren van de toeschouwersmassa’ zoals
dit bij Stein gebeurt (want Stein gaat nog verder dan wat ik in mijn voorbeeld schetste:
op een bepaald ogenblik begint één van de vier wanden te bewegen, en alle
toeschouwers die in de ruimte verdeeld waren, worden in één hoek gedrongen. Daarna
‘mogen’ ze langs een smalle spleet kruipen om in een nevenvertrek de inmetseling
van Prometheus bij te wonen! Regelmatig was daar aan de uitgang ook een opzichtster
die de toeschouwers terug de zaal injoeg en uitriep dat het nog lang geen pauze was!
De problematiek echter van deze Wedekind-adolescenten lijkt inderdaad zo kwetsbaar
en broos, van zo nabij gezien. Als toeschouwer ‘zou je ze willen helpen’ - een hand
toesteken. Maar je beseft gelijktijdig de afstand die er bestaat tussen ‘hen’ en ‘ons’.
Niet enkel omdat het acteurs zijn, en wij toeschouwers; maar omdat het acteurs zijn
die een situatie uit een vorige eeuw spelen, en wij, als toeschouwers uit deze tijd,
met ontoereikende hulpmiddelen zouden reageren. De dubbelzinnigheid van de
situatie (op verschillende niveaus: in de theaterconventie, in de theaterarchitectuur,
in de historische afstand, in...) wordt concreet geënsceneerd. Dit is meer dan een
regievondst...

En opnieuw van nul beginnen
Het meest indrukwekkend doet Peter Zadek datzelfde over, en werkt het constant
uit, de hele avond door, in twee van zijn recentste ensceneringen. De Meeuw van
Tsjechow10 laat hij spelen zonder decors, op een plankenvloer die iets de zaal inloopt.
De orkestbak is speelbare ruimte geworden.

10

Die Möwe, van Tschechow, Schauspielhais Bochum, regie Peter Zadek.
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Ook de hele zaal. Achteraan de scène is een collectie van divans, sofa's, zetels en
stoelen uit verschillende tijdperken opgesteld. Vrijwillige toeschouwers bekijken
van daar het spel. De zaal blijft de hele tijd door hel-verlicht. En er wordt Tsjechow
gespeeld, zonder een lettergreep of een bedoeling te ‘actualiseren’. Het gevoel dat
je als toeschouwer hebt is er één van ‘opluchting’: het is alsof je weer kunt ademen
in het theater. Je hoeft je niet meer in allerlei kronkels te wringen. Dit is geen eindpunt,
maar een nieuw startpunt.
Hetzelfde - of liever dezelfde methode - heeft Zadek toegepast op King Lear11 van
Shakespeare. Ook hier een helverlichte zaal (de eerste opvoeringen, die ik jammer
genoeg niet kon bijwonen, speelden zich af in een bioscoop, als een onderbreking
van een paar dagen in een reeks Jesus-Christ Superstar-séances!); en een kale situatie.
De acteurs hebben zelf hun spullen uitgezocht. De ene komt verkleed als
balletdanseres (Cordelia), de andere is een soort Kaboeki-acteur, later een zielige
Frankenstein (Lear), nog een andere stapt zo uit een Werner Schroeter-film (wat
Magdalena Montezuma ook letterlijk doet), en Hannelore Hoger geeft als nar briljant
uiting aan haar circus-temperament. Een jong gezelschap dat met ontoereikende
middelen Shakespeare wil opvoeren: zo lijkt het wel. Ook de regisseur lijkt niet zeker
van zijn stuk (en schijnt geen weg te weten met het stuk: wat in dit geval een naar
mijn gevoelen heel gezonde houding is!). Niets wordt opgedrongen aan de
toeschouwer: noch het circusaspect, noch het absurdistische. Dit zijn slechts
toonaarden, middelen waarmee gewerkt wordt, en niet de exclusieve belichting of
benadering van een ‘meesterwerk’. De twijfel van een equipage aan het theater (hoe
moet je in godsnaam nu nog King Lear spelen? Is dat überhaupt nog doenbaar?) zet
zich niet om in steriele en hermetische ontredderingsformalismen (à la Stein), maar
in een nederige bekentenis: dit is het wat we kunnen. Zullen we het nog maar eens
proberen? Kunnen we jullie toeschouwers niet overtuigen? We spelen Shakespeare
zonder valnet. Alle trucjes die we gebruiken (en er zijn er heel wat, maar ze zijn allen
van zielige aard: zoals de zilveren ster op de buishoed van Gloster; of zoals de
vampierentandjes van Lear; of zijn rosse manen!), zijn slechts goocheltrucjes waar
we voor uitkomen. We doen geen onmogelijke poging om een meesterwerk te spelen;
we doen enkel ons best om een onsamenhangend verhaal te vertolken. En wij
vertolken dat terwijl we zelf helemaal in de war zijn. Die Artisten in der Zirkuskuppel:
ratlos. Dit is de ondertitel die het best past bij deze onderneming. Een nederige
houding die de toeschouwer aanspoort om mee te helpen en mee te zoeken.
Het theater opnieuw beginnen? Proberen al het voorafgaande te vergeten. Proberen
los te komen van al onze clichés. Werken met die clichés.

11

König Lear, van Shakespeare, Schauspielhaus Bochum, regie Peter Zadek.
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Politiek overzicht de maand juni
● Internationale samenwerking
Het internationale zeerecht
Op 20 juni kwam in de hoofdstad van Venezuela. Carácas, een internationale
conferentie bijeen, die zich tenminste ruim twee maanden zal bezig houden met een
onderdeel van het internationale recht, tot de formulering waarvan de Nederlander
Grotius reeds in de zeventiende eeuw de eerste stoot gaf: het recht van de ‘vrije’ zee.
Dit is een voor de toekomst van de wereld uitermate belangrijke conferentie. Het
gebruik immers van de zee is in deze tijd een probleem geworden, véél en véél groter
dan Grotius in zijn dagen zelfs maar kon vermoeden, hoewel ook hij reeds stelde,
dat men terecht de vraag mocht stellen of de mensen op het vasteland de zee ‘bezitten’
dan wel de zee eigenlijk het vasteland ‘bezit’.
Incidenteel zijn de problemen van het zeerecht de laatste tijd enkele malen nogal
scherp naar voren gekomen. Daarbij speelde vooral de kwestie van de territoriale
wateren een belangrijke rol. Vooral dáár waar in het zogenaamde territoriale plateau
olie of andere mineralen voorkomen op een diepte die met de moderne boortechniek
bereikbaar is, alsmede dáár waar de zeevisserij van wezenlijke betekenis is voor het
welzijn van een land. Venezuela zelf is een van de eerste landen die eigenmachtig
zijn bezit over het territoriale plateau heeft afgekondigd, zozeer dat het daarmee de
reeds volkenrechtelijk erkende rechten van de Nederlandse Antillen overlapte. IJsland
heeft een klein zee-oorlogje geriskeerd om zijn eigen interpretatie van zijn
visserijrechten kracht bij te zetten. Doch dit zijn slechts incidentele problemen van
het zeerecht. Mogelijk hebben zij mede de stoot gegeven tot het bijeenroepen van
de conferentie in Carácas, maar de problemen waar het in deze conferentie om gaat,
reiken veel verder. De zee wordt momenteel voor vijf verschillende doeleinden
gebruikt. In de eerste plaats voor het scheepsverkeer tussen landen en continenten;
in de tweede plaats voor de voedselvoorziening door middel van de visserij; in de
derde plaats voor de winning van allerlei mineralen uit de zeebodem; in de vierde
plaats voor ontspanning en in de vijfde plaats voor het dumpen van allerlei soorten
afval.
Al deze vormen van gebruik zijn in de laatste tijd enorm geïntensiveerd. Het
goederentransport over zee groeit ieder jaar met 8%. Tussen 1950 en 1970 is de
visvangst toegenomen van 20 miljoen ton tot 70 miljoen. De visserij is nauwelijks
meer handwerk; vissersschepen, uitgerust als fabrieken, gaan de zee op en sporen
door middel van radar of helicopters scholen vis op, die massaal worden gevangen
en meteen gereed worden gemaakt voor consumptie. De gaswinning uit de zee komt
in waarde die van de hele visvangst nabij. 15% van de hele oliewinning der wereld
komt uit de zee en de verwachting is, dat dit aandeel van de zee tot 30 à 40% zal
stijgen. De exploratie van de zeebodem heeft uitgewezen dat daar niet alleen losse
blokken op liggen, ter grootte van ping-pongballen tot voetballen, die een enorme
rijkdom aan mangaan, kobalt, nikkel en koper bevatten, maar dat dergelijke blokken
door een of ander chemisch proces in de diepte van de zee voortdurend worden
bij-gevormd en dus als het ware onuitputtelijk zijn. De recreatieoorden aan de kust
groeien dicht en in alle ernst denkt men er thans over hotels midden in zee te gaan
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bouwen. Of drijvende hotels met allerlei soorten recreatiemogelijkheden. En tenslotte
neemt het gebruik van de zee als stortplaats voor allerlei afval angstwekkend toe.
Niet alleen rechtstreeks door de lozing van industriële afval en het uitdruppen van
olie uit schepen en boortorens, maar ook indi-
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rect doordat de wolken van giftige gassen, die op het vasteland worden geproduceerd
met name door het autoverkeer, op de zee neerslaan en daar door het water worden
opgenomen. De zee vormt dus ten dele een begeerd bezit, waarop het van belang is
rechten te kunnen doen gelden, maar anderzijds ook een bezit voor de mensheid in
haar geheel inzoverre, dat de zee, die verreweg het grootste deel van het aardoppervlak
beslaat, het biologisch evenwicht schept waardoor menselijk leven op aarde mogelijk
is. Vervuiling van de zee door allerlei afvalstoffen kan dit biologisch evenwicht
verstoren met alle ernstige gevolgen van dien voor de menselijke samenleving. Het
gebruik van de zee is dus niet alleen een kwestie van rechten maar ook van plichten
en de conferentie van Caracas staat dus voor het grote probleem het evenwicht tussen
deze twee te zoeken.
Hetgeen een hele kluif zal zijn voor de 5000 afgevaardigden van 151 landen, die
hier bijeen zijn gekomen.

De N.A.V.O.
Met een min of meer plechtige bijeenkomst in Brussel heeft de NAVO haar 25-jarig
bestaan ‘gevierd’. Aan deze bijeenkomst nam de Amerikaanse President, Nixon,
persoonlijk deel, maar het moet hem enigszins pijnlijk getroffen hebben - en zo was
het ook bedoeld - dat hij het énige aanwezige staatshoofd was. Alle andere landen
werden vertegenwoordigd door hun minister-presidenten, op Canada en IJsland na,
die een speciale delegatie stuurden. Dit viel vooral op door de afwezigheid van de
nieuwe Franse President, Giscard d'Estaing, die op dit punt klaarblijkelijk helemaal
de lijn volgde van zijn voorganger Pompidou, die het vertikte om van de
NAVO-bijeenkomsten een soort ontmoeting te maken tussen de grote leenheer,
Amerika, en zijn Europese baronnen. Giscard speelde zijn spel alleen wat meer
diplomatiek, door het bezoek van de Sjah van Perzië aan Parijs aan te grijpen als een
excuus voor zijn afwezigheid.
Behalve de viering van het zilveren jubilé van de NAVO had de conferentie nog
een tweeledig doel. In de eerste plaats zouden de aangesloten landen hier het nieuwe
Atlantische Charter tekenen, dat in Ottawa werd opgesteld. Reeds verleden jaar
opperde Kissinger het plan van een herziening van de overeenkomst en sedertdien
is aan dit plan van alle kanten, door Engeland, Frankrijk en België, gedokterd.
Uiteindelijk heeft het niet zoveel meer om het lijf. Het enige belangrijke aspect ervan
is, dat Amerika zich nu duidelijker dan tevoren heeft opgesteld als een niet alleen
militaire maar ook politieke bondgenoot van Europa, zij het dan niet, zoals de Fransen
oorspronkelijk wilden, in het bijzonder van de Europese Gemeenschap. Het nieuwe
Charter voorziet in politiek overleg tussen de aangesloten landen. Een heet hangijzer
voor de Amerikanen, die zich de laatste tijd nogal geprikkeld voelden door een
eigenmachtig optreden van de Europese Gemeenschap in de internationale politiek,
met name in het overleg met de olieproducerende landen.
In de tweede plaats moest deze conferentie dienen om Nixon een zekere ruggesteun
te geven bij het voeren van zijn besprekingen in Moskou. Hij moest en zou daar
aankomen met een familiefoto van de NAVO in zijn zak, waarop hijzelf middenin
zat als ‘leider’ van een Atlantische Gemeenschap. De verdragspartners hebben dit
maar op de koop toe genomen, omdat zij bij deze ontmoeting tenminste iets van
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Nixons plannen voor de besprekingen in Moskou konden vernemen en mogelijk
daarop enige invloed konden doen gelden.

De atoom-club
Er is eensklaps weer beweging gekomen in de atoomclub. Niet alleen doordat India
er ongevraagd toe is toegetreden, maar ook doordat verschillende landen weer nieuwe
atoomproeven hebben ondernomen. China, Frankrijk en Engeland, alle drie op hun
beurt. Hetgeen meebrengt, dat zij elkaar moeilijk meer verwijten kunnen maken.

De Europese Gemeenschap
De lucht begint een beetje op te klaren rond de Europese Gemeenschap. De Engelsen,
die de vorige maand reeds te kennen gaven dat er met hen te praten viel over de
voortzetting van hun lidmaatschap, hebben nu ook ten aanzien van de
landbouwpolitiek ietwat ingebonden. Mogelijk mede onder druk van de Britse
industriëlen, die onverholen te kennen hebben gegeven dat zij in een nauwer toehalen
van de banden met Europa de enige mogelijkheid zien om de economie van Engeland
weer enig leven in te
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blazen. De negen hebben weer moed gevat en zijn met nieuwe plannen voor een
economische sanering van Europa voor de dag gekomen.

Bilaterale samenwerking
- Amerika en het Midden-Oosten. President Nixon heeft een triomfale reis gemaakt
langs alle landen van het Midden-Oosten teneinde deze landen de gelegenheid te
bieden hem toe te juichen als de vredestichter achter Kissinger en hun tevens
economische steun toe te zeggen, deels in de vorm van atoominstallaties voor
vreedzame doeleinden. Plus uiteraard enige wapenleveranties. Of daar op de lange
duur de vrede mee is gediend, blijft een open vraag.
- Amerika - Rusland. President Nixon heeft ook Moskou bezocht en is daar ook
als een soort vredestichter toegejuicht. Of hij echter erg veel vorderingen heeft
gemaakt in zijn besprekingen met Brezjnev over de beperking van de bewapening,
valt te betwijfelen. Uit het slotcommuniqué viel alleen maar op te maken dat hij er
niet veel mee is opgeschoten. Veel meer dan een betrekkelijk loos gebaar van
ogenschijnlijke vriendschap had het niet te betekenen.
- Pakistan en Bangla Desj. President Bhoetto van Pakistan heeft een bezoek
gebracht aan Bangla Desj en daar duidelijk afstand genomen van de gewelddaden
die de troepen van Pakistan daar enkele jaren geleden pleegden, toen dit land zijn
onafhankelijkheid uitriep. Hoe goed Bhoetto het ook bedoelde, hij kon er niet in
slagen een klimaat van wederzijds vertrouwen tussen beide landen te scheppen. De
oorzaak daarvan lag in de omstandigheid dat hijzelf niet meer wilde dan een dergelijk
klimaat te scheppen terwijl Bangla Desj hoopte dat hij meteen tot zaken zou komen
en een aantal hangende problemen zou oplossen. Zover echter kon hij niet komen.
Zijn goodwill-reis werd algemeen als een mislukking beschouwd.
- Portugal en Rusland. Na een breuk van 56 jaren hebben Portugal en Rusland
weer diplomatieke betrekkingen aangeknoopt. Men ziet daarin een teken, dat de
Sovjet-Unie niet voornemens is via de communistische partij in Portugal de regering
van generaal Spínola moeilijkheden in de weg te leggen.

● Internationale conflicten
De Palestijnen
Langzaam maar zeker begint de oorlogstoestand tussen de Arabische landen enerzijds
en Israël anderzijds geliquideerd te worden. De troepenscheiding tussen Israël en
Syrië schijnt volgens plan te verlopen. In de loop van de maand juni hebben de
troepen van de Verenigde Naties de stellingen ingenomen die hun in de overeenkomst
tussen beide landen waren toegewezen.
Intussen echter geven de Palestijnen hun verzet niet op. Zij blijven gewelddaden
van de gruwelijkste soort beschouwen als gewettigde middelen om ‘sympathie’ te
wekken voor hun zaak. Israël van zijn kant blijft daar even keihard het oude joodse
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rechtsbeginsel ‘oog om oog, tand om tand’ tegenover stellen en met zijn
bombardementsvliegtuigen de kampen bestoken waar de Palestijnen - vanwege de
‘gastvrijheid’ van de Arabische landen - in zijn ondergebracht. Veel meer dan
kosteloze sympathieverklaringen krijgen de Palestijnen van hun Arabische vrienden
niet. Zij blijven vluchtelingen, die, uit hun geboortegrond verdreven, geen nieuw
vaderland aangeboden kregen van hun ‘vrienden’. Zij dreigen de dupe te worden
van de vrede. Zij zijn vastbesloten zich dit niet te laten welgevallen. Tussen hen en
Israel blijft het oorlog. Een oorlog die niet alleen ter plaatse wordt uitgevochten,
maar overal ter wereld een sfeer van onveiligheid schept.
President Sadat van Egypte heeft reeds verklaard, dat steun aan de Palestijnen
voor hem niet meer betekent dat Israel moet verdwijnen. De vrede met Israël ligt de
Arabieren toch blijkbaar nader aan het hart dan het lot van hun Palestijnse broeders.
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● Nationale politiek
Nederland
- Defensie. De moeilijke positie van het kabinet Den Uyl heeft in de loop van de
maand juni nog weer een extra accent gekregen door de voorstellen van minister
Vredeling om het defensie-apparaat zodanig in te krimpen dat een bezuiniging van
anderhalf miljard zou worden verkregen. Met dit bezuinigingsplan, dat onvermijdelijk
een verzwakking van de Nederlandse verdediging ten gevolge zou hebben, stond hij
al aanstonds op de tenen van de confessionele partijen die deel uitmaken van het
regeringsteam. Maar nog veel sterker kreeg hij in de NAVO de wind van voren. Met
lood in de schoenen toog Vredeling naar Noorwegen, waar in Bergen de
defensieministers van de NAVO-landen bijeen kwamen om de situatie te bespreken.
Daar werd hij duidelijk het zwarte schaap. Van alle kanten werden hem verwijten
om de oren geslingerd. Als hij zijn plannen doorzette, zou Nederland voortaan in de
kring van de NAVO als de onbetrouwbare bondgenoot bij uitstek te boek komen te
staan; het zou niet alleen zijn eigen defensie verzwakken, maar ook die van Europa.
Die kritiek kwam niet alleen uit wat men als een conservatieve hoek zou mogen
bestempelen, maar het meest ongezouten van Vredelings eigen socialistische
geestverwanten in het buitenland. Met name zijn Westduitse collega maakte hem
heftige verwijten. De arme Vredeling voelde zich zozeer in het nauw gedreven, dat
hij midden in de nacht zijn minister-president uit het bed belde om hem deelgenoot
te maken van zijn sores - een vriendelijke omschrijving van telefonisch uithuilen.
Den Uyl voelde zich ook allerminst gelukkig met deze gang van zaken, te meer omdat
terugkrabbelen onvermijdelijk tot moeilijkheden met zijn eigen achterban zou leiden.
Dat gold niet alleen voor het kleine achterbannetje van Bas de Gaay Fortman, die
zich op het naieve standpunt stelt dat Nederland niets meer te vrezen heeft wanneer
het zichzelf tot ‘open stad’ in de zin van het oorlogsrecht uitroept - alsof de Russen
zich van dat oorlogsrecht iets zullen aantrekken als het eenmaal hard tegen hard gaat!
- maar ook voor de grote achterban van de Partij van de Arbeid, die in haar
verkiezingsprogram een drastische bezuiniging op de defensieuitgaven eiste.
Vredelings bezuinigingsplannen lagen helemaal in haar lijn en zij kondigde duidelijk
aan zich tegen iedere verzwakking daarvan ten scherpste te zullen verzetten en van
het kabinet Den Uyl te eisen, dat het niet voor de kritiek van de NAVO door de
knieën zou gaan. Anders echter dan Bas de Gaay Fortman heeft noch Den Uyl noch
zijn kabinet de NAVO afgezworen. Met de kritiek van de NAVO moest terdege
rekening worden gehouden. Vanwege de door hem altijd gepredikte openheid en
rechtlijnigheid in de politiek zocht Den Uyl het, zoals gewoonlijk, in compromissen.
Vredeling mocht de NAVO toezeggen dat zijn bezuinigingsplannen voorlopig in de
ijskast gingen en dat hij pas serieus aan de uitvoering ervan zou gaan denken wanneer
de ontwapeningsgesprekken met het Oostblok gunstig zouden verlopen. Op dringend
verzoek van Nederland stemde de NAVO ermee in, dat haar kritiek op het plan
Vredeling voorlopig nog niet wordt gepubliceerd, omdat het Nederlandse Parlement
nog geen kennis heeft kunnen nemen van de Defensienota, waarin Vredeling zijn
plannen zal openbaren. Die Defensienota echter komt pas wanneer de Tweede Kamer
met reces is. Allemaal vanwege de openheid weten de Nederlanders dus tot dusverre
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nog niets over wat de Regering van plan is met de defensie van hun land! Leve de
openheid van mijnheer Den Uyl!
- Buitenlandse politiek. Je blijft lachen met de acrobatische toeren die de Nederlandse
‘staatslieden’ van het nieuwe garnituur uitvoeren op het slappe koord van de
buitenlandse politiek. Bas de Gaay Fortman wil met alle geweld uit de NAVO,
overtuigd dat de Russen in geval van oorlog prompt halt zullen maken voor de
Nederlandse grens omdat Bas Nederland tot een ‘open stad’ heeft verklaard. O, sancta
simplicitas! Vredeling was intussen ook op een idee gekomen. Op de bijeenkomst
van de NAVO-ministers in Noorwegen lanceerde hij wat hij noemde zijn ‘omgekeerde
Brezjnev-doctrine’. Wat hij daar precies onder verstond, was niemand helemaal
duidelijk. De Brezjnev-doctrine houdt in, dat Rusland met geweld moet optreden
wanneer een van zijn satellietstaten met democratische danspasjes buiten het gareel
gaat lopen. Wat is dan de omgekeerde Brezjnev-doctrine? Uit het ver-
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band waarin ons aller Vredeling deze term gebruikte, zou men moeten opmaken, dat
omgekeerd de grote broer in de NAVO, Amerika, met geweld zou mogen optreden
wanneer een van de NAVO-partners het rechte pad van de democratie verlaat. Onze
Vredeling meende namelijk Amerika te moeten aanmanen om in Griekenland ‘in te
grijpen’ teneinde aldaar de democratie te herstellen. Met andere woorden, van Athene
een soort Praag maken! En dat allemaal in naam van de democratie en de
mensenrechten! Dat ging zelfs Van der Stoel te ver. Het ministerie van Buitenlandse
Zaken distancieerde zich nadrukkelijk van deze gekkepraat en Vredeling zelf moest
haastig verklaren dat hij slechts een privé-mening ten beste had gegeven en niet een
standpunt van de Nederlandse Regering had weergegeven. - Alsof één zo'n blunder
nog niet genoeg was voor één maand, gooide minister Pronk van Ontwikkelingshulp
er nóg een tegenaan door te laten doorschemeren, dat hij zijn ontwikkelingshulp aan
Indonesië wilde gebruiken om druk uit te oefenen op de interne politieke situatie
aldaar. Prompt liet Indonesië weten, dat hij zijn centen kon houden als hij daar
politieke voorwaarden aan wilde verbinden en ook dit Pronkstuk van de Regering
moest terug met een verklaring dat zijn opmerking alleen voor binnenlands gebruik
bestemd was geweest. Met andere woorden, om zijn partijgenoten zand in de ogen
te strooien. De heren in Den Haag maken Nederland wel langzamerhand de risee
van het hele buitenland. - De Grondwet. Reeds jaren geleden heeft de Regering een
commissie onder leiding van de heren Donner en Cals belast met het voorbereiden
van een grondwetsherziening. Tot een regeringsvoorstel heeft dit nooit geleid.
Mogelijk omdat de meningsverschillen over de wijze waarop de Grondwet moet
worden veranderd, te zeer uiteen lopen om voor bepaalde voorstellen de tweederde
meerderheid te halen die voor een grondwetsherziening noodzakelijk is. De Regering
probeert nu langs een andere weg dan de gebruikelijke toch een grondwetsherziening
voor te bereiden. Niet doormiddel van een afgerond voorstel, dat op de normale wijze
van een wetsvoorstel door het Parlement in behandeling kan worden genomen, maar
door middel van een discussienota, die niet meer bevat dan een aantal staatsrechtelijke
beschouwingen, uitmondend in 22 discussiepunten. Het is de bedoeling dat de beide
Kamers der Staten-Generaal zich nog voor het einde van het jaar over die
discussiepunten uitspreken, zodat de Regering een peil kan trekken op de in het
Parlement levende opinies en aldus aan de weet kan komen wat voor haar een haalbare
kaart is. - De 22 discussiepunten draaien om enkele belangrijke vragen. De
belangrijkste daarvan zijn de mogelijkheid tot invoering van een beperkt
districtenstelsel, waarmee hetzelfde effect zou kunnen worden bereikt als met een ongewenst geachte - verhoging van de kiesdrempel en dus de vorming van
splinterpartijtjes kan worden bestreden; ten tweede de mogelijkheid om bij de
verkiezingen tevens de kabinetsformateur te kiezen; ten derde een herziening van de
positie van de Eerste Kamer; ten vierde het vastleggen ook van de sociale
grondrechten in de Grondwet alsmede grondwettelijke erkenning van het beginsel
der openbaarheid; ten vijfde het openen van de mogelijkheid om naast gemeenten
en provinciën ook gewesten in te stellen. Daarnaast wordt in enkele punten
weergegeven waar de Regering meent dat het maar moet blijven zoals het is.
Verkiezing van de minister-president bijvoorbeeld wijst zij af. - Een en ander bevindt
zich nog in een te prematuur stadium om er veel van te zeggen; de behandeling van
deze nota in het Parlement zal daartoe wellicht meer aanleiding geven.

Streven. Jaargang 27

- De partijverhoudingen. Nog steeds zit er roering in de onderlinge verhouding
tussen de partijen. Het wordt hoe langer hoe meer duidelijk ten eerste, dat de twee
confessionele partijen die zich voor deelname aan het kabinet Den Uyl hebben laten
lijmen, zich niet bepaald happy voelen in deze combinatie. Ten tweede, dat zij in
deze combinatie min of meer worden vastgehouden door twee figuren uit hun midden
die in het kabinet zitten, die zij nog maar ten dele als echte geestverwanten
beschouwen, te weten minister Boersma, die officieel lid is van de Anti-Revolutionaire
Partij maar wiens sympathieën vrijwel geheel liggen aan de kant van de Partij van
de Arbeid, en minister de Gaay Fortman, wiens sympathieën wel niet zo sterk als
die van Boersma, maar toch vrij duidelijk in dezelfde richting neigen. Ten derde, dat
de confessionele partijen momenteel weinig méér kunnen doen dan remmen. De heer
Andriessen heeft dat onomwonden gezegd: het kabinet kan niets wat wij niet willen.
Maar of er erg veel kans is dat het kabinet doet wat de confessio-
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nelen wel willen, zei hij er niet bij. Men kan daar zijn twijfels over hebben. Ten
vierde moeten de twee confessionele partijen die aan het kabinet meedoen, het oog
gericht houden op de wens die de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk
te kennen hebben gegeven: straks, en liefst zo spoedig mogelijk, te geraken tot één
confessioneel blok, het Christen Democratisch Appèl. Dit betekent dat zij tegenover
de bestaande regeringscombinatie zoveel mogelijk de handen vrij moeten houden
om zéker vóór de volgende verkiezingen hand aan hand te kunnen gaan met de
Christelijk-Historische Unie, die thans in de oppositie zit. Zij zullen daarom alles op
alles moeten zetten om geen verkiezingen te forceren voordat het Christen
Democratisch Appèl een beklonken zaak is. Tenslotte komen er ook nog
moeilijkheden binnen het zogenaamde ‘progressieve blok’. De groep van Bas de
Gaay Fortman heeft zich voor de volgende regeringsperiode al volkomen vastgelegd
aan het standpunt dat Nederland uit de NAVO moet treden; iets waar Den Uyl niet
van wil weten. AR-leider Aantjes heeft al gezegd dat zij dan maar uit de regering
moeten treden, maar dát doen zij niet. Enfin: het blijft maar rommelen.
- Het sociaal-economisch beleid. Ook in de sector van het sociaal-economisch
beleid blijft het roerig. Zowel aan de kant van de werkgevers als aan de kant van de
vakbonden begint men verkennenderwijs stellingen in te nemen voor het jaar 1975.
Men wil dan een krachtige loonsverhoging doorzetten. Daarover zal echter in de
komende maanden nog zwaar moeten worden onderhandeld. - Een lelijke schrik is
de Regering om het hart geslagen toen de statistiek in de loop van deze maand
onthulde, dat niet minder dan 800.000 Nederlanders tussen 15 en 65 jaar leven van
sociale uitkeringen en dat, als deze ontwikkeling doorgaat, er over vier jaar een
miljoen steuntrekkers zullen zijn; dat is één op iedere vier werkende Nederlanders.
De Nederlandse sociale verzekeringswetgeving mag dan model staan voor de hele
wereld; langzamerhand wordt het een benauwend probleem: wie zal dat betalen,
zoete lieve Gerritje?

Verenigde Staten van Amerika
- Watergate. Nixon heeft zich een uiterst sluw politicus getoond door net in de maand
juni, nu het vuur van een impeachment hem steeds nader aan de schenen wordt
gelegd, zijn grote buitenlandse tournee te gaan maken. (Zie: internationale
samenwerking). Die hele tournee leverde Amerika geen enkel voordeel van enige
betekenis op; het was alleen maar voordelig voor de President, die door de
spectaculaire ontvangsten, die hem overal werden bereid, de aandacht wist af te
leiden van zijn binnenlandse moeilijkheden. Of hij daarmede de dreiging van een
impeachment zal kunnen bezweren, is een open vraag. De publieke opinie in Amerika
begon in de loop van de maand juni al even iets gunstiger op het aanblijven van de
President te reageren; onder de Republikeinen vooral rezen meer twijfels. Maar de
verkiezingen liggen nog ettelijke maanden weer nieuwe reisplannen bekend heeft in
het verschiet en ofschoon Nixon al gemaakt, kan hij toch niet aan het reizen blijven.
Vast staat in ieder geval, dat de juridische commissie uit het Congres, die de
beschuldigingen tegen Nixon aan het formuleren is, eensklaps heeft besloten het
tempo van haar werkzaamheden te verhogen. Zij laat zich door de advocaten van het
Witte Huis niet meer nieuwe vertragingen afdwingen en heeft besloten nu vijf dagen
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in de week zitting te houden inplaats van drie teneinde een strikt tijdschema te kunnen
aanhouden. Volgens dat tijdschema zou de commissie op 12 juli het verhoor van een
beperkt aantal getuigen afsluiten. Op 15 juli zou zij in debat gaan over de verschillende
artikelen van de beschuldiging en in de week van 22 juli zou zij de stemming daarover
afwerken. Haar rechtskundig adviseur, John Doar, krijgt dan nog tien dagen tijd om
het eindrapport samen te stellen, dat aan het Congres zal worden aangeboden. Intussen
zijn de leiders in het Congres druk bezig om zoveel mogelijk hangende zaken af te
doen om het Congres een blanco agenda te bezorgen, zodat het zich in augustus
volledig op de behandeling van het impeachment kan concentreren. Men verwacht
dat de stemming over deze zaak tegen eind augustus zal kunnen plaatsvinden, zodat
de Senaat nog in de loop van dit jaar het proces tegen Nixon zal kunnen openen. Intussen komen steeds meer duistere figuren uit de Watergate affaire voor de rechter
en uit de behandeling van hun zaken komen steeds weer nieuwe feiten naar voren.
Plezieriger wordt het er voor Tricky Dick niet op.
- Kissinger. Een ogenblik dreigde het, dat minister Kissinger, tot dusverre zorg-
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vuldig buiten het Watergate schandaal gebleven, toch ook een paar spetters op zijn
jas kreeg. Er werd namelijk onthuld dat hij actief had meegewerkt aan het afluisteren
van enkele van zijn medewerkers en van een aantal journalisten. Op zichzelf viel
hem dat niet zo zwaar aan te rekenen, omdat het gebeurde op een moment dat daar
nog geen strenge wetten voor golden, maar wat hem wel werd aangerekend was, dat
hij over de rol die hij bij dat afluisteren had gespeeld, onjuiste mededelingen onder
ede had gedaan. Kissinger reageerde woedend op deze aantasting van zijn goede
naam. Hij kon dat als minister van Buitenlandse Zaken niet op zich laten zitten,
verklaarde hij en als daar niet gauw een eerherstel op volgde, zou hij zijn
ministerschap neerleggen. Washington schrok daar danig van en ging meteen aan
het werk om de zaak in de doofpot te krijgen.
- Criminaliteit. De toenemende criminaliteit in Amerika heeft weer een sensationele
moord opgeleverd: de 70-jarige moeder van de reeds eerder vermoorde Ds. Martin
Luther King werd in een kerk door een neger neergeschoten.

Engeland
Premier Wilson staat voor een moeilijke beslissing. Labour heeft bij de laatste
verkiezingen geen absolute meerderheid in het Lagerhuis kunnen behalen en zijn
kabinet kan dus alleen regeren bij de gratie van de liberalen en eventueel de
splinterpartijen. Dit is een wankele basis gebleken. Tot driemaal toe binnen 24 uren
heeft Wilson in het Lagerhuis een gevoelige nederlaag geleden. Het wachten is nu
op zijn besluit nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Wilson scheen dat ook wel te
overwegen, mede omdat de opiniepeilingen hem een grote voorsprong van maar
liefst 12% op de conservatieven voorspelden. Maar zoveel haast had hij er ook niet
mee, dat hij die verkiezingen nog voor de zomer uitschreef. De publieke opinie kan
snel omslaan en de inflatie neemt momenteel in Engeland een zodanige omvang aan,
dat niet alleen de werkgevers maar ook de middenstanders en de huisvrouwen de
schrik om het hart is geslagen. Waarschijnlijk echter zal Wilson het erop aanleggen
de verkiezingen nog vóór oktober uit te schrijven, omdat dán de jaarlijkse congressen
zowel van de conservatieven als van zijn eigen partij plaats vinden. Bij de
conservatieven zou het vooruitzicht van verkiezingen de strijdlust te zeer
aanwakkeren; bij Labour zou de linkervleugel met haar vérgaande eisen van
nationalisering der grote industrieën wel eens de overhand kunnen krijgen en aldus
roet in het eten kunnen gooien.

Italië
Premier Rumor heeft medio juni het ontslag van zijn vijfde kabinet ingediend; dit
kabinet heeft niet langer dan drie maanden het bewind over Italië gevoerd. Zijn
aftreden was het gevolg van onenigheid tussen de christen-democratische en
socialistische partners over een aantal harde maatregelen, die de minister van financiën
noodzakelijk achtte om het land voor een volslagen bankroet te behoeden.
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Merkwaardig is daarbij, dat de socialisten het met name opnamen voor de
middenstand, die door de voorgestelde kredietbeperkingen ernstig zou worden
getroffen. De minister van financiën echter, geruggesteund door de President van de
Italiaanse staatsbank, toonde zich onwrikbaar. - Behalve dat Italië economisch
gesproken op het punt van een totaal faillissement staat, kampt het ook nog met een
herleving van het fascisme, dat zich angstwekkend brutaal begint te manifesteren. President Leone moet een nieuwe formateur aanwijzen en deze zal het verre van
gemakkelijk krijgen; als er nú niet een sterke regering komt, zijn de rampen niet te
overzien.

Portugal
Het ziet er niet naar uit dat de staatsgreep van generaal Spinola Portugal economisch
erg goed heeft gedaan. Iedereen acht nu de tijd gekomen om lang gekoesterde eisen
kracht te gaan bijzetten en aan het einde dreigt de chaos. Generaal Spinola ziet zich
dan ook gedwongen te remmen en dat meent hij alleen te kunnen door steeds meer
macht aan zich persoonlijk te trekken. Waarnemers voorspellen dat het niet lang
meer zal duren eer Portugal voor de keus wordt gesteld van een economische
ineenstorting óf een gematigde dictatuur. - De eerste tekenen daarvan vertoonden
zich reeds in een decreet tot beperking van de persvrijheid in dier voege, dat aanzetten
tot staking wordt verboden. - Het ziet ernaar uit dat de regering Spinola wel
vorderingen maakt in zijn onderhandelingen met de vrijheidsbewegingen in de
Portugese koloniën. Spinola maakt ernst met het aanbieden van het
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zelfbeschikkingsrecht, waarin, naar hij verzekerde, het recht op staatkundige
onafhankelijkheid besloten ligt.

West-Duitsland
Het einde van de maand betekende voor de derde President van Duitsland, Gustav
Heinemann, tevens het einde van zijn ambtsperiode. De oud-minister van Buitenlandse
Zaken, Walter Scheel, volgt hem op. Heinemann is 73 jaar oud; Scheel 54.
In de deelstaat Neder-Saksen hebben de verkiezingen belangrijke winst voor de
liberalen opgeleverd, terwijl de verwachte teruggang van de socialisten is meegevallen.
De nieuwe kanselier, Schmidt, mag niet ontevreden zijn.

Oostenrijk
Bij de presidentsverkiezingen in Oostenrijk heeft de kandidaat van de socialisten,
Rudolf Kirchschlaeger, de overwinning behaald, zij het ook met een krappe
meerderheid - 51,7% van de stemmen.

Luxemburg
De verkiezingen in Luxemburg hebben tot een ingrijpende verandering in de Regering
geleid. Groothertog Jan heeft de vorming van een kabinet opgedragen aan Gaston
Thorn, die een regering heeft gevormd waarin voor het eerst sedert meer dan een
halve eeuw de Christen Democraten geen deel hebben. Een coalitie van liberalen en
socialisten maakt nu de dienst uit. De nieuwe regering bestaat uit jonge figuren, die
als energiek bekend staan.

Argentinië
President Peron is overleden; zijn weduwe, Isabel, heeft het presidentschap van hem
overgenomen. Dit gebeurde op het laatset nippertje van de maand juni; of de politici
en de militairen van Argentinië het zo zullen laten en of het peronisme, waarin de
legende van Evita Peron nog altijd sterk leeft, rondom deze Isabel zal stand houden,
zal in de komende maanden moeten blijken.

België
De wet op de gewestvorming
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1. België heeft nu drie gewestraden
Het staat vast: voor het eind van deze week hebben kamer en senaat de wet in
voorbereiding op de gewestvorming goedgekeurd. Niet met twee-derde meerderheid
als uitvoering van Art. 107 quater maar met een grote helft van de stemmen als een
ordinaire wet, een bleke afdruk van het oorspronkelijk plan. Het gaat nu slechts om
een pseudo gewestvorming, een wilde scheut op de boom van het federalisme die
reeds tientallen jaren groeit in de Belgische tuin. De wortels liggen reeds ver terug
in het verleden. Het Vlaams federalisme met zijn zucht naar autonomie, het recentere
Waals federalisme. Ze kenden een trage groei met plotse opflakkeringen en taaie
weerstand van de kant van 't unitaire België. De grondwetswijziging van de regering
Eyskens leek de inzet van 'n definitieve ombouw naar een geregionaliseerd land.
Door de machinaties van de unitaristische machten, de eeuwige compromisvorming,
werden de kool en de geit gespaard. Het werd een grondwetsherziening die de zaken
zo ingewikkeld maakte, met tal van nieuwe organen en nieuwe procedures, dat reeds
tal van stemmen opkwamen voor een nieuwe grondwetsherziening, nog vóór men
de uitvoering van de herstructurering van het land had aangepakt. Deze eerste fase
werd op dreef geholpen door de drie traditionele establishmentpartijen, CVP, BSP
en liberalen, met de taalpartijen in de oppositie. Het was lang niet duidelijk wie het
huiswerk af zou maken. In de grondwet was de vereiste waar-
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borg ingeschreven: twee-derde meerderheid in het parlement met daarbij de helft in
iedere taalgroep zouden hun akkoord betuigen.
Doch de geschiedenis van de laatste legislatuur met de driepartijenregering mondde
uit in het overhoop gooien van de kaarten. Na het afschudden van de zich
radicaliserende socialisten, en het opnemen van één vleugel van de communautairen
in de regering, werd het beeld totaal gewijzigd zowel in de regering als in de oppositie.
Premier Tindemans beschikt niet over tweederde steun in het Parlement, wel over
een meerderheid in beide taalgroepen.
En toch zien wij plots een versnelling optreden, wordt er een wet op de
gewestvorming neergelegd, niet als uitvoering van Art. 107 quater, maar als
voorbereiding van de latere serieuze gewestvorming, en wordt deze wet overhaast,
als ware het stiekum, gestemd. Dit spijts de kritiek van de Raad van State, waarop
het ontwerp nog meer afzwakte, en tegen alle kritische commentaar van politicologen
en journalisten in. De laatste dagen voor het parlementair verlof - o mooie Belgische
traditie! - worden drie gewestraden in het leven geroepen, met facultatieve
raadgevende bevoegdheid in gewestelijke aangelegenheden en krijgt de regering een
drieledige structuur voor het behartigen van de gewestelijke belangen van Vlaanderen,
Brussel en Wallonië.
2. Een voorbereiding tot een status quo?
Deze voorbereidende wet lijkt een sisser in het vuurwerk.
Inzake gewestvorming lijkt het resultaat nefast, vanuit het oogpunt van de
verwachte spreiding van de macht is er geen enkel resultaat. Er komen geen
rechtstreeks verkozen leden in de gewestraden, de Vlaamse respectievelijk de Waalse
senatoren zullen de job er bij nemen. Voor Brussel zullen de in Brussel
gedomicilieerde senatoren en 'n deel van de leden van de reeds bestaande
agglomeratieraad van de partij zijn. Dit wordt een broeinest van moeilijkheden! De
huidige bevoegdheid is zelfs niet eens verplicht adviserend.
De uitvoering wordt toevertrouwd aan drie ministercomité's binnen de nationale
regering, op voet van gelijkheid voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
Dit alles lijkt in de verste verte niet te leiden naar federalisme, maar zelfs het
regionalisme ligt niet in het verschiet! Gezien het totaal ontbrekende autonome
beschikkingsrecht, kan men hooguit gewagen van een voorbereidende decentralisatie,
maar zelfs dit gaat niet op, aangezien het geheel even centraal en meer ingewikkeld
wordt.
Daarom zijn wij van oordeel dat het hier om een gevaarlijke sisser gaat en wel op
drie vlakken. Op het terrein van de verhouding tussen het centrum van de macht en
de periferie, van de taalverhouding en van de sociaal-economische verhouding werd
er achteruitgang geboekt.
Van een werkelijke spreiding van de macht is er geen sprake. Het ziet er naar uit
dat, met medewerking van het Rassemblement Wallon, de centristen het voor elkaar
kregen de ganse gewestvorming te ondermijnen door alle macht centraal te houden,
in handen van nationaal verkozen parlementsleden en van de nationale regering.
Dergelijke gewestraden zijn blindgangers. Een werkelijk gewestelijk beleid blijft
onmogelijk, afwijkende of aan het unitair beleid tegen-
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gestelde belangen kunnen niet aan bod komen in een dergelijke context.
Wij zijn bovendien de weg ingeslagen van een regionalisme met drie, waar zoals
de zaken nu werden geregeld, de francophone Brusselaars scheidsrechter zijn over
Vlaanderen en Wallonië.
Tenslotte worden er embryonair op dit ogenblik organen gecreëerd die, zo zij
uitgroeien tot een echte gewestvorming, in de toekomst ooit zullen beslissen over
sociaal-economische vraagstukken als economische expansie, tewerkstelling,
huisvesting, ruimtelijke ordening, industrieel beleid en energiebeleid. Het stramien
waarbinnen een verdere ontwikkeling tot stand zal komen in het Koninkrijk van de
Verworven Rechten, wordt nu in zeven haasten vastgelegd zonder medewerking van
de socialisten, noch van de vakbonden. Het A.B.V.V. steunt de oppositie van de BSP
met een tegenvoorstel dat geen enkele kans maakt, het ACV houdt zich op de vlakte:
het wenst zich niet te mengen in politieke aangelegenheden!
Dit alles geeft ons sterk de indruk dat er belangengroepen zijn in het land die onder
impuls van recente gebeurtenissen als het onvermijdelijk zich opdringend
overheidsinitiatief, de inflatiespiraal, de radicalisering in de BSP, de breuk in het
vakbondsfront, de gelegenheid gegrepen hebben om de huidige sociaal-economische
machtsverhoudingen in België in te planten in de gewesten-in-wording. Wat in feite
betekent dat men van deze verwarde situatie met een conservatieve regering en een
naieve Perin gebruik heeft gemaakt om van voor haar geboorte de democratische
gewestvorming ongedaan te maken.
3. Wie heeft er dan wel belang bij deze wet?
Niet de bevolking. Zij interesseert zich nog maar weinig aan het gebeuren, begrijpt
er meestal niets meer van en zal uiteindelijk maar weer betalen voor het overeind
houden van nieuwe organen die haar weinig dichter bij het beleid kunnen brengen.
De regeringspartijen? Allicht vlast Perin, zoals men beweert, op succes omwille
van zijn vlug bekomen resultaat. Ten koste van het tot stand gekomen Vlaams front
dat weer ter ziele ging. Wij kunnen niet begrijpen waarom de partijen belang hadden
bij deze haast. Tenzij het toch waar is dat zij in de herfst verkiezingen uitschrijven
en hopen op een ruimere meerderheid op kosten van de BSP en de Volksunie die nu
in de oppositie zijn. Kan het waar zijn dat beroepspoiltici met deze speculatie in het
achterhoofd in staat zijn een onding in het leven te roepen en dit voor troef te verkopen
aan de kiezer?
Het is wel onbegrijpelijk waarom deze wet anders zo snel wordt gestemd. Het RW
dat strijdt voor federalisme neemt vrede met een slecht regionalisme. De CVP die
kop liep voor regionalisme legt het af tegen de traditioneel unitaire BSP met een
radicaler tegenvoorstel. De PVV zal er wel niets tegen hebben want de wet verandert
niets aan de machtsstructuren. Het FDF laat oogluikend gebeuren door bij de
stemming zich te onthouden, want het heeft er in feite alle baat bij. Het Vlaamse
front is verbroken en de VU die tijdig de biezen pakte verloor toch wat van zijn
geloofwaardigheid.
De gehele constellatie van het gebeuren lijkt erg ongerijmd. Het valt dan ook
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niet te verwonderen dat haast alle commentaren van journalisten, politicologen en
deskundigen, die bij bosjes verschenen tijdens de laatste weken, negatief uitvallen
en het raden hebben naar wat dan wel de drijfveer is van dit haastig geklungel.
Het lijkt er werkelijk op dat dit een putsch is van de unitaire en behoudsgezinde
krachten in het land. Een greep naar de macht van de kant van het centrum, de
unitaristen, de grootmachten achter de schermen, die hun koekoeksei hebben gelegd
in het nest waarop Vlamingen en Walen zitten te broeden. Zal dit koekoeksjong er
voor zorgen dat er nooit een levensvatbare Waalse noch een levensvatbare Vlaamse
federale staat het leven zal zien?

‘Politiek Alternatief’: een nieuwe partij
Op 29 juni organiseerde ‘Politiek Alternatief’ zijn eerste algemene vergadering. Er
werd beslist dat vanaf dat ogenblik zou gewerkt worden in de richting van een partij.
De groep ziet zichzelf als een voortzetting van de contestatieperiode: men opteert
voor een grondige vernieuwing van de maatschappij die men wil herbouwen naar
een socialistisch model. Een grondgedachte van de nieuwe beweging is echter dat
men de contestatiefase wil overschrijden door een antwoord te zoeken op de vraag
welke voor een reeks zeer concrete politieke problemen het alternatief is.
Politiek Alternatief wil niet alleen anders zijn in zijn doelstelling, maar ook in de
manier waarop het werkt. De ideeën ‘zelfbestuur’ en ‘eigen creativiteit’ staan centraal.
Het is de bedoeling, o.m. op het terrein van de woongemeenschap, mensen zelf
politiek te doen bedrijven. De traditionele partijen, zegt men in P.A., weten eigenlijk
niet wat met hun leden aangevangen. In P.A. bestaat het lidmaatschap uit een
arbeidsinvestering. De doelstelling en de werking van de partij moeten van onderuit
opgebouwd worden.
P.A. richt zich tot aldegenen die zich willen losmaken uit de traditionele zuilen.
Het wil zich mengen in het machtsevenwicht tussen de katholieke en vrijzinnige
groep. In deze strategie wordt een onderscheid gemaakt naargelang de korte en de
lange termijn.
Op korte termijn wil P.A. aan de machtspositie vreten van de beide mastodonten
door ‘uit elkaar te trekken wat niet bij elkaar hoort’. Bedoeld wordt dat vooral CVP
en VU een opstelling kennen die mensen met tegengestelde maatschappijvisies in
één partij tracht te binden op basis van een christelijk of een Vlaams grondmotief.
In die eerste fase wil P.A. dus de politieke situatie vertroebelen door aan de
progressieven die vroeger niet anders konden dan voor CVP, VU of BSP te stemmen,
een andere mogelijkheid te bieden.
Op langere termijn hoopt P.A. opgenomen te worden in een groter geheel, waarbij
verwezen wordt naar Collards idee van de ‘frontvorming van de progressieven’. Wat
P.A. nu wil doen, is een segment vormen van wat later een grote nieuwe linkse
coalitie moet worden.
16 juli 1974
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Sater en C.R.M.
Bij de (Nederlandse) Raad voor de Kunst is het eerste deeltje verschenen van wat
een complete reeks wil worden aangekondigd als Kontinue Projektbeschrijving
Kunstprocessen. Dit debuut heet Een beschrijving van toneelgroep sater en het werd
samengesteld door de secretaris van de Raad, Dr. Jan van Riemsdijk1.
Dit boekje past niet in het conventionele uitgeverijgedoe en het is dus terecht
openbaar gemaakt door een overheidsinstantie. Je kunt het niet even lezen zoals die
vlugge gladde druksels, die een tijdsfacet behendig en nietszeggend als efficiënte
publiciteit verzorgen. Dit geschrift heeft een welomlijnde intentie en nu reeds kunnen
aan alle kanten reacties opgetekend worden die het op velerlei punten gevaarlijk
achten. Dat gevaar zit er zonder enige twijfel ook in, maar precies daarom blijkt het
resultaat noodzakelijk en nuttig.
De impuls tot het schrijven van deze tekst (en tot het op deze manier schrijven)
komt uit de gewijde kameren van C.R.M. zelf. De ambtenaren die instaan voor het
opstellen van adviezen die de minister dan in politieke besluitvorming mag omzetten,
hebben, wat de cultuursector in het algemeen en meer bepaald de toneelsector betreft,
sedert jaar en dag grijze haren om de eventuele criteria en normen die kunnen (mogen,
moeten) gehanteerd worden bij het inzamelen van informatie en het formuleren van
inzichten i.v.m. diverse toneelgezelschappen. Zolang de artistieke hemel boven
Nederland alleen verduisterd werd door de onoplosbare meningsverschillen over
spreiding of concentratie van een theaterbeleid, kon de bestuurlijke bent nog veilig
de gezaghebbende structuren respecteren; de verantwoording van het bestaan van
een gezelschap werd niet wezenlijk aangetast of betwijfeld, enkel de pragmatische
toepassing van de gesubsidieerde opdracht kon aanleiding geven tot afwijkende
stellingen. Sedertdien (d.w.z. pas kordaat sinds de actie Tomaat, die ondertussen een
plaats in de geschiedenishandboeken heeft verdiend) is de rust toch wel vreselijk
verstoord. Een aantal acteurs zijn uit de gevestigde gezelschappen gestapt omdat ze
het daar niet meer zagen zitten (een veel gebruikt cliché dat nochtans maatschappelijke
relevantie heeft verworven, ofschoon deze laatste term op zijn beurt ook al weer
ingeroest is); ze hebben zich her en der verspreid in losse handvolletjes, zijn bezig
gebleven met theater, vooral toch met het zoeken naar een zin voor hun beroep en
roeping, zijn bewust anders-geconditioneerde publieksgroepen gaan opzoeken, hebben
de literair-dramatische teksten geleerd te wantrouwen en af te wijzen, halen hun
spelaanleiding thans uit de maatschappelijke actualiteit te voorschijn, en zien zich
genoopt tot het ontwikkelen van totaal verschillende aanbiedingstechnieken. In deze
dagen viert het zgn. activerende theater hoogtij.
Deze mensen vermijden de door een vorige generatie voor het theater gebouwde
schouwburgen; ze willen niet het publiek naar het theater lokken, ze willen met
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het theater naar het publiek toegaan. Dat houdt in dat ze ofwel ongeorganiseerde
volksgroepen opzoeken waar ze die om sociale redenen kunnen aantreffen, bv. in
warenhuizen, parken, markten, boulevards; of ze nemen contact op met themagerichte
groepen zoals Werkende Jongeren, en stemmen daar, niet uit opportunisme maar uit
hun maatschappelijke behoeftencode, hun programma-inhoud op af. In de meeste
gevallen levert dat per voorstelling slechts een gering aantal publieksdeelnemers op;
ervan leven kunnen deze troepen beslist niet en bijgevolg treedt hier de functie van
de subsidiërende overheid in het beeld. Regionaal levert dat nogal wat gepassioneerde
discussies op en het Proloog-gebeuren van de laatste maanden is er een treffend
voorbeeld van. Nationaal ressorteert dit dan onder C.R.M.; die centrale overheid
heeft geleidelijk haar secure waardebepalingen zien leeglopen zonder er
hanteerbaar-nieuwe voor in de plaats te krijgen. Precies op deze scheidingslijn ligt
de intentie van Van Riemsdijks bijdrage: de bedoeling om, via
wetenschappelijk-verantwoorde gegevens, een situatiebeeld van een toneelgroep
samen te stellen dat een genuanceerd precisie-advies toelaat, dat de minister met een
politiek fiat al dan niet dekt.
Van Riemsdijk is in deze studie nog niet zo ver gekomen dat die geïntendeerde
normen helder aantoonbaar zijn. Integendeel. Maar hij is een heel eind weegs
gekomen. En dat is, hoe ook bekeken, enorm ver. Het geschrift is bijgevolg een
empirisch experiment om op wetenschappelijk-fatsoenlijke gronden tot een soort
legger te komen waarnaar soortgelijke groepen zouden kunnen geanalyseerd worden.
Op elke bladzijde blijft Van Riemsdijk met zijn zelfopgelegde opdracht worstelen,
valt hij zich in de rede omdat hij zich continu afvraagt of wat hij via
gesprekstechnieken poogt te achterhalen, inderdaad wezenlijk is, rechtvaardig en
belangrijk. Het zorgvuldig uitfilteren van zijn eigen participatie in dit vindingsproces
ligt voortdurend dwars met de behoefte om zichzelf weg te cijferen, om er als anoniem
analist bewust uit afwezig te blijven en louter de fundamentele lijnen van wat de
bestaansbasis van een gezelschap uitmaakt vast te leggen. Soepelheid botst met
betweterij, sympathie hindert onbehagen, gevormdheid stoort nieuwsgierigheid. Ik
kan me de wrevel van insiders levendig voorstellen, ik kan men het onbegrip van
outsiders indenken; toch valt de conclusie niet te ontlopen: deze poging is, hoe
betrekkelijk geslaagd ook, heel erg belangrijk. Niet enkel omdat een mogelijke
systematiek in zicht komt, maar ook reeds omdat de voorgelegde resultaten i.v.m.
Sater boeiend uitvallen.
In een aantal sessies, zowel individuele als collectieve, heeft Van Riemsdijk
getracht achter de motivaties van de leden en de groep en achter de evolutie. de
voorbije en de vermoedelijke, van hun instelling t.o.v. theater en maatschappij te
komen. Uit deze gesprekken is telkens een protocol vervaardigd dat bij een volgende
beurt aan de voltallige troep kritisch werd voorgelegd, dat herhaaldelijk betwist werd
en dus voor correctie vatbaar werd geacht. De uiteindelijk bijgetreden tekst is in deze
studie opgenomen, soms ook met die gegevens waar de analist op gestaan heeft zelfs
als de troep het minder geschikt vond voor de eigen reputatie of beoordeelbaarheid.
Afrondend heeft Van Riemsdijk dan een globaal beeld geschetst van de
maatschappelijke functie die deze toneeltroep kan toegekend worden, niet op basis
van vage, algemeen-culturele verwachtingen, maar van levende, binnen de troep
motiverende concrete intenties.
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Ik acht het hier niet de plaats om het nogal uitgebreide geheel van opstelling en
behoefte te belichten. De nadruk moet ook hier blijven liggen op wat Van Riemsdijk
zich als saldo van zijn onderneming voor ogen heeft gehouden: de beeldvorming als
onderbouw voor een cultuurbeleid. Het zal niemand verwonderen dat de acteurs van
Sater enkel zichzelf hebben willen verduidelijken; omdat Van Riemsdijk in eerste
instantie methodische resultaten wilde winnen, zijn er meer misverstanden ontstaan
dan redelijkerwijze goed te vinden valt. Logisch is dat de acteurs, die immers ac-
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teurs zijn en willen zijn - zij het gericht op een minder traditionele waardenscala dan
de grote kunst doorgaans als opdracht toegewezen krijgt - deze intern-cultuurpolitieke
preoccupatie niet zonder meer geapprecieerd hebben. Deze spanningen, die wel altijd
een aspect van dit soort bevragingen zullen blijven, belasten de tekst, en dat wil ik
toch beklemtonen, niet in die mate dat hij waardeloos zou zijn. Waarin dan bestaat
die betekenis?
Dit boek maakt duidelijk dat cultuurbeleid eindelijk een fase kan bereiken waarin
het niet langer een (on)gezellig onderonsje blijft van subsidie-vragers en
subsidie-verstrekkers waarbij de totale bevolking uitgesloten is. Het is een
constructieve bijdrage tot die vanzelfsprekendheid waarin de taak van de overheid
niet een evolutieve fase in het mecenaat uitmaakt maar een specifieke opdracht als
factor van maatschappelijk belang. Het leren kennen van wat leeft in de creatieve
sector kan leiden tot het kennen en erkennen van reële functies; nu reeds blijkt uit
de opstelling van Sater (het theater als middel tot, niet als doel in zich) dat die functies
fundamenteel verlegd worden, dat niet het vrijblijvend produceren van artistieke
ontroerbaarheid centraal staat, niet een educatieve nutsverantwoording, niet een
recreatieve afleidingstaak, niet een avantgardistisch formalisme, maar een
zelfopgelegde maatschappelijke verduidelijking van actuele krachtlijnen voor die
groepen die daar van uit zichzelf niet meteen toe kunnen komen. De enige vraag die
Van Riemsdijk beantwoordbaar wil maken, luidt: vertegenwoordigt deze taakstelling
van Sater een maatschappelijk belang? Zo het geconstrueerde beeld (niet uit wishful
thinking samengeknutseld, niet afgeleid uit eigen voorkeurspatronen van de
bestuurlijke ambtenaren, niet uit traditionele opvattingen over
theater-met-een-hoofdletter gedistilleerd) dit maatschappelijk belang weet te
adstrueren, dan kan de politieke beslissing van de minister (al dan niet subsidie
toekennen) voortaan veel rationeler verlopen dan totnogtoe het geval is geweest. De
geijkte overwegingen als opvoeren van spelkwaliteit of vernieuwende aspecten van
het pluriforme theater-pakket, kunnen dan als dooddoeners terzijde gelegd. Van
Riemsdijk is zich van de belangrijkheid van zijn tastende positie terdege bewust; in
de handen van een niet-competent bestuurlijk apparaat of erger nog van een
kwaadwillig regentendom kunnen deze geobjectiveerde criteria gemanipuleerd
worden op een andere wijze dan dat vandaag ook geschiedt. In elk geval pleit hij nu
reeds (vooruitzien is ook regeren) voor een staatsrechtelijke omschrijving van de
verantwoordelijkheid van de beleidsvoorbereidende sector die hij mogelijk acht uit
te groeien tot een vierde macht in het landsbeleid. Potentieel heeft Van Riemsdijk
een ontwerp voorgelegd dat de volstrekt irrationele gewoonten bij de beoordeling
en samenstelling van een cultuurbeleid kan omvormen tot een rationeel gebeuren.
De gevaren hiervan zijn niet te onderschatten (Nazi-Duitsland zowel als de Chinese
revolutie staan als voorbeeld); mij komt het voor dat de positieve verdiensten van
deze voorlopig nog waaghalzerige stap voorwaarts hoger zijn aan te slaan dan de
niet te negeren risico's.
C. Tindemans
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Eindnoten:
1 Dr. J. van Riemsdijk, Een beschrijving van toneelgroep Sater. Verkrijgbaar bij de Raad van de
Kunst, R.J. Schimmelpennincklaan 3, Den Haag, f 15,-.
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Sociale en gedragswetenschappen
Cerutti, François - Les jeunes au boulot. - Casterman, Tournai, 1974, 212 pp.,
BF. 225.
Child, Irvin L. - Humanistische psychologie en de research-traditie. - De Toorts,
Haarlem, 1974, 276 pp., f 27,50.
Delanoë, Nelcya - Detroit, marché noir. - Casterman, Tournai, 1974, 240 pp.,
BF. 250.
Does de Willebois, Jhr. drs. W.R.Th.I.M. van der - Het Nederlandse algemene
bankwezen. 1. Buitenlands bedrijf en huidige functies. - (Serie bank- en
effectenbedrijf, 3) Kluwer, Deventer / NIBE, Amsterdam, 1974, 80 pp..
Does de Willebois, Jhr. drs. W.R.Th.I.M. van der - Het Nederlandse algemene
bankwezen. 2. Groeifactoren. - (Serie bank- en effectenbedrijf, 4) Kluwer,
Deventer / NIBE, Amsterdam, 1974, 62 pp..
Gloton, Robert - L'autorité à la dérive. - Casterman, Tournai, 1974, 248 pp.,
BF. 265.
Lewis, Harold en Harold S. Streitfeld - Speel je vrij! - De Toorts, Haarlem,
1974, 165 pp., f 22,50.
Segal, Ronald - De worsteling met het verleden. - Bruna, Utrecht/Antwerpen,
1973, 215 pp., BF. 235.
Schaeffler, Richard - Die Religionskritik sucht ihren Partner. - Verlag Herder,
Freiburg, Basel, Wien, 1974, 109 pp., DM. 14,80.
Schutter, B. de, en Chr. Eliaerts - De bescherming van het individu in moderne
conflictsituaties. - Acco, Leuven, 1974, 188 pp., BF. 395.
Skinner, B.F. - Over een wereld zonder vrijheid en waardigheid. - Bruna,
Utrecht/Antwerpen, 1973, 192 pp., BF. 280.
Traas, Drs. M. - Opvoeden tot samen leven. - Callenbach, Nijkerk, 1974, 140
pp..

Liduine Houtsma
Aspekten van supervisie
Nelissen, Bloemendaal, 1973, 114 pp., f 11,90.
Supervisie van personen die in de sociale hulpverlening werken, heeft een hele
ontwikkeling doorgemaakt. S. geeft daarvan een overzicht dat veel aspecten van de
huidige supervisierichtingen duidelijk maakt. Daarop behandelt zij de vragen: wat
is het doel van supervisie? waarom wordt die gegeven, waar en door wie? hoe kan
de supervisie-relatie getypeerd worden? wat verstaat men onder supervisie als proces?
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Voor supervisors en instellingen die supervisie programmeren in de opleiding,
wordt heel wat stof geboden tot reflecteren over doelstellingen en methodes. Het
boek is nog maar een aanzet tot studie. De auteur duidt met het woord ‘aspekten’ in
de titel ook aan dat zij niet de hele waarde en mogelijkheid van supervisie wilde
belichten.
G. Boeve

Lut Ureel
Wat ben ik blij dat ik in een dorp geboren ben Verhaal van een verdwenen
cultuur
Lannoo, Tielt/Utrecht, 1974, 256 pp., BF. 265.
De titel van dit boek is een bekentenis. De schrijfster, opgegroeid als kind van een
onderwijzersgezin in het landelijke Alveringen, waar C. Verschaeve eens kapelaan
was, heeft haar diverse ervaringen en belevenissen zomaar neergeschreven. De
hoofdstukken zijn niet meer dan gelukte opstellen, levende splinters van een tot
droom geworden, maar voorbije werkelijkheid. Hun nauwgezette stijl doet denken
aan het knappe inlegwerk van een anoniem ebenist. In dit Vlaamse polderland
‘bachten de Kupe’ waren school en kerk, kerkhof en Nieuw-
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straat tot voor zeer kort nog innig verbonden met de boeredoeningen verderop in het
lage eendere land waar je vanop nagenoeg elke plaats minstens vijf kerktorens kon
zien van soortgelijke dorpen. Van deze ervaring wil Lut Ureel afstand nemen, niet
alleen literair maar ook verstandelijk. De verantwoording vooraf, de wat lange analyse
van het laatste hoofdstuk en de epiloog getuigen dit.
Gedane zaken nemen geen keer. De welvaart laat haar druk steeds zwaarder wegen.
Maar het zwaarst van al is toch dat zij de mens alle toegangswegen heeft versperd
die uitzicht op de toekomst kunnen brengen. Dit teloorgegane irrationalisme wordt
een weldaad genoemd en evenzo de christelijke religie waarmee de kerk in de
Westhoek de poldermensen eeuwen lang harmonisch wist te beveiligen, door hen
op hun kind-zijn vast te pinnen.
In haast feilloze, maar altijd briljante taal stelt het boek slechts één vraag: wat kan
de toekomst nu nog brengen? Onuitgesproken blijft één zekerheid: toch was het
paradijs geen mythe. In de kamer van al die doorzichtige herinneringen blijft deze
kern als een rusteloze goudvlieg naar de beroerende bevrijding zoeken tussen het
raam en het gordijn, op een zeldzaam rustige zondagnamiddag. De ervaring bij kind
of volwassene van een paradijs, nu verloren gewaand, biedt alles samen nog de
grootste garantie dat het geen verzinsel was. Een moderne vrouw stelt hier de
levensgrote vraag die elke mens zich stellen blijft en stellen moet, naar de gelovige
zin van dit leven.
S. De Smet

Salvador Minuchin
Gezinstherapie
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973, 318 pp., f 9,-.
Minuchin ziet het gezin als een structuur waarin het individu zijn transacties met
een ander individu niet alleen volgens en uit eigen creativiteit opzet, maar meer
volgens patronen die min of meer vast liggen. Patronen zijn noodzakelijk voor het
behoud van de homeostase, maar ze moeten soepel genoeg zijn om veranderingen
te verwerken die ontstaan binnen het individu, in de relaties tussen gezinsleden en
in het contact met de buitenwereld. De therapie bestaat erin de patronen te ontdekken,
ze te toetsen op hun stevigheid en soepelheid en ze zonodig te vervangen door betere;
‘beter’ zijn voor Minuchin de patronen die ‘meer functioneel’ zijn voor het oplossen
van gezinsproblemen (voor het integreren van veranderingen) en voor de ontwikkeling
van de personen in het gezin.
Minuchin schrijft vanuit en voor de praktijk. Het theoretische in zijn boek vormt
de aanloop tot een gedetailleerde beschrijving van een werkmethode.
Minuchins therapie heeft nauwelijks nog iets te maken met wat gemeenlijk onder
psychotherapie verstaan wordt. Van alle opvattingen van gezinstherapie lijkt ze ons
de meest consequent doorgedreven relatietherapie. Ze is in dit werk meesterlijk
uiteengezet en geïllustreerd met gecommentarieerde interviews.
G. Boeve
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Dieter Prokop
Massenkultur und Spontaneität. Zur veranderten Warenform der
Massenkommunikation im Spätkapitalismus
Suhrkamp, Frankfurt, 1974, 225 pp., DM. 7,-.
Een verzameling van opstellen van diverse lengte, die lezenswaardige
beschouwingen bevat, maar doorgaans toch gekenschetst wordt door een gebrek aan
exact kritische beschrijvingen van het onderwerp. Men voelt al te vaak de behoefte
om het systeem te onthullen (en daarmee gepaard gaat een uiterst vervelende politiek
moralizerende toon), in plaats van preciese analysen van dat systeem (dat op die
manier zichzelf wel ‘onthult’!). Af en toe ook schemert een gebrek aan
onderwerpkennis door. Of is het een gewilde vertekening van de feiten tegen beter
weten in? In ieder geval de benadering van een zo belangrijk fenomeen als
‘Hollywood’ wordt al te ongenuanceerd afgedaan.
Eric De Kuyper

Claudie Broyelle
Die Hälfte des Himmels. Frauenemanzipation und Kindererziehung in China
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1974, 172 pp., DM. 7,50.
Schrijfster bezocht met een aantal andere Franse vrouwen China en stelde zich
daar op de hoogte van de positie van de vrouw. Van dit zelf zien is in het werk weinig
te vinden. Praktisch alle gegevens zou men ook hier in werken over China bij elkaar
kunnen zoeken. De emancipatie van de Chinese vrouw, mogen we dus constateren,
is in elk geval in theorie verder gevorderd dan in Europa. Gezien Mao's ijver de
praktijk in overeenstemming te laten zijn met de theorie, hoeven we ons wat dit
betreft dus geen zorgen te maken. Wat we hier lezen, kan voor ons een voorbeeld
zijn. Merkwaardig is echter dat dit systeem gepaard gaat met een nogal reactionaire
houding op seksueel gebied.
C.J. Boschheurne
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Geschiedenis
Comay, Joan - Who's who in Jewish History. - Weidenfeld and Nicolson,
London, 1974, 448 pp., £ 5.
Conquest, Robert - Stalins Völkermord. - Europaverlag, Wien, 1974, 235 pp.,
DM. 24,-, ÖS. 168.
Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1973. Een documentenboek. - Ambo,
Bilthoven, 1974, 511 pp., ill., f 30,-.
Markstein, George - De Gedoemden. - Hollandia, Baarn, 1974, 215 pp., f 17,90.
Müssener, Helmut - Exil in Schweden. - Hanser, München, 1974, 604 pp..
Wheeler-Bennett, John W. and Anthony Nicholls - The Semblance of Peace. MacMillan, London, h.c. 1972. paperback, 1974, 706 pp., paperback £ 4., h.c.
£ 12.

Dr. Jos Schrijnen
Eigen Kultuur
Dekker & van de Vegt en J.W. van Leeuwen, Nijmegen, 1923, 31 pp., f 3,90.
Ter gelegenheid van het Congres ‘Wetenschap tussen cultuur en tegencultuur’,
belegd tijdens de viering van het 10e lustrum van de Katholieke Universiteit te
Nijmegen, is deze rede, waarmee Prof. Schrijnen indertijd de oprichting van de
Nijmeegse Universiteit feestelijk begeleidde, opnieuw herdrukt. Op zich nu een
historisch document, zou het aanleiding kunnen geven tot reflecties over de
ontwikkeling van de wetenschap in katholieke kring. Als zodanig een bijzonder
belangrijk vertrekpunt. Hopelijk zal het verslag van het congres aan het licht brengen,
dat men een diepgaande confrontatie met het verleden niet geschuwd heeft.
R.S.

Walter C. Langer
Een psychologisch portret van Adolf Hitler (Het geheim rapport uit de
oorlogstijd)
Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1973, 254 pp., BF. 298.
De psychoanaliticus Dr. W.L. liep reeds lang voor 1940 met de gedachte rond dat
als er zoiets als een psychologische oorlogsvoering bestond, deze dan heel anders
moest worden aangepakt dan de veteranen van de Eerste Wereldoorlog gewend
waren. Veel belangrijker scheen het hem toe met behulp van de psychoanalyse een
prognose te maken van de wijze waarop landen, groepen en individuen, in de eerste
plaats Amerika zelf, op bepaalde feiten zouden reageren.
De opperste legerleiding had hier wel oren naar toen de periode van de Tweede
Wereldoorlog zich aandiende. Toch kon, na de onverhoedse bommenaanval op Pearl
Harbour, het kleinste kind voorspellen dat de natie als een getergd dier zou reageren.
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Uncle Sam zat dus al midden in de oorlogsvoering, toen het de machthebbers wel
belangrijk leek te onderzoeken hoe Nazistisch Duitsland en de leider ervan, A. Hitler,
op de diverse oorlogsperipetieën zouden reageren. Uiteindelijk beperkte de studie
zich tot het verzamelen van allerlei materiaal dat voor een psychoanalytische aanpak
nuttig kon zijn. De conclusies hiervan met de begeleidende bronnen werden afgesloten
in 1944. Tot 1969 bleven ze in de dossiers van de ‘National Archives’ geborgen
onder de classificatie ‘secret’, terwijl de auteur zijn persoonlijk exemplaar aan de
Harvard University Library had toevertrouwd. Wetenschappers achtten dit document
belangrijk. Zo raakt het gepubliceerd in 1972. Van dit historisch document,
karakteristiek zowel om zijn inhoud als om zijn opzet, biedt Bruna thans de
Nederlandse vertaling.
S. De Smet

Joachim C. Fest
Hitler. Een biografie. I
Uitgeverij In den Toren, Baarn, 527 pp., f 24,50.
Robert Payne
Hitler. Een leven voor de dood
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1974, 495 pp.. Er is op het ogenblik een rage van
Hitlerboeken. Men verwacht een rage van Stalinboeken. Dat er belangstelling voor
deze figuren bestaat is begrijpelijk. Voor de jonge mens van nu zijn Hitler en Stalin
geschiedenis geworden. Voor velen maakt het heel weing uit of zij nu feiten moeten
leren over Napoleon of over een van deze beide. Voor de generatie die de oorlog
heeft meegemaakt is het onbegrijpelijk dat op een examen Hitler en Napoleon
verwisseld kunnen worden. Maar voor de ouderen blijft Hitler een fascinerend object.
Per slot van rekening is hij de bron van de heldenrol die zij zich zelf in de afgelopen
oorlog toekennen. De oorlog die hij veroorzaakte, blijft voor hen de oorlog en de
meer dan zeventig oorlogen die na die tijd zijn uitgevochten, zijn voor hen van
volkomen secundaire betekenis. Zo is Hitler een bron voor een generatie-conflict.
Hetzelfde geldt voor Stalin. Jonge mensen in de Sovjet-Unie zeggen als ze het over
hem hebben: dat is allemaal zo lang geleden, ouderen zien hem nu als de man van
recht en orde.
Maar ongetwijfeld hebben de ouderen gelijk in zoverre dat het beeld van de huidige
we-
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reld is bepaald door Hitler. Dat roept de vraag op: wie was die man. Fest zal in het
tweede deel van zijn boek een antwoord moeten geven op de gestelde vraag of wij
hier te maken hebben met een groot man. Payne maakt zich er eenvoudiger van af
door te stellen dat Hitler in ieder geval vanaf de tijd van de nacht van de lange messen
een krankzinnige was. Hij ziet verder in hem de boer die de stad haatte en die dan
ook wil vernietigen. Inderdaad zit hij telkens vol plannen tot het vernietigen van
steden, maar ook van grootse stedebouwkundige plannen, hoofdzakelijk ten aanzien
van Berlijn en Linz, waarvoor overigens de bestaande steden inderdaad geheel
gesloopt zouden moeten worden. Fest ziet in hem vooral een angstige figuur, die in
wezen wars was van iedere vorm van oproer en revolutie. Zoals uit de omvang al
blijkt, wordt door hem veel dieper op de zaak ingegaan, maar de vele psychologische
vragen die hij stelt, zullen pas in het tweede deel een antwoord moeten vinden. Hij
probeert een middenpositie in te nemen tussen degenen die Hitler beschouwen als
een natuurlijke consequentie van de Duitse geschiedenis en hen die hem beschouwen
als Duitslands katastrofe. Daarbij toont hij aan dat beide standpunten feitelijk een
uitvloeisel vormen van de figuur Hitler zoals die door de nazi-propaganda werd
geschilderd. Om zijn standpunt te verduidelijken gebruikt hij echter zelf een
schildering van de Weimar-republiek die toch ook grotendeels uit deze keuken
voortkomt. Wat er vooral op cultureel gebied in deze tijd is gepresenteerd, is iets dat
uit het beeld van de republiek niet is weg te schrappen zoals hij doet. Payne geeft
veel meer een feitenrelaas, waarbij de motiveringen vaak wel heel erg kort zijn. Veel
aandacht besteedt hij aan de zelfmoord van Geli Raubal, het nichtje en vriendin van
Hitler. Hij meent dat dit een blijvende indruk op hem heeft gemaakt, waarop hij
vooral in zijn laatste jaren steeds is teruggekomen. Fest gaat nogal snel over deze
episode heen. Belangrijk bij Fest is wel dat hij aantoont dat de door Hitler zelf
geschapen mythe over zijn armoede in Wenen onwaar is en dat hij over behoorlijke
inkomsten kon beschikken.
Belangrijk is ook wat beiden zeggen over de ‘Endlösung’, het besluit tot vermoorden
van alle Joden. Prof. L. de Jong bestrijdt in deel 5 van zijn geschiedenis van de oorlog
de stelling dat op de Wansee-conferentie van februari 1942 daartoe werd besloten,
zoals door Presser gesteld in zijn Ondergang. Volgens De Jong is er toen niets
veranderd en stond het plan al steeds vast. Fest stelt op p. 268 uitdrukkelijk dat op
deze conferentie tot de moord was besloten. Payne, die er een heel hoofdstuk aan
besteedt, stelt zelfs dat men er op deze conferentie niet uit kon komen wat er gedaan
moest worden en niet verder kwam dan een plan om de joden steeds verder naar het
oosten te voeren en ze daarbij te gebruiken om wegen aan te leggen. Geen van beiden
geeft overigens op dit punt enige documentatie. Payne doet dat trouwens helemaal
niet. De documentatie van Fest is zeer uitvoerig, maar laat juist op essentiële punten
wel eens verstek gaan. Zoals bijvoorbeeld bij zijn stelling dat Röhm door de
geallieerde controlecommissie zou zijn begunstigd.
C.J. Boschheurne

Helmut Grieser
Die Sowjetpresse über Deutschland in Europa 1922-1932
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Ernst Klett-Verlag, Stuttgart, 1970, 256 pp.., DM. 27,-.
Zowel in het verleden als nu moet de Duitse politiek hoe dan ook met het oordeel
van de Sovjet-Unie over Duitsland rekening houden. In zijn boek probeert Grieser
onder meer de motieven te onderzoeken die na 1930 tot een verslechtering van de
betrekkingen tussen de Kremlinleiders en de rijksregering hadden geleid. Een
vergelijking van de Sovjetkrantenberichten met de diplomatieke rapporten van de
jaren dertig manifesteert de grote mate van verbondenheid tussen de Sovjetpers en
het ministerie van buitenlandse zaken.
L. Bartalits

Fredrick B. Pike
Spanish America 1900-1970
Thames and Hudson, London, Boekenimport Denis, Antwerpen, 1973, 180 pp., 59
ill., 157 BF..
In de nieuwe serie Library of World Civilisation, waarin ook Chesneaux' boek
over de Chinese boerenopstanden en de communistische machtsovername in China
is gepubliceerd, brengt dit boek het andere paneel van het tweeluik waarin de
geschiedenis van de ongeboren revolutie in Latijns Amerika wordt beschreven. In
zijn boek zet professor Pike uiteen hoe in de verschillende Latijnsamerikaanse landen
de heersende régimes erin slaagden door middel van vaak ogenschijnlijke
veranderingen en kleine toegevingen de revolutionaire krachten uit te schakelen en
de bestaande toestand te handhaven. Enkel in Cuba deed Castro het traditionele
regime in elkaar storten en maakte hij een begin met een nieuwsoortige maatschappij.
Wat de andere landen betreft, ziet prof. Pike deze omwenteling nog niet vlug
plaatsvinden.
S. Heester

Streven. Jaargang 27

1136

Politiek
Essays über Naziverbrechen Simon Wiesenthal gewidmet. - Wiesenthal Fonds,
Becht, Amsterdam, 1973, 295 pp., f 29,50.
Ginneken, Jaap van - De linkse stroming in China. - Van Gennep, Amsterdam,
1974, 308 pp., f 17,50.
Hastings, Adrian - Wiriyamu. Het verslag van de massamoord in Mozambique.
- Zomer & Keuning, Wageningen, 1974, 160 pp., f 12,50.
Miliband, Ralph - De staat in de kapitalistische maatschappij. - Bruna, Utrecht
/ Antwerpen, 1973, 270 pp., BF. 295.
Ruland, Bernd - Die Augen Moskaus. - Schweizer Verlagshaus, Zürich, 1973,
320 pp., 12 pp. ill., Zw. Fr. 19,80.

Lode Wils
Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover België in de eerste
wereldoorlog
Davidsfonds, Leuven, 1974, 272 pp., BF. 175.
Van Prof. Wils zijn we gewoon rijk gestoffeerde boeken voorgeschoteld te krijgen.
Het geduldig opzoekingswerk van zijn studenten is hieraan wellicht niet vreemd (cfr.
ook zijn vorige publikatie over het Daensisme).
Heel wat stellingen van Prof. Wils i.v.m. de Vlaamse Beweging staan in
tegenstelling tot die van Dr. Elias. We zouden ook in dit verband kunnen spreken
van een minimalistische tegenover een maximalistische visie. Deze standpunten
kunnen we tot de hedendaagse politiek doortrekken. Misschien is het interessant te
weten dat Prof. Wils ook een duidelijke politieke optie heeft, waardoor wellicht zijn
stellingen beter zullen begrepen worden.
En kan dergelijke studie dan wel totaal beantwoorden aan de eisen van een
objectieve geschiedschrijving?
Dit is een fundamentele vraag die ons bijgebleven is na de lezing van dit
interessante werk.
LVDB

Dr. S.W. Couwenberg
Modern socialisme. Achtergrond, ontwikkeling, perspectief
Samsom Uitgeverij, Alphen a/d Rijn, 1972, 266 pp., f 14,90.
In dit voortreffelijk, helder en objectief geschreven boek wordt het moderne
postmarxistische socialisme tot object van onderzoek gemaakt. Dr. Couwenberg
geeft eerst een schets van het ontstaan en de ontwikkeling van de socialistische
ideologie en beweging en een algemene karakteristiek van het moderne socialisme.
Daarna spitst Dr. Couwenberg zijn onderzoek toe op twee belangrijke voorbeelden
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van het moderne socialisme, te weten het Britse en het Nederlandse socialisme. Met
het oog op de huidige politieke discussie in Nederland ligt het zwaartepunt in deze
studie op de Nederlandse variant van het moderne socialisme. Het onderzoek van
Dr. Couwenberg wordt afgerond met enkele conclusies ten aanzien van het actuele
vraagstuk van de socialistische identiteit en de toekomst van het socialisme en andere
politieke stromingen. Dit boek wordt besloten met een blik in de toekomst, waarin
politieke en maatschappelijke vernieuwing door Dr. Couwenberg gezien wordt als
een permanente opgave, die niet meer aan één bepaalde politieke stroming gebonden
is.
L. Bartalits

Felix Greene
De vijand. Imperialisme en revolutie
Meulenhoff Nederland, Amsterdam, 1972, 326 pp., f 24,50.
De auteur zet in dit boek uiteen wat imperialisme is, hoe het werkt, hoe wij er
allen bij betrokken zijn, hoe en waarom het ons denkleven beïnvloedt.
De auteur kiest de Verenigde Staten als voorbeeld en hij laat ook zien hoe de
praktijk van het imperialisme is in de ontwikkelingslanden en in West-Europa waar
het proces van economisch-politieke satelliet-vorming volgens de auteur in volle
gang is. Greene probeert zijn aanklacht met een groot aantal ‘case histories’ te
adstrueren. De problemen van de economische en maatschappelijke revolutie in het
Westen worden eveneens uitvoerig doorgelicht.
L. Bartalits

John W. Burton
Internationale politiek
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974, 237 pp., f 9,50, BF. 160.
De idee van een wereldsamenleving staat op het ogenblik sterk in de belangstelling.
Het merendeel van wat er op dit gebied de laatste tijd is gepubliceerd, is echter
moeilijk of in het geheel niet toegankelijk voor de geïnteresseerde leek. In dit helder
en goed geschreven overzicht belicht de auteur de belangrijkste resultaten van het
huidige denken over internationale betrekkingen en geeft hij zijn sterk persoonlijke
visie op de vraag, hoe een wereldsamenleving goed zou kunnen functioneren.
L. Bartalits
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Godsdienst
Ben - Chorin, Shalom - Das Judentum der Gegenwart. - Kyrios Verlag,
Meitingen - Freising, 1970, 38 pp., DM. 2,50.
Franzoni, Jean-Baptiste - La terre appartient à Dieu. - Le Centurion, Paris,
1973, 127 pp..
Goos, Jos en Ludo Van Bouwel - Jahwe, ik ben met U. - Patmos,
Antwerpen/Utrecht, z.j., 24 pp..
Heuvel, A. van den - Hij zal het delen met zijn vrienden. - Ten Have, Baarn,
1974, 104 pp., f 8,50.
Köster, Peter - Lebensorientierung an der Bibel. - Verlag Kath. Bibel Werk,
Stuttgart, 1974, 248 pp., DM. 26,-.
Laurentin, René - Renaissance des églises locales. Israël. - Seuil, Paris, 1973,
175 pp..
Oesterreicher, Johannes - Die Wiederentdeckung des Judentums durch die
Kirche. - Kyrios Verlag, Meitingen - Freising, 19742, 94 pp., DM. 5,80.
Schaller / Eckert / Limbeck / Thoma / Schubert / Oesterreicher - Passionsspiele
heute? - Kyrios Verlag, Meitingen - Freising, 1973, 80 pp., DM. 6,50.

De bijbel spreekt. Deel 1: Genesis, Exodus, Deuteronomium 214 pp..
Deel 3: Rechters, 1-2 Samuel, 1-2 Koningen, Ruth 185 pp..
Deel 6: Psalmen, Job, Spreuken, Prediker, Sirach, Wijsheid 233 pp..
Kath. Bijbelstichting Boxtel, 1974.
Weinig boeken over de bijbel komen uit het Engels in het Nederlands vertaald;
meestal zijn het Duitse studies. De Katholieke Bijbelstichting heeft daarom de
gelegenheid aangegrepen om de Engelstalige serie ‘Scripture Discussion Commentary’
om te talen. De opzet van het zesdelige werk is discussie over de bijbeltekst aan te
moedigen. Heel terecht zegt de inleider - Laurence Bright - dat het primair gaat om
de tekst van de Schrift, het commentaar dient als hulpmiddel. Elk bijbelboek wordt
vrij uitvoerig toegelicht; daarna wordt elke perikope ingeleid met commentaar en
besloten met een aantal vragen. Het is niet duidelijk of die vragen door de auteurs
zijn gemaakt of door de vertalers; in ieder geval zijn zij meestal zeer abstract en
willen meer weten dan de bijbeltekst zegt; soms hebben ze maar zijdelings met de
Schrift te maken. Zo staat bij de zondvloed bijv. de vraag (deel 1, p. 49) of de
overstroming in Zeeland in 1953 een Godsoordeel was. Op p. 91 van hetzelfde deel
wordt gevraagd een karakterstudie van Lot te geven, waarbij gevraagd wordt of dit
een veel voorkomend type is. De meeste vragen doen katechismus-achtig aan.
Wanneer men deze drie delen heeft gelezen, zijn eigenlijk alleen het boek
Deuteronomium en het gedeelte over de Psalmen echt zinvol. Over het algemeen
genomen lijkt deze serie voor de mensen voor wie ze bestemd is te moeilijk en te
abstract.
Panc Beentjes
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Jan Klein
Schrift op tafel. Aantekeningen bij de zondagsperikopen: C2
(Van exegese tot verkondiging, 16), Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1974, 202
pp.. In vergelijking met de vorige deeltjes ‘Schrift op tafel’ is inhoudelijk weinig
veranderd. Wel is het voorwoord uit vorige afleveringen weggelaten; daar sprak men
nog van predikanten die nauwelijks tijd hadden hun wekelijkse verkondigng voor te
bereiden. Nu geeft men een meer algemene leeswijzer, omdat gebleken is dat ook
leken gebruik maakten van deze boekjes, zowel voor persoonlijke bezinning als voor
besprekingen in klassen of bijbelgroepen. De vraag die bij elk bijbelcommentaar
opkomt, kan ook hier gesteld worden: in hoeverre suggereert een bepaalde verklaring
van een tekst, dat het de enig juiste is. De lezer zou wel eens niet verder willen zoeken
in de échte Schrift op tafel.
Panc Beentjes

Henk Jongerius
Orationale. Gebeden voor de viering van de Eucharistie op de weekdagen.
Deel III: De vierendertig weken door het jaar (jaar 2)
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1973, 204 pp., f 13,90.
Van dit Orationale, eerder reeds voorgesteld in Streven 26/2 (sept. 1973) 1145/46,
thans het derde deel. De opzet is dezelfde gebleven: gebeden voor Eucharistievieringen
op de dagen door de week, die duidelijk samenspelen met de bijbelgedeelten uit het
lectionarium. Ook in dit deel de aanbeveling van de Nationale Raad voor Liturgie:
een goede en nuttige afwisseling op de teksten van het officiële romeins missaal.
S. Trooster
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Ik-zal-er-zijn-voor-U Deel 5: In vredesnaam 76 pp..
Deel 6: Een tijd van rust 79 pp..
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1974
Twee medewerkers van de Katholieke Bijbelstichting hebben uit de Bijbel teksten
geselecteerd die volgens hen geschikt zijn voor mensen ‘die vrede willen bouwen’
en voor ‘mensen die aan re-creatie toe zijn’.
In de Bijbel - aldus de inleider - is geen sprake van lieve vrede; vrede is eerder
een toekomst die gemaakt en gegeven moet worden. De teksten bieden dan ook geen
pasklare oplossingen voor de problemen van deze tijd, maar wel zijn het woorden
die mensen willen mobiliseren voor die vrede. Het boekje biedt verrassende
bijbelgedeelten, die bij intensieve lezing en meditatie heel wat te zeggen kunnen
hebben.
Het zesde deeltje is m.n. bestemd voor vakantie en camping. Daarom is ook een
aantal liederen opgenomen, zodat het een bruikbaar missaaltje is geworden. Het blijkt
dan dat men met de bijbel ook weer ‘tot adem kan komen’, ook al vind ik het vrij
kortademig wanneer men bepaalde teksten weer meent te moeten verknippen.
Panc Beentjes

Joseph Ratzinger
Die Hoffnung des Senfkorns. Betrachtungen zu den zwölf Monaten des
Jahres
Kyrios-Verlag, Meitingen - Freising, 1973, 40 pp., DM. 3,50.
Heel korte meditaties voor iedere maand van het jaar, eerst verschenen in 12
afleveringen van het ‘Pastoralblatt’ voor de diocesen Aken, Berlijn, Essen, Köln en
Osnabrück in 1972; vandaar ingegeven door lezingen uit de A-cyclus voor de
zondagen. Een pretentieloos boekje, waarin de bekende dogmaticus enige mooie
gedachten formuleert.
S. Trooster

H.P.A. van Eijk
Durven te geloven. Getuigenis uit een jonge kerk
Dekker & v.d. Vegt, Nijmegen, 1974, 85 pp., f 9,50.
Het boekje van Prof. C. de Vogel heeft de auteur ertoe aangezet om getuigenis af
te leggen van zijn eigen geloof. Hij doet dat op een heel eenvoudige en sympathieke
manier. Toch ben ik bang dat hij weinig bijdraagt tot een oplossing van de
‘fundamentele’ bezwaren van Prof. De Vogel. Hij redeneert wel veel, bv. in zijn
omschrijving van geloven, maar komt niet zo erg tot hanteerbare termen. Bovendien
blijken zijn reacties op bepaalde feiten en verschijnselen ingegeven door wat hij op
televisie en in kranten erover vernam. Hier zou een zekere kritiek niet misplaatst zijn
geweest. Zijn opmerkingen op p. 27 betreffende de verhouding Rome - Nederland
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zijn, zelfs wat de probleemstelling betreft, volledig anachronistisch en hoogstens a
posteriori erin gelegd. Al met al een sympathiek getuigenis, maar niet zo erg
verhelderend.
R.S.

Waldemar Immel, Hrsg.
Was bleibt von der Bibel? Wege zum Kern der biblischen Botschaft
(Herderbücherei), Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1974, 188 pp., DM. 4,90.
Een groot aantal beschouwingen over teksten uit Oude en Nieuwe Testament,
gebaseerd op een verklaring met behulp van moderne wetenschappelijke methoden.
Men wil laten zien, hoe juist de hedendaagse benadering van de Bijbel een hulp voor
het geloven wil zijn. De auteurs van deze beschouwingen wenden zich vooral tot
niet-theologen - katecheten, deelnemers aan Bijbelkringen e.d. - om hen in te leiden
in verantwoord lezen van de H. Schrift. Men hoeft het niet met alle afzonderlijke
bijdragen eens te zijn om dit boekje toch te waarderen als een goede hulp voor
vruchtbaar bijbellezen. De auteurs zijn van evangelischen huize.
S. Trooster

Leo Scheffczyk, Hrsg.
Erlösung und Emanzipation
(Quaestiones Disputatae, Bd. 61), Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1973, 156 pp., DM.
16,80.
In feite is dit boek een verslagboek van studiedagen, eind december 1972 in
München over het thema dat de titel aangeeft, gehouden. Het bevat bijdragen van
meerdere auteurs. R. Affermann, psychiater, begint met te waarschuwen tegen de
waandee dat volledige bevrijding van de mens verwacht kan worden van psychiatrisch
en sociaal-psychologisch ingrijpen; anders gezegd: met psychologische en sociale
emancipatie van de mens is nog niet zijn volledige bevrijding gegeven. Norbert
Lohfink s.j. onderzoekt het geloof van het Oude Israël in zijn bevrijding door Gods
heilswerken, en komt tot de slotsom dat de verschillende formuleringen van dit geloof
in het O.T. weinig houvast geven aan een hedendaagse ‘theologie van de revolutie’
(c.q.
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‘theologie van de bevrijding’). De bekende Würzburgse Niew-Testamenticus R.
Schnackenburg onderzoekt de bevrijdings-boodschap bij Paulus om tot de conclusie
te geraken dat Paulus ons mensen van vandaag, die bevrijding zoeken uit de dwang
van een prestatie- en consumptie-maatschappij, nog het nodige te leren heeft. G.
Greshake schetst in grote lijnen de verandering van de voorstellingen over verlossing
en bevrijding in de geschiedenis van de christelijke theologie; waarbij hij o.a. vaststelt
dat de middeleeuwse ‘voldoeningsleer’ met zijn solidariteitsgedachte ook nu weer
van belang zou kunnen worden. J. Möller biedt een filosofische beschouwing, gewijd
aan de marxistische opvatting van ‘bevrijding uit vervreemding’ als kritiek op het
christelijk geloof in verlossing. Tenslotte nog twee pogingen (van J-B. Metz en J.
Ratzinger) om het christelijk verlossingsgeloof voor de mens van vandaag te
verwoorden tegen de achtergrond van zijn eigen bestaanservaring. Al bij al een rijk
boek, dat echter wel enige vertrouwdheid met filosofisch en theologisch denken
veronderstelt.
S. Trooster

Peter G. van Breemen S.J.
As Bread that is broken
Dimension Books, Denville, 1974, 192 pp., $ 5,95.
Wie de Engelse titel vertaalt met ‘Als gesneden Koek’, doet aan de alliteratie en
de bijbelse associatie tekort, maar doet recht wedervaren aan Van Breemens
vlijmscherp intellect dat de gedachten niet in brokken en kruimels aanbiedt, maar in
snedige zinnen, als in schijfjes Deventer. Wel op iedere bladzijde bewonderde ik
zijn scherpzinnigheid, bijzonder in het hoofdstuk over de Verrijzenis (161). Toch
geeft de schrijver veel meer dan pure logica, zelfs meer dan slechts, zij het doorleefde
en doorleden, eigen gedachten: een getuigenis, waardoor Gods openbaring pas tot
ons komt (vgl. 179). En, hoe men de aangeboden spijs ook noemt, hij wordt in ieder
geval ons aangereikt ‘ter rechter tijd’, d.i. aangepast aan de behoeften van nu. Hoe
nuttig b.v. die vijf vormen van bidden (50-52).
Deze geloofsoverdraging is weliswaar in het schema van een Ignatiaanse retraite
ondergebracht, maar niettemin springlevend en origineel gebleven. Hoofdstuk 1-5
inleiding, 6-8 verzoening, 9-15, 16-18, 19-20 resp. tweede, derde en vierde ‘week’.
Het bijzondere is, dat Ignatius' slotmeditatie over de goddelijke liefde van de aanvang
af iedere bladzijde doordringt. Zeker, op een hartelijke ontvangst bij het intreden van
een noviciaat of retraitehuis hebben wij altijd kunnen rekenen, Van Breemen
transponeert dat echter in een eigenschap van God: van God die ons geheel op ons
gemak stelt, die ons vrede doet nemen met wat wij zijn, omdat Hij ons neemt zoals
wij zijn. Dit is werkelijk een bevrijdende gedachte, die mij deed zeggen, dat de
Bevrijder zelf ons in dit boek soms aanspreekt. En eigenlijk gaat het nog dieper: God
neemt ons zoals wij zijn, omdat zijn liefde ons gemaakt heeft zoals wij zijn. Wij
bieden Hem geen enkele reden om ons te beminnen, Hijzelf heeft ons voor Zich
beminnelijk gemaakt. Augustinus zegt het zo: ‘Hij heeft ons vóór de grondvesting
van de wereld liefgehad, opdat wij tezamen met zijn Eengeborene zijn kinderen
zouden zijn, voordat wij hoegenaamd iets zouden zijn’ (in Joa. 110, 6). Het Kindschap
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Gods is belangrijker dan iedere andere wezenstrek of bestaansvorm. Van deze
gedachte is heel dit boek doordrongen, zodat een nog betere titel ervoor het zinnetje
van p. 126 zou wezen: Know yourself loved by God. Ik zou dit hele boek wel willen
analyseren, wijzend op de vele luciede en voedzame uitspraken (bv. over de armoede)
en tegelijk op het enige hoofdstuk dat mij niet bevalt, hfst. 9 waarin de schr. het
koningschap van Christus wel van zijn soldateske trekken ontdoet, maar tegelijk van
iedere werkelijkheid, doch een zinnetje van p. 150 weerhoudt mij: het analyseren
van een cadeau staat gelijk met er een probleem van maken. En zijn boek is toch
opgedragen aan ‘zijn Nederlandse medebroeders in vernieuwing’! Ik denk dat zij
allen dit cadeau dankbaar aanvaarden en met des te meer aandacht zullen lezen als
het in een wel bekende maar toch niet hun eigen taal is geschreven.
Cl. Beukers S.J.

The Prayers and Meditations of Saint Anselm
Translated and with an introduction by Sister Benedicta Ward, S.L.G.. With a
foreword by R.W. Southern.
Penguin Books, Harmondsworth, 1973, 286 pp., 60 p..
Sint Anselmus van Kantelberg laat zich in de hier geboden boeiende vertaling
allereerst kennen als een bekwaam taalstylist, maar vervolgens en meer nog als
iemand, die zijn relatie tot God en de heiligen levensecht beleeft, en emotievol
worstelt met het geheim van leven en geloof. Hetzelfde geldt voor zijn overige
gebeden en meditaties, die allesbehalve wereldvreemd zijn, al blijkt vanzelfsprekend
de afstand tussen zijn tijd (1033-1109) en de onze niet op alle plaatsen overbrugbaar.
P. Begheyn
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Hans Joachim Bernard
Die Romane Heinrich Bölls
Rütten & Loening, Berlin, 1970, 374 pp., M. 7,50.
Böll wordt een soort nieuwe Goethe. Hij spreekt met staatshoofden en ontvangt
ballingen. Zijn oordeel over politiek lijkt belangrijker te worden dan zijn werk als
schrijver. Een boek als dit uit de DDR over hem doet ons er dan weer aan denken
dat hij als schrijver deze positie heeft gekregen en hem ook schrijvend handhaaft.
Zoals te verwachten is, wordt in dit werk van Bölls oeuvre in de eerste plaats de
sociaal-economische laag besproken. Men bestudeert de reactie van de schrijver op
de oorlog en de naoorlogse ontwikkeling en toont aan dat hij zijn werk van uit zijn
uitgangspunt deze vorm moet geven. Merkwaardigerwijs wordt daarbij telkens veel
aandacht gevraagd voor de vraag tot welk genre een bepaald werk gerekend moet
worden; hier hebben we te maken met een roman, een novelle, enz.. Daarbij worden
dan definities gebruikt die van verschillende auteurs afkomstig zijn, zodat de werken
van Böll telkens tussen de wal en het schip vallen. Daaruit concludeert men dan weer
dat de schrijver eigen genres ontwikkelt en daaraan verbindt men dan weer allerlei
conclusies.
Ondanks dat alles hebben we hier te maken met goede analyses, hoewel ze mijns
inziens niet diep genoeg gaan, inzoverre andere, minder direct historisch bepaalde
lagen in dit werk niet worden bekeken.
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Zo kan men inderdaad naar de technische vormgeving kijken. Het gebruik van de
telefoon in de ‘Clown’ als symbolisering van de vereenzaming. Naar het gebruik
van de kleine stad in Ende einer Dienstfahrt; dezelfde kleine stad die bij alle grote
romans uit de vorige eeuw de rol speelt van laboratorium en die hier juist open
gebroken is naar de grote wereld er omheen. Men kan Böll echter ook zien als iemand
die op zeer treffende wijze de eenheid van de mens demonstreert door het
onlosmakelijke verband dat hij demonstreert tussen het lichamelijke en geestelijke
element in de liefde. Hij laat buitendien het lelijke zien op een onnavolgbare manier,
maar bovenal weet hij de mens te schetsen. Het kraste voorbeeld daarvan vinden we
in Gruppenbild met Dame, waarin een mens wordt weergegeven door de confrontatie
van de hoofdfiguur, de dame, met anderen die alleen als typen worden weergegeven.
Op deze wijze krijgen we een hoogst indringende persoonsbeschrijving, die ons wijst
op het wezen van de mens zelf. Juist deze lagen, die in het latere werk misschien het
sterkst aanwezig zijn, zijn feitelijk het belangrijkste. De lagen die in dit werk ter
sprake komen, verliezen in zekere zin hun waarde als Böll gesproken heeft. Hij heeft
ons dan verhoudingen bewust gemaakt, waarover we vanaf dat ogenblik ook in
gewone taal kunnen spreken. Dat is met die andere lagen nog niet het geval. Daar
kan alleen de kunst ons nog maar iets laten aanvoelen van de werkelijkheid. Op dit
punt is de kunst, en die van Böll in het bijzonder, dus nodig.
C.J. Boschheurne

Poesie Album 76
Erich Arendt
Neues Leben, Berlin, 1974, 32 pp., 90 Pf.. Arendt is een van de belangrijkste oudere
dichters uit de DDR. De nu zeventigjarige heeft meegestreden in een Catalaanse
divisie tijdens de Spaanse burgeroorlog. De Albatros-liederen die op deze periode
betrekking hebben, vormen zijn belangrijkste werk. Juist daaruit is hier veel
opgenomen. Zijn werk doet denken aan zowel Hölderlin als Rilke en is als zodanig
dan ook niet
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origineel. Belangrijk is echter dat hij met dit soort procédé de grauwe werkelijkheid
van die burgeroorlog en het Duitsland van die tijd schildert.
C.J. Boschheurne

Antonio Machado
Sunlight and scarlet. Selected poems
English versions by Ivor Waters, Chepstow, 1973, 29 pp..
Antonio Machado (1875-1939) behoorde, samen met o.a. Unamuno, Azorín en
Baroja, tot de z.g. Generatie van 1898 en is één van de grootste dichters van de
twintigste eeuw in Spanje. Naast zijn niet omvangrijke werk in dichtvorm, schreef
hij ook aforismen en beschouwingen over kunst en politiek die, al vóór de
Burgeroorlog voor een deel gepubliceerd en tijdens de strijd verschijnend in het
republikeinse tijdschrift Hora de España (1937-1938), na zijn dood in ballingschap
grote invloed zouden krijgen onder de nonconformistische intellectuelen in het land.
In Nederland is zijn werk zo goed als onbekend - net als dat van een andere grote
Spaanse dichter, Nobelprijs 1956: Juan Ramón Jiménez -; in Frankrijk, Duitsland en
Italië is veel van hem vertaald.
Uit Engeland komt een kleine selectie uit zijn werk, vertaald door Ivor Waters,
zelf ook dichter. Het is een eigen editie en daarom hierbij het adres van de vertaler:
41, Hardwick Avenue, Chepstow NP6 5DS, Engeland, Prijs onbekend.
Ivor Waters heeft zich kennelijk aangetrokken gevoeld tot de kortere gedichten
van Machado, want die overheersen in het bundeltje. Het zijn compacte, indringende
notities over het landschap van Centraal Spanje waarin steeds een impliciete parallel
met het menselijke leven aanwezig is, over het grensgebied tussen droom en
werkelijkheid - typisch thema van Machado - of over een Spanje dat de dichter graag
anders zag en waarvan hij bepaalde trekken hekelt. De vertalingen zijn bekwaam,
d.w.z. er zitten geen blunders in; dat kan men tegenwoordig niet altijd zeggen:
sommige ‘vertalers’ missen het geduld, en de bescheidenheid, om een taal grondig
te leren, en dat kost een enorme tijd. Belangrijker is dat dankzij dit feit de vertaler
zijn eigen gaven heeft kunnen ontplooien om het kunstwerk recht te doen, en daar
is Ivor Waters prachtig in geslaagd. Een aantal eigen verzen en nog enkele vertalingen
van andere, belangrijkere en minder belangrijke, Spaanse dichters en van de Mexicaan
Ramón López Velarde, kan men vinden in Impressions and versions (1973), eveneens
een eigen uitgave.
J. Lechner

Theater
Ebert, Harald - Samuel Becketts Dramaturgie der Ungewissheit. - Braumüller,
Wien, 1974, 163 pp., ÖS. 280.
Funke, Christoph - Der Regisseur Horst Schönemann. - Henschel, Berlin, 1971,
136 pp., M. 18,50.
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Goldstein, Malcolm - The political stage. - Oxford University Press, New York,
1974, 482 pp., £ 8,-.
Hübler, Alfred - Drama in der Vermittlung von Handlung, Sprache und Szene.
- Bouvier, Bonn, 1974, 340 pp., DM. 48,-.
Klose, Werner - Didaktik des Hörspiels. - Reclam, Stuttgart, 1974, 350 pp.,
DM. 24,80.
Köppe, Wolfgang, Hrsg. - Bulgarische Dramen. - Henschel, Berlin, 1974, 508
pp., M. 13,-.
Thalmann, Marianne - Provokation und Demonstration in der Komödie der
Romantik. - Schmidt, Berlin, 1974, 119 pp., DM. 19,80.

James Schevill
Break Out! In Search of New Theatrical Environments
The Swallow Press, Chicago, 1973, 413 pp., $ 4,95.
Dit boek, dat uit de marginale sector van zowel uitgeverij als theater voortkomt,
is een oprechte poging om het probleem uit te schrijven dat momenteel universeel
de mensen in het theater bezig houdt: heeft het theater nog zin en zo ja, hoe geef je
het dan vorm? De auteur is zelf een theater-projecten producerend iemand maar hij
ontdoet zich lofwaardig van strikt eigen visies en tracht de gangbare pogingen in een
zinvol centrum samen te brengen, deels met eigen commentaar deels met
geëxcerpeerde teksten. Dat geeft het resultaat tenslotte iets bloemlezerigs waardoor
de zo nodige samenhang en ideële eenheid uitblijft maar waardoor anderzijds de
veelsoortigheid van de diverse blikrichtingen keurig wordt aangetoond. Het nadeel
blijft hoe dan ook dat de meest tegenstrijdige wensdromen geassocieerd zij aan zij
voorkomen, van H. Blau over Bread and Puppet tot Swoboda en Schechner; tegelijk
voegt S. herhaaldelijk zijn eigen reacties op recente ondernemingen toe, vaak bits
en opstandig, soms ook welwillend en afstandelijk, uiteindelijk toch de richting
aangevend van wat, in onderlinge verwarring, een tendens uitmaakt die de sti-
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listische schoonspelerij en het vrijblijvende theater-in-het-theater-vermaak wenst te
verwerpen voor een maatschappelijk-bewuste en een stilistisch-pragmatische behoefte.
Zonder ook maar enige afronding in deze zo verwarde materie te willen aanbrengen,
slaagt S. bepaald wel in het voorleggen van een serie documenten die de huidige
malaise welsprekend maar onvruchtbaar vertegenwoordigen.
C. Tindemans

Rosemarie Tietze, Hrsg.
Vsevolod Meyerhold Theaterarbeit 1917-1930
Hanser, München, 1974, 237 pp., DM. 12,80. V. Meyerhold (1874-1939?) is de
belangrijkste theaterman die Rusland in deze eeuw heeft gekend. Hierover is de
vakliteratuur het eens, ook al zwijgt de Sovjet-Unie liefst over zijn opvattingen en
prestaties. Gedebuteerd bij Stanislawskij, ervan weggegroeid om een nieuwe visie
op de functie van de acteur te ontwikkelen (lichamelijkheid als interne
expressie-medialiteit), groteske en parodie hanterend als stilistische instrumenten,
wordt hij een van de grote Sovjetregisseurs die ideologie in een theatrale
eigenwettigheid onderbrengt. Zijn ijver is blijkbaar te groot geweest want na 1930
verdwijnt hij uit het beeld en zijn doodsdatum is nog steeds onbekend. Van deze man
die Piscator en Brecht bv. sterk beïnvloed heeft, zijn vele geschriften (meestal
gelegenheids-bravour maar ook dan gelardeerd met fundamentele opties) bewaard.
In het Westen bezitten we enkele sporadische bloemlezingen. In een nieuwe vertaling
bevat dit boekje een selectie van zijn voornaamste opvattingen: oktober in het theater,
de biomechaniek als andere uitdrukkingsdiscipline, de kunstmiddelen van de agitatie,
herontdekking van Ostrowskij, de strijd tegen de bureaucratie, enkele perspectieven
in het theaterwerk. Willens werd de activiteit van deze kunstenaar beperkt tot de
periode van Sovjetinzet, zodat het een fragment blijft. Meyerhold smeekt eigenlijk
om een integrale werkeditie (die overigens thans in het Frans op gang is gebracht).
C. Tindemans

Helmut Herles
Nestroys Komödie ‘Der Talisman’. Von der ersten Notiz zum vollendeten
Werk
W. Fink, München, 1974, 280 pp., DM. 38,-.
Na de talrijke en meestal ook erg belangrijke gezamenlijke beoordelingen van het
leven en het oeuvre van J. Nestroy, is kennelijk thans de tijd aangebroken voor het
verifiërende detailwerk. Waar vroegere vorsers zich moesten steunen op de
verzamelde uitgaven, gaat S. hier terug op de handschriften, waarvan een ruim deel
niet in de grote uitgave terecht is gekomen. Deze werkwijze houdt niet in dat een
ander auteur te voorschijn komt, wel dat thans het minutieuze ontstaansproces met
de vinger kan gevolgd worden. De diverse etappes in de opbouw van de tekst zijn
hier kritisch afgedrukt, van het Franse vaudeville-voorbeeld af tot de menigvuldige

Streven. Jaargang 27

correcties-onderweg die Nestroy heeft aangebracht. Bovendien kan S., door de
vergelijking van parallelle tekstfragmenten die onderling van elkaar verschillen,
achterhalen welke visie tenslotte de definitieve keuze heeft bepaald. Tenslotte weet
een vergelijking van een concurrentietekst (hetzelfde basisvoorbeeld, een
tijdgenoot-bewerker) aan te tonen waarin de meesterlijke verbeelding van Nestroy
heeft bestaan. Door de gelijktijdige aandacht voor dramaturgische methodiek en
theatrale instelling behoort deze studie tot de basisliteratuur over Nestroy.
C. Tindemans

Max Christian Feiler
Die Logik des Theaters
Bruckmann, München, 1974, 168 pp, DM. 16,-.
S., theatercriticus van de Münchner Merkur, verzamelt hier 350 aforistisch-korte
essay-invallen i.v.m. het theater. Het is een massale aanval tegen een aantal gangbare
opvattingen vanuit een uitgesproken behoudende instelling. Het komt er op neer dat
het theater maar één ding mag (en kan) zijn: amuserend spel-op-de-scène; wat echter
‘spel’ is, wat ‘scène’ zou (kunnen) voorstellen, wat ‘amusant’ is, wordt niet
verduidelijkt. Wel drijft S. zijn grimlachende verbale voltreffers diep in een scala
van geliefkoosde ideeën: tegen het cultische feest. tegen het morele instituut, tegen
het didactische project, tegen het politieke manifest, tegen de ideologische activering.
Toch kan iedereen deze erg relativerende volzinnen met genoegen opnemen, omdat
S. zelf niet terechtkomt in zwaartillende stellingen. Het is een wat al te simplistische
poging om een aantal trends in het hedendaagse theater met zachte aandrang te
schrappen; het is twijfelachtig of daarmee de aanhoudende waardeverschuivingen
worden opgevangen en uitgeschakeld.
C. Tindemans
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Kunst
Bibliothek der Photographie. Band 1-6. - Bucher, Luzern, 1973, per deel 96
pp., SF. 23,-.
Eisenstaedt, Alfred - Panoptikum. - Bucher, Luzern, 1973, 260 pp., DM. 75,-.
Macdonnell, Kevin - Der Mann, der die Bilder laufen liess. - Bucher, Luzern,
1973, 158 pp., SF. 48,-.
Nelissen, Louk - Schoolmuziek van fossiel tot foetus. - Katernen 2000,
Amersfoort, 1974/6, 24 pp., f 3,-.
Penn, Irving - Augenblicke. - Bucher, Luzern, 1973, 184 pp., SF. 72,-.

M.H. Gans
De Amsterdamse Jodenhoek in foto's 1900-1940
Ten Have, Baarn, 1974, 132 pp., ill., f 14,50. In zijn bekende Memorboek heeft de
auteur het niet aangedurfd om zoveel foto's over de Amsterdamse Jodenhoek op te
nemen. Hij heeft daarom in een apart boek de jaren 1898-1938 in oude prenten
trachten te doen herleven. Opvallend is de grote armoede en de onderlinge band die
er bestond tussen de bewoners van dit stuk Amsterdam: Prins Hendrikkade, Doklaan,
Amstel, Sarphatistraat, Kloveniersburgwal en Geldersche kade. Vele beelden zijn
thans helaas niet meer herkenbaar, zoals bijv. het Paleis van Volksvlijt (dat trouwens
niet in 1927 afbrandde maar in 1929, en dat volgens de meeste naslagwerken niet in
1851 werd gestart maar in 1855). De eenzijdigheid die dit werk bijna
noodzakelijkerwijze kenmerkt, zinkt in het niet bij het tragisch lot dat de meeste
bewoners van deze Jodenhoek is overkomen.
Panc Beentjes

Harold Acton - Alexander Zielcke
Tuscan Villas
Thames and Hudson, London, Boekenimport Denis, Antwerpen, 1973, 288 pp., 126
pl., 19 ill., 34 klpl., BF. 952.
Tuscan Villas is een zeldzaam nostalgisch boek, geschreven door een bewoner
van een merkwaardige Florentijnse villa, Harold Acton, een van de vele Britse en
Amerikaanse expatriates die zich eertijds in Italiaanse en vooral Toskaanse villa's
hebben gevestigd. De auteur wil niet zozeer een kunsthistorische beschrijving of
architectonische analyse van de geciteerde villa's geven als wel het eigen leven, de
historische individualiteit van deze merkwaardige gebouwen illustreren, op het
ogenblik dat verscheidene onder hen reeds in verval zijn of met ondergang zijn
bedreigd. Achtereenvolgens bespreekt Acton de villa's van de Medicis, deze in de
omgeving van Firenze, Lucca en Siena. Elk van de besproken villa's wordt
geïllustreerd met foto's die nauw aansluiten bij de mentaliteit van het hele boek. Het
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geheel blijft steken in een al te pittoreske benadering van dit fantastische onderwerp.
Hoe rijk de keuze van illustratie ook is, ze laat niet toe een scherp en gestructureerd
beeld van deze villa's te vormen.
G. Bekaert

Michael Sullivan
The Arts of China
Thames and Hudson, London, Boekenimport Denis, Antwerpen, 1973, 256 pp., 235
ill., 14 klpl., BF. 575.
Het nieuwe boek van Michael Sullivan over China's beeldende kunst en architectuur
is een vrij grondige bewerking van zijn vroegere Introduction to Chinese Art (1961),
in 1967 heruitgegeven onder de titel A Short History of Chinese Art. Het blijft een
van de beste en meest bevattelijke inleidingen op de Chinese kunst. De klemtoon
wordt niet gelegd op de hoeveelheid wetenswaardigheden, maar op het begrip voor
het eigen karakter. Een uitstekende aanvulling op deze algemene inleiding vormt
dan ook Sullivans Meeting of Eastern and Western Art, dat ongeveer tegelijkertijd
verscheen. Beide boeken zijn voortreffelijk geïllustreerd.
G. Bekaert

Alphons Silbermann
Empirische Kunstsoziologie
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1973, 238 pp., DM. 49.
Professor A. Silbermann, van het Forschungsinstitut für Soziologie van de
universiteit van Keulen, heeft de geïnteresseerden voor de empirische sociologie van
de kunst een goede dienst bewezen met deze algemene inleiding op de empirische
kunst-sociologie en vooral met de van commentaar voorziene bibliografie. Onder
empirische sociologie van de kunst verstaat Silbermann het sociologisch onderzoek
van de concrete kunstervaring en van de interacties die er bestaan tussen kunstenaar,
kunstwerk en publiek. Het boek bevat vijf hoofdstukken respectievelijk gewijd aan
de sociologie van de kunst in het algemeen, de beeldende kunst, de muziek, de
literatuur, theater en film. Elk hoofdstuk bevat een beknopte inleiding op het specifieke
onderwerp en de bibliografie.
G. Bekaert
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Miscellanea
Beem, H. - Uit Mokum en de Mediene. - Van Gorcum & Co., Assen, 1974, 88
pp., f 13,95.
Ewing, Elisabeth - History of the twentieth century fashion. - Batsford, London,
1973, 243 pp., £ 4,-.

G.J. Whitrow
Wat is Tijd?
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974, 152 pp., f 6,-, BF. 101.
Een bijzonder belangwekkend overzicht van het tijdsbeeld, historisch en
natuurwetenschappelijk gezien. De schrijver toont aan dat het cyclische tijdsbeeld
dat de oudheid had, in de nieuwe geschiedenis vervangen is door een lineair beeld.
Hij meent dat ook het idee van een gelijkmatig verlopende tijd modern is. Hieraan
kan de voornaamste kritiek op het boek gekoppeld worden. Het psychologisch aspect
van de tijd wordt slechts summier behandeld. Want verloopt voor onze beleving de
tijd inderdaad wel gelijkmatig? Het is mogeijlk dat men zegt ‘Is het al vier uur!’ en
daarmee zijn verbazing te kennen geeft dat het al zo laat is, (de tijd is dus vlug
omgegaan), maar dat gelijktijdig twaalf uur heel lang geleden lijkt. Soms als de dagen
kruipen, vliegen de weken. Ook dit is een aspect van de tijd dat werkelijkheidswaarde
heeft. De verhouding van dat aspect en de vele klokken waarover deze schrijver
boeiend weet te vertellen, raakt een van de fundamenten van de tijd. Het is daarom
ook de vraag of de moderne lineaire gelijkmatige tijdsbeschouwing buiten de
natuurwetenschap wel een winst is. Voor een begrip van die natuurwetenschappelijke
tijd is dit boekje belangrijk. We mogen echter nooit vergeten dat meetbaarheid
uitgangspunt van dat begrip is. Het gaat om een meting bij een proces en dat wat
men meet, noemt men nu tijd. Het gaat er nu om hoe dat begrip samenhangt met de
beleefde tijd en met tijd als antithese van ruimte. Waarschijnlijk zal de laatste vraag
eerder opgelost kunnen worden dan de eerste, omdat immers ook alle
natuurwetenschappelijke metingen in de ruimte gedaan worden, helaas echter met
ruimtelijke middelen, zodat tijd steeds blijkt door een vergelijking van ruimte met
ruimte.
Hoe die vergelijkingen plaats vinden, wordt in dit boekje mooi samenvattend
beschreven. De resultaten, onder andere over de duur van het heelal, zijn bijzonder
belangwekkend, maar het is een aardige oefening eens precies te overdenken wat dit
soort uitspraken nu precies betekent.
C.J. Boschheurne

K.T. Fann
Wittgenstein en zijn wereld, Een gids door het labyrinth van zijn denken
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Wereldvenster, Baarn, 1973, 135 pp., f 12,75.
Dit korte boek over Wittgenstein is een heldere uiteenzetting van diens ‘leer’ in
zijn Tractatus en Investigations. De S., lector aan de Florida State University, wijst
erop dat W. bijzonder persoonlijk betrokken is bij zijn werk, maar vertelt ons toch
weinig over zijn interessante leven. Hij legt de nadruk op verschil en overeenkomst
tussen de twee belangrijke publikaties en beklemtoont bij herhaling dat W. niet
anti-metafysica is, vooral methode wil geven, vragen wil oproepen en openstaat voor
meer dan hij zelf doet. Zijn interpretatie wordt goed weergegeven door een opmerking
van een van W's beste vrienden, die de S. citeert: ‘De hele motivering van
(Wittgenstein's) onderzoek ontgaat ons, als wij niet zien, dat het voortdurend naar
iets buiten zichzelf wijst’. De korte bibliografie aan het einde heeft de verdienste
ook op enige Nederlandse werken te wijzen, maar is niet bijgewerkt tot het
verschijningsjaar van deze vertaling.
J.H. Nota

Kernvraag
Geestelijke stromingen in Nederland
Geestelijke Verzorging Krijgsmacht, mei 1974, 95 pp., gratis.
De titel van deze ‘Kernvraag’ is wel wat weids. Toch is het erg nuttig dat er in
kort bestek enige gegevens verstrekt worden over een aantal geestelijke stromingen,
waar men wel over spreekt, maar vaak heel weinig van weet. De drie interviews met
Prof. Goddijn doen in dit verband wat merkwaardig aan. Daarin wordt m.i. zoveel
‘stellend’ overhoop gehaald, terwijl men er de informatie maar bij moet denken, dat
dit deel van dit boekje beslist niet tot de gewone vorm van informatie behoort.
R.S.
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binnenkant achterplat

Personalia
Peter Hebblethwaite geboren 1930. Studeerde filosofie in Frankrijk, theologie in
Heythrop, moderne talen in Oxford. Was van 1958 tot 1960 leraar moderne talen
aan Mount St. Mary's College. Was tot begin dit jaar hoofdredacteur van ‘The Month’.
Publiceerde een boek over Georges Bernanos. Heeft veel contacten in de Londense
pers-, radio- en televisiewereld. Adres: 9 Church Street, Bladon, Oxford 7 IRS.
John F.-X. Harriot S.J., geboren 1933. Studeerde naast filosofie en theologie English
Language and Literature in Oxford. Redacteur van de Month sinds 1968. Lid van de
commissie Justitia et Pax voor Engeland en Wales, lid van het Catholic Institute for
International Relations, van het International Educational Development en van de
Society Morality Council. Hij is de auteur van het rapport van de Social Morality
Council, getiteld ‘The Future of Broadcasting’. Hij werkt mee aan de radio en aan
The Times, The Guardian en andere bladen. Sinds anderhalf jaar grotendeels
vrijgesteld voor werk in verband met de Wereld Bevolkings Conferentie te Boekarest,
die hij ook zal bijwonen. Adres: 114 Mount Street London WIY 6 AH.
Dr. L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Econommische 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.
Paul Beliën, geboren 1947, student theologie aan de Universiteit Leuven. Adres:
Bogaardenstraat 64, 3000 Leuven.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie, medewerker aan ‘De
Nieuwe’. ‘Dietse Warande en Belfort’. ‘De Vlaamse Gids’, leraar. Adres:
Waalhofstraat 51, 2100 Deurne.
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 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.
Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de Rechten. Voorzitter redactieraad ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.

Streven. Jaargang 27

Ward Bosmans, geboren 1934. Maatschappelijk assistent. Diensthoofd Huisvesting
Comité Studentenvoorzieningen Katholieke Universitet Leuven. Redactielid ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: De Ster 56, 2540 - Hove.
Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in de Germaanse filologie Gent. Doceert
aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 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
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Mag je je in een bijbeltekst herkennen? 449
II, L. Visschers
Sociale wetenschappen
Met het oog op de feiten. Het
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McCormack

211

Overbevolking in de Benelux, Werkgroep 224
Leuven
Snelle bevolkingsgroei als
bevolkingsprobleem, L. Janssen

344

Misdaad en vrijheid, Alfred Heijder

427
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546
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Geschiedenis
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132
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137
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150

Voor de vierde maal in een kwarteeuw 230
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46

Bij de dood van Neruda, J. Lechner
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De actuele daden van het surrealisme,
Erik Slagter

161

Het gekietel van de tekst. Roland Barthes 265
en het structuralisme, Paul Claes
Ulrich Plenzdorf: ‘Die neuen Leiden des 336
jungen W.’, B. Kast
Marquez: wanhoop en geweld in
Columbia, L. Geerts

489

Carlos Castaneda: tovenaar van beroep, 576
L. Geerts
Theater
Terugkeer naar het burgerlijk bestaan,
Frans Van Bladel

362

Film
La Grande Bouffe van Marco Ferreri,
Eric De Kuyper

52

Kunst
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